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Projeto Giga/RNP 2460

25 de outubro de 2005

1. Equipe de Professores

• Alfredo Goldman - IME/USP
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2.1. Instituições Intervenientes

Cobra Tecnologia, Proderj e Netcenter.

3. Introdução

Este relat́orio se concentra nas atividades “Análise de Protocolos de Transporte e
Rastreamento de Pacotes em Redes Gigabit” e “Protocolo para Redes de AcessóOptico”
descritas no documento de especificação do projeto e realizadas até dezembro de 2005.
Constam os seguintes itens:

• Modelagem, simulaç̃ao e avaliaç̃ao experimental do protocolo de transporte TCP
em redes de alta velocidade;

• Estudo do problema, proposta e avaliação de um sistema de marcação e rastrea-
mento de pacotes em redes Gigabit;

• Análise de mecanismos de sobrevivência em redeśopticas em malha.

Os resultados destas atividades são descritos a seguir.

4. Protocolo TCP em Redes de Alta Velocidade

(REZENDE, RUBI, LUISH)

5. Rastreamento de Pacotes contra Ataques de Negação de Serviços

O contéudo desta seção se referèas produç̃oes cient́ıficas T-TM-05-03, T-CI-05-
02, T-CI-05-03, T-CI-05-04, T-CN-05-02, T-CN-05-16, T-CN-06-02 e T-MC-05-02 lista-
das e disponibilizadas publicamente na página oficial do Projeto Taquara
(http://www.gta.ufrj.br/taquara/publicacao.htm). Maiores detalhes podem ser obtidos di-
retamente das publicações.

Nesta atividade, o objetivóe a identificaç̃ao da origem dos ataques de negação de
serviço (Denial of Service- DoS) e negaç̃ao de serviço distribuı́do (DistributedDoS) que
utilizam pacotes com endereços de origem falsificados e alcançam seus destinos. Uma
soluç̃ao foi proposta para conhecer a verdadeira origem de cada pacote na rede. O sis-
tema proposto se baseia na marcação de pacotes usando uma extensão do Filtro de Bloom
convencional. Um processo repetitivo pode ser feito por cada roteador sucessivamente
para reconstruir o caminho do pacote até a sua verdadeira origem. Este tipo de meca-
nismo de rastreamento tornará as redes baseadas no IP mais seguras, inibindo a ação de
invasores.

5.1. Motivação e objetivos

Ataques de negação de serviço t̂em ocorrido com freq̈uência na Internet. Mooreet
al. [1] fizeram um estudo para identificar a ocorrência de ataques de negação de serviço.
Dentro das limitaç̃oes t́ecnicas de medida utilizadas, os autores observaram mais de4.000
ataques por semana. Um resultado importante mostra ainda que uma grande parte dos
ataques s̃ao direcionados a vı́timas brasileiras. De acordo com os autores, o domı́nio.br
é o quarto doḿınio mais atacado por inundações visando a negação de serviço. Uma
informaç̃ao do relat́orio anual do CSI/FBI (Computer Security Institute/Federal Bureau
of Investigation) [2] sobre crimes náarea de computação afirma ainda que os ataques de



negaç̃ao de serviço estão entre os incidentes de segurança que mais causam prejuı́zo às
instituições americanas.

Ultimamente, ataques de negação de serviço t̂em sido realizados de maneira dis-
tribúıda, com diversos atacantes enviando tráfego para a v́ıtima ao mesmo tempo. O
número de ataques distribuı́dos a grandes sı́tios é cada vez mais alarmante, sendo inclu-
sive desenvolvidas pragas digitais especı́ficas para tal finalidade [3, 4, 5, 6, 7]. Embora
menos comuns, também existem ataques de negação de serviço constituı́dos pelo envio de
umúnico pacote [8, 9, 10, 11, 12]. Em ambos os casos, os resultados s̃ao desastrosos [13]
e a necessidade de uma solução que identifique a verdadeira origem dos pacotes se torna
evidente.

Devido à t́ecnica datagrama usada no protocolo IP (Internet Protocol), o ano-
nimato do atacantée facilmente mantido, poiśe posśıvel injetar pacotes na rede com
endereço de origem forjado. Não existe uma entidade ou um mecanismo responsável pela
verificaç̃ao da autenticidade da fonte. Como toda infra-estrutura de roteamentóe baseada
exclusivamente no endereço de destino, pacotes com endereço de origem forjado geral-
mente alcançam a vı́tima sem dificuldades. Outra caracterı́stica que permite a execução
de ataques anônimosé a auŝencia de estado nos roteadores. Nenhuma informação re-
lativa aos pacotes roteadosé armazenada para consultas futuras. Em conseqüência, o
encaminhamento de pacotes não deixa “rastros,” tornando impossı́vel a deduç̃ao da rota
percorrida por um pacote.

Nesta atividade foi proposto um sistema de rastreamento de pacotes IP, que ob-
jetiva identificar as estações que geram diretamente o tráfego de ataque e a respectiva
rota usada por este tráfego. O rastreamento de pacotesé fundamental em qualquer tipo
de ataque que emprega técnicas para esconder a sua verdadeira origem. Diversos sis-
temas de rastreamento propostos sugerem que os roteadores notifiquem a v́ıtima sobre
a sua presença no rota de ataque [14, 15, 16]. Esta notificação pode ser realizada pe-
los roteadores através da inserç̃ao de informaç̃ao sobre si pŕoprio nos pacotes roteados.
Dessa forma, ao receber um pacote de ataque, a vı́tima reconhece a presença daquele
roteador especı́fico na rota. Depois de recebidas essas informações, a v́ıtima inicia um
procedimento de reconstrução de rota, onde as informações recebidas são utilizadas para
determinar a verdadeira origem de ataque. O sistema de rastreamento proposto possui a
vantagem de rastrear um ataque a partir de informações contidas nos pacotes de ataques
e at́e mesmo encontrar a rota de ataque a partir de umúnico pacote.

5.2. O Rastreamento de Pacotes IP

O rastreamento de pacotes IP tem o objetivo final de determinar a verdadeira ori-
gem e a rota percorrida por um pacote ou um conjunto de pacotesIP. Ou seja, a partir
de pacotes recebidos pela vı́tima, deseja-se encontrar quem realmente os enviou. Uma
maneira interessante de se realizar este rastreamentoé atrav́es da marcaç̃ao do pacote por
cada roteador atravessado. Desta forma, cada roteador insere uma marca nos pacotes ro-
teados de forma a notificar a vı́tima sobre sua presença na rota de ataque. Em posse das
informaç̃oes recebidas dentro dos pacotes, a vı́tima pode reconstruir a rota percorrida até
a sua origem.

Sistemas de rastreamento baseados na marcação de pacotes possuem dois procedi-
mentos b́asicos. Um primeiro procedimento, denominado procedimento de marcaç̃ao de



pacotes,́e realizado pelos roteadores durante a travessia dos pacotes. Cada roteador sim-
plesmente insere algumas informações sobre si mesmo nos pacotes roteados. O segundo
procedimento, denominado procedimento de reconstrução de rota,́e realizado pela v́ıtima
em conjunto com os roteadores. O seu objetivoé encontrar a rota de ataque percorrida
pelos pacotes a partir das informações recebidas.

Savageet al.[14] introduzem um sistema baseado em auditoria, onde a informaç̃ao
necesśaria para o rastreamentoé encontrada na vı́tima. Os roteadores a informam so-
bre sua presença na rota, sobrecarregando o campo de identificaç̃ao de fragmentação do
cabeçalho IP. Visando reduzir o processamento no roteadore o espaço necessário em cada
pacote, t́ecnicas de codificação e amostragem são empregadas. Posteriormente, a vı́tima
consegue reconstruir a rota tomada por um fluxo de ataque depois de recebido um ńumero
suficiente de pacotes deste fluxo. Embora inovadora, a proposta necessita de um alto po-
der computacional durante a reconstrução da rota de ataque pela vı́tima e gera diversos
falsos positivos mesmo em ataques distribuı́dos de pequeno porte.

Outro ḿetodo baseado em auditoria foi proposto por Bellovinet al. [15]. Ao ro-
tear um pacote, cada roteador probabilisticamente envia para a v́ıtima um pacote ICMP
com informaç̃oes sobre si mesmo e sobre seus roteadores adjacentes. Para um fluxo su-
ficientemente longo, a vı́tima usa estes dados recebidos para reconstruir a rota de ata-
que. Entretanto, como as informações de auditoria são enviadas em pacotes separados,
a autenticaç̃ao das mensagensé necesśaria de forma a evitar mensagens forjadas pelo
atacante. Logo, a adoção de uma infra-estrutura de chave pública se torna inevitável.

Sob a perspectiva de armazenamento na própria infra-estrutura de rede, a maneira
mais simples de recolher rastros de auditoriaé cada roteador registrar todos os pacotes
que o atravessam, como o proposto por Stone [17]. Porém, recursos excessivos são re-
quisitados tanto para armazenagem quanto para a mineração dos dados. Além disso, a
invas̃ao de um roteador acarretaria ainda em problemas de privacidade, uma vez que ele
cont́em informaç̃oes sobre todos os pacotes roteados.

Uma alternativa para reduzir a armazenagem de um grande volume de informaç̃oes
é utilizar um filtro de Bloom [18]. Ultimamente, estes filtros têm sido amplamente usados
em redes de computadores. Snoerenet al.[19] prop̃oem um mecanismo que possui a van-
tagem de rastrear uḿunico pacote IP que tenha passado na rede sem a necessidade dese
armazenar todo o tráfego roteado. Para isso, são usados filtros de Bloom em dispositivos
acoplados aos roteadores que armazenam os pacotes roteadosde forma compacta. Peri-
odicamente, os filtros saturados são armazenados para futuras requisições e trocados por
novos filtros vazios. Para mais tarde determinar se um pacotepassou pelo roteador, o seu
filtro simplesmentée verificado. Um processo recursivo pode ser feito por cada roteador
para reconstruir o caminho do pacote até a sua verdadeira origem. Porém, mesmo com o
uso de filtros de Bloom, tal sistema exige uma alta capacidade de armazenamento.

5.3. O Sistema de Rastreamento de Pacotes Proposto

O RAT (Rastreamento de ATaques)é um sistema de rastreamento baseado na
marcaç̃ao de pacotes. Um sistema deste tipoé composto por dois procedimentos distintos:
a marcaç̃ao de pacotes e a reconstrução de rota. A marcação de pacoteśe o procedimento
no qual cada roteador insere uma informação no pacote para identificar a sua presença na
rota de ataque. Esta tarefaé realizada por cada roteador que o pacote atravessa. Dessa



forma, ao receber um pacote, a vı́tima disp̃oe de informaç̃oes suficientes para reconstruir
a rota de ataque. Este procedimentoé denominado reconstrução de rota ée realizado pela
vı́tima em conjunto com os roteadores da rede. A seguir, os procedimentos de marcação
de pacotes e reconstrução de rota do sistema RAT são brevemente explicados.

5.4. O Procedimento de Marcaç̃ao de Pacotes

O sistema RAT proposto se baseia na abordagem de inserção de informaç̃oes nos
pacotes para evitar o armazenamento de estados nos roteadores.No entanto, a adição de
dados ao pacote durante o roteamento implica um acréscimo significativo de processa-
mento e um aumento do tamanho do pacote a cada salto. Tal fato pode acarretar em
fragmentaç̃oes desnecessárias dos pacotes, o que pode sobrecarregar os roteadores. Ao
invés de usar uma marcação tal qual a proposta por [14], cada roteador insere no pacote
uma “assinatura” que indica sua presença na rota. A técnica de filtro de Blooḿe usada
para que a quantidade de informação inserida seja reduzida e permaneça constante a fim
de evitar a fragmentação dos pacotes. Além disso, prop̃oe-se o uso de uma generalização
do filtro de Bloom para evitar que o atacante possa forjar as “assinaturas” e prejudicar o
rastreamento.

No sistema RAT, cada pacote IP possui um campo para armazenar arota tomada.
Este campo tem tamanho fixo de forma a evitar a fragmentação do pacote. O procedi-
mento de marcaçãoé ilustrado na Figura 1, ondeA representa o atacante,V representa a
vı́tima eRi representa os roteadores. Pouco antes de reencaminhar um pacote, cada ro-
teador insere no pacote alguma informação que possa identificá-lo posteriormente. Desta
forma, ao receber um pacote, a vı́tima disp̃oe de informaç̃oes de todos os roteadores
atravessados por aquele pacote. A partir desse ponto, a vı́tima inicia o procedimento
de reconstruç̃ao da rota, explicado na Seção 6.4.. O sistema proposto não armazena o
endereço IP de cada roteador nos pacotes. De forma a economizar espaço e reduzir o
processamento nos roteadores, um Filtro de Bloom Generalizado (FBG)é usado em cada
pacote para armazenar a rota tomada.

Rd V1RA 2R 3R . . .

pacotes marcados

Figura 1. O procedimento de marcaç ão de pacotes.

Para minimizar a possibilidade do atacante burlar o sistemae torńa-lo menos de-
pendente da condição inicial do vetor, uma generalização do filtro de Bloom foi proposta.
A idéia b́asica do filtro generalizadóe utilizar tanto funç̃oeshashque preenchem como
funções que zeram bits. Desta forma,é mostrado que a probabilidade de falso positivo
diminui e que ela depende pouco da condição inicial. Por outro lado, falsos negativos
que eram inexistentes no filtro de Bloom convencional são introduzidos nesta proposta de
filtro de Bloom generalizado. A seguir, a idéia da generalização do filtroé formalizada e



uma ańalise das probabilidades de falso negativo e falso positivoé desenvolvida a fim de
mostrar a efićacia desta nova abordagem.

5.5. O Filtro de Bloom Generalizado

Assim como o filtro convencional, o filtro de Bloom generalizado é uma estrutura
de dados usada para representar de forma compacta um conjunto S = {s1, s2, . . . , sn} de
n elementos. Elée constitúıdo por um vetor dem bits e pork0+k1 funçõeshashindepen-
dentesg1, g2, . . . , gk0 , h1, h2, . . . , hk1 cujas sáıdas variam uniformemente no espaço dis-
creto{0, 1, . . . ,m−1}. O vetor de bitśe calculado de maneira semelhante ao do caso con-
vencional. Entretanto, não h́a mais a restriç̃ao de que seus bits são inicialmente zerados.
No filtro generalizado, os bits do vetor podem assumir qualquer valor inicial. Para cada
elementosi ∈ S, os bits do vetor correspondentesàs posiç̃oesg1(si), g2(si), . . . , gk0(si)
são zerados e os bits correspondentesàs posiç̃oesh1(si), h2(si), . . . , hk1(si) são preenchi-
dos com 1. No caso de uma colisão entre uma funç̃aogi com uma funç̃aohj em um mesmo
elemento, arbitra-se que o bité zerado∀i, j. O mesmo bit pode ser zerado ou preenchido
diversas vezes sem restrições. A Figura 2 ilustra de maneira sucinta a inserção de um ele-
mento no filtro generalizado. Posteriormente, testes de pertinência podem ser realizados
visando determinar a afiliação de um elemento ao conjunto. Para verificar se um elemento
x pertence aS, é preciso checar se os bitsg1(x), g2(x), . . . , gk0(x) est̃ao zerados e se os
bitsh1(x), h2(x), . . . , hk1(x) est̃ao preenchidos com 1. Se pelo menos um bit está inver-
tido, ent̃aox 6∈ S com alta probabilidade. Diferentemente do filtro convencional, agora h́a
uma possibilidade de um elementox ∈ S não ser reconhecido pelo filtro, criando um falso
negativo. Tal anomalia ocorre quando pelo menos um dos bitsg1(x), g2(x), . . . , gk0(x)
é preenchido ou quando pelo menos um dos bitsh1(x), h2(x), . . . , hk1(x) é zerado por
algum outro elemento inserido posteriormente. Por outro lado, se nenhum bit está inver-
tido, ent̃aox ∈ S tamb́em com alta probabilidade. A incerteza se deveà possibilidade
do filtro reconhecer como afiliado um elemento externox 6∈ S, criando um falso posi-
tivo. Um falso positivo ocorre quando os bitsg1(x), g2(x), . . . , gk0(x) est̃ao zerados e os
bitsh1(x), h2(x), . . . , hk1(x) est̃ao preenchidos com 1 em virtude de um subconjunto dos
elementos deS ou da pŕopria condiç̃ao inicial do vetor.
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Figura 2. Inserç ão de um elemento em um filtro de Bloom generalizado.

A probabilidade de falso positivo do filtro de Bloom generalizadoé calculada de
maneira similar̀a do caso convencional. Dado que no caso de uma colisão as funç̃oesgi



sempre t̂em prioridade sobre as funçõeshj, a probabilidadeq0 de um determinado bit ser
zerado por um elemento qualqueré expressa pela probabilidade de pelo menos uma das
k0 funções zerar o bit; ou seja,

q0 =

[

1 −
(

1 −
1

m

)k0
]

≈
(

1 − e−
k0
m

)

. (1)

Por outro lado, a probabilidadeq1 de um determinado bit ser preenchido por um elemento
é a probabilidade de pelo menos uma dask1 funções preencher o bit e nenhuma dask0

funções o zerar; ou seja,

q1 =

[

1 −
(

1 −
1

m

)k1
]

(

1 −
1

m

)k0

≈
(

1 − e−
k1
m

)

e−
k0
m . (2)

Por fim, a probabilidade de um bit especı́fico permanecer intocado, istoé, ñao ser nem
preenchido e nem zerado por um elemento,é simplesmente

(1 − q0 − q1) =
(

1 −
1

m

)k0+k1

≈ e−
k0+k1

m . (3)

Como o mesmo ćalculo se aplica para todos os bits do vetor, na média, uma fraç̃ao q0
de bitsé zerada, uma fração q1 de bitsé preenchida e uma fração (1 − q0 − q1) de bits
permanece intocada a cada inserção de elemento. Seguindo o mesmo raciocı́nio, tem-se
na ḿediab0 = m.q0 bits zerados,b1 = m.q1 bits preenchidos e(m−b0−b1) bits intocados
a cada inserç̃ao.

A partir destes valores,é posśıvel determinar a fraç̃ao de bits zerados e preenchi-
dos do vetor. A probabilidadep0(n) de um bit estar em 0 apósn inserç̃oesé calculada
atrav́es das probabilidades den + 1 eventos mutuamente exclusivos. O primeiro evento
é aquele onde o bit está inicialmente em 0 e permanece intocado pelosn elementos. No-
tando quep0(0) representa a probabilidade do bit estar inicialmente em 0, aprobabilidade
de tal eventóe p0(0) (1 − q0 − q1)

n. Os outrosn eventos s̃ao aqueles onde o bité ze-
rado pelo(n − i)-ésimo elemento e nãoé mais tocado pelosi elementos seguintes, para
0 ≤ i ≤ n − 1. A probabilidade de ocorrência de cada um destes eventosé expressa por
q0 (1 − q0 − q1)

i. Desta forma,

p0(n) = p0(0) (1 − q0 − q1)
n +

n−1
∑

i=0

q0 (1 − q0 − q1)
i

= p0(0)e−
(k0+k1)n

m +
n−1
∑

i=0

(

1 − e−
k0
m

)

e−
(k0+k1)i

m

= p0(0)e−
(k0+k1)n

m +
(

1 − e−
k0
m

)





1 − e−
(k0+k1)n

m

1 − e−
k0+k1

m



 . (4)

Analogamente, a probabilidadep1(n) de um bit estar em 1 depois dasn inserç̃oesé

p1(n) = p1(0)e−
(k0+k1)n

m +
(

1 − e−
k1
m

)

e−
k0
m





1 − e−
(k0+k1)n

m

1 − e−
k0+k1

m



 (5)



e obviamentep0(n)+p1(n) = 1. Dado que o mesmo cálculo pode ser aplicado para todos
os bits do vetor, na ḿedia, uma fraç̃aop0(n) dos bits fica em 0 e uma fraçãop1(n) dos
bits fica em 1 depois den inserç̃oes.

A partir das proporç̃oes de bits no vetor, a probabilidade de falso positivoé calcu-
lada de maneira trivial. Dado que na médiab0 bits s̃ao zerados eb1 bits s̃ao preenchidos
por elemento, a probabilidade de falso positivo do filtro de Bloom generalizadóe calcu-
lada da seguinte forma

fp = p0(n)b0p1(n)b1 = p0(n)b0 [1 − p0(n)]b1 = [1 − p1(n)]b0 p1(n)b1 . (6)

Como esperado, a Equação 6 se reduz̀a probabilidade do filtro convencional
quando seus parâmetros s̃ao usados, istóe, k0 = 0, p0(0) = 1 e p1(0) = 0. Neste caso,
tem-sep0(n) = e−k1n/m, p1(n) = 1 − e−k1n/m, b0 = 0 e b1 = m(1 − e−k1/m). Expan-
dindo a express̃ao deb1 em śerie e notando quem ≫ k1, pode-se chegar̀a simplificaç̃ao
realizada para o caso convencional

b1 = m(1 − e−k1/m) = m

[

1 −

(

1 −
k1

m
+

k2
1

2m2
− · · ·

)]

≈ k1. (7)

Logo, a probabilidade de falso positivofp se reduz ao mesmo resultado do filtro conven-
cional, ou seja,

fp =
(

1 − e−
k1n

m

)k1

. (8)

A probabilidade de falso negativo pode ser calculada se antes for determinada a
probabilidade de um bit do(n − i)-ésimo elemento inserido não ser invertido pelosi
elementos seguintes, para0 ≤ i ≤ n − 1. Como nos falsos positivos, a probabilidade
p00(i) de um bit zerado pelo(n − i)-ésimo elemento permanecer zerado ao fim dasi
inserç̃oesé calculada a partir das probabilidades dei+1 eventos mutuamente exclusivos.
Desta maneira, ou o bit permanece intocado pelosi elementos seguintes oué zerado por
algum deles e ñaoé mais tocado. Equivalentemente,

p00(i) = e−
(k0+k1)i

m +
i−1
∑

j=0

(

1 − e−
k0
m

)

e−
(k0+k1)j

m

= e−
(k0+k1)i

m +
(

1 − e−
k0
m

)





1 − e−
(k0+k1)i

m

1 − e−
k0+k1

m



 . (9)

Analogamente, a probabilidadep11(i) de um bit preenchido pelo(n− i)-ésimo elemento
permanecer preenchido após asi inserç̃oes seguinteśe

p11(i) = e−
(k0+k1)i

m +
(

1 − e−
k1
m

)

e−
k0
m





1 − e−
(k0+k1)i

m

1 − e−
k0+k1

m



 . (10)

A partir das Equaç̃oes 9 e 10, a probabilidade de falso negativo de qualquer ele-
mento inserido no filtro pode ser determinada. A probabilidade de falso negativofn(i) do



(n− i)-ésimo elemento ñao ser reconhecido pelo filtróe calculada tomando-se o comple-
mento da probabilidade de nenhum de seus bits serem invertidos. Logo,

fn(i) = 1 − p00(i)
b0p11(i)

b1 . (11)

Como esperado, a Equação 11 se reduz a zero para o caso do filtro de Bloom
convencional. Neste caso,b0 = 0 e p11 = 1 e, independente de outros parâmetros, a
probabilidade de falso negativoé zero. Para óultimo elemento inserido, ou seja, para o
n-ésimo elemento, esta probabilidade também é zero dado que nenhum outro elemento
pode inverter os seus bits. Neste caso,i = 0 e p00 = p11 = 1; logo, a probabilidade de
falso negativo tamb́em se reduz a zero.

No sistema de rastreamento proposto, os parâmetros do filtro de Bloom generali-
zado s̃ao definidos da seguinte forma:

• os n elementos do filtro de Bloom generalizado são os roteadores por onde o
pacote passa;

• m é o tamanho (em bits) do vetor alocado no cabeçalho do pacote;
• k0 ek1 são o ńumero de funç̃oeshashque zeram e preenchem os bits, respectiva-

mente. Estas funções s̃ao as mesmas em todos os roteadores;
• p0(0) e p1(0) são a fraç̃ao inicial de bits em 0 e a fração de bits em 1, respectiva-

mente. Este parâmetroé determinado pelo atacante.
5.6. Resultados

Nesta seç̃ao, s̃ao comparados analiticamente os dois sistemas de rastreamento pro-
postos neste artigo: a versão simplificada que emprega o filtro de Bloom convencional e a
vers̃ao estendida que utiliza o novo conceito de filtro de Bloom generalizado. O objetivo
é demonstrar a necessidade e as vantagens da utilização do filtro generalizado no lugar
do filtro convencional. Para isso, três ańalises distintas s̃ao realizadas. Primeiramente,
os falsos positivos de cada sistema são detalhados. Em seguida, os falsos negativos são
abordados. Por fim, a interferência do atacante em cada sistemaé explicada.

5.6.1. Falsos Positivos

Durante o algoritmo de reconstrução de rota, um falso positivo implica na incor-
reta integraç̃ao de um roteador̀a rota do ataque.̀A medida que a probabilidade de falso
positivo aumenta, mais possı́veis rotas para um mesmo pacote existem, dificultando a
identificaç̃ao do atacante. Logo, busca-se diminuir a probabilidade de falso positivo.

A Figura 3 mostra como varia a probabilidade de falso positivo de um filtro de
Bloom generalizadofp em funç̃ao dep1(n). A probabilidadep1(n) tamb́em pode ser
encarada como a fração de bits do vetor em 1 depois de inseridos osn elementos. Na
Figura 3(a), a curva ondek0 = 0 representa o filtro de Bloom convencional. Para este
caso, pode-se constatar que a probabilidade de falso positivo aumentàa medida quep1(n)
aumenta. Os outros valores dek0 representam o filtro de Bloom generalizado. Pode-
se observar que tanto parap1(n) = 0 quanto parap1(n) = 1, a probabilidade de falso
positivo vale zero. Isso ocorre porque, quando pelo menos uma funç̃ao de cada tipóe
usada,́e necesśario que existam bits em 0 e bits em 1 para que um falso positivoocorra.
Na Figura 3(b), um comportamento similaré observado. A curva parak1 = 0 representa



o dual do filtro de Bloom convencional, com somente funções que zeram bits. Para este
filtro, quanto maior a fraç̃ao de bits em 0, maioŕe a probabilidade de falso positivo. As
outras curvas representam o filtro de Bloom generalizado.
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(a)fp em funç̃ao dep1(n), parak1 = 1.

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1
P

ro
ba

bi
lid

ad
e 

de
 F

al
so

 P
os

iti
vo

 (
f

p)
Fração Final de Bits em 1 (p1(n))

Filtro de Bloom
(dual)

FBG

analít., k1 = 0
simul., k1 = 0
analít., k1 = 1
simul., k1 = 1
analít., k1 = 2
simul., k1 = 2
analít., k1 = 3
simul., k1 = 3
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Figura 3. Probabilidade de falso positivo de um filtro de Bloo m generalizado em
funç ão da fraç ão final de bits em 1.

O ponto ḿaximo das Figuras 3(a) e 3(b) pode ser calculado tomando-se aderivada
defp em relaç̃ao ap1(n) e igualando-a a zero. Assumindom≫ k0 em≫ k1, os ńumeros
de bits zerados e preenchidos por elemento podem ser expressos porb0 ≈ k0 e b1 ≈ k1,
respectivamente. Assim, a Equação 6 pode ser simplificada por

fp = [1 − p1(n)]k0 p1(n)k1 . (12)

Pode ser mostrado que o ponto máximo da Equaç̃ao 12 ocorre para

p1(n) =
k1

k0 + k1

, (13)

assumindop1(n) 6= 0 ep1(n) 6= 1.

Ao substituir a Equaç̃ao 13 na Equaç̃ao 12, a probabilidade ḿaxima de falso po-
sitivo do filtro de Bloom generalizadofmax

p pode ser encontrada e seu valoré

fmax
p =

(

k0

k0 + k1

)k0
(

k1

k0 + k1

)k1

. (14)

Ao contŕario do filtro de Bloom convencional, a probabilidade de falsopositivo
do filtro generalizadóe sempre limitada porfmax

p . Esta probabilidade ḿaximaé exclu-
sivamente determinada pelos parâmetrosk0 e k1 escolhidos para o sistema. Em virtude
desta limitaç̃ao, a interfer̂encia da aç̃ao do atacante no processo de rastreamento também
é restringida, como tratado na Seção 6.3..



5.6.2. Falsos Negativos

Com a adoç̃ao do filtro de Bloom generalizado, falsos negativos podem ocorrer
durante o processo de reconstrução da rota de ataque. Um falso negativo significa não
detectar um roteador pelo qual o pacote rastreado realmentepassou. Somente um falso
negativo j́a é suficiente para interromper precocemente a reconstrução da verdadeira rota
de ataque. Logo, a probabilidade de falsos negativos deve necessariamente ser mantida
baixa. Vale ressaltar que o atacante não interfere na probabilidade de falso negativo, de
acordo com as Equações 9, 10 e 11.

A Figura 4 mostra a probabilidade de falso negativo para cadaelemento(n − i),
0 ≤ i ≤ n − 1, de acordo com a Equação 11. No sistema de rastreamento, on-ésimo
elemento (i = 0) corresponde ao roteador mais próximo da v́ıtima e o primeiro elemento
(i = n− 1) corresponde ao roteador mais perto do atacante. Na Figura 4(a), a curva onde
k0 = 0 representa o filtro de Bloom convencional. Conforme esperado,os falsos negativos
para este caso são sempre zero independentemente do roteador. As outras curvas destas
figuras representam um filtro de Bloom generalizado e verifica-se queà medida que o
roteador est́a mais afastado da vı́tima, maioré a probabilidade daquele roteador ser um
falso negativo. Isso acontece porque quanto mais roteadores s̃ao inseridos depois de um
determinado roteador(n−i), maioré a probabilidade de algum dosi roteadores seguintes
inverter algum bit do roteador(n− i).
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Figura 4. Probabilidade de falso negativo do (n-i)- ésimo elemento do filtro de
Bloom generalizado.

Ao se incremetark0, a probabilidade de falso negativo aumenta rápido como mos-
tra a Figura 4(a). Um comportamento semelhanteé observado ao fixark0 = 1 e alterark1

(não mostrado). Por outro lado, um aumento emm diminui a probabilidade de falso ne-
gativo dos roteadores. Intuitivamente, variações emk0 ek1 têm efeito oposto a variações
emm. À medida que mais funç̃oes s̃ao usadas, maioŕe a chance dos bits de cada ele-
mento serem invertidos pelos elementos seguintes. Entretanto, quanto maioŕem, maioré
o espaço de saı́da das funç̃oes e, portanto, a probabilidade de um bit ser invertido diminui.

Os falsos negativos são uma desvantagem para o uso de um filtro generalizado.
Para o caso ondek0 = 1, k1 = 1, n = 10 em = 100, a probabilidade de falso negativo



do primeiro elemento (i = 9) chega a 15,8%.

5.7. Interferência do Atacante

Tanto no sistema que utiliza o filtro de Bloom convencional quanto no que usa o
filtro generalizado, o atacante pode interferir no processode rastreamento, pois o filtro
est́a embutido no pacote. Assim, o atacante pode determinar a proporç̃ao inicial de bits
em 0 e bits em 1 do filtro de forma a interferir na probabilidadede falso positivo.

Primeiramente, o sistema que emprega um filtro convencionalé abordado. A Fi-
gura 5 mostra a dependência da probabilidade de falso positivo de um filtro convencional
em relaç̃ao à sua condiç̃ao inicial. Como visto na Figura 5(a), para qualquer númerok
de funç̃oeshashescolhido, a probabilidade de falso positivofp sempre tende a 1̀a me-
dida que mais bits são inicialmente preenchidos. Devido ao compromisso entrefp e k
já citado anteriormente, pode-se perceber que a probabilidade de falso positivóe menor
para alguns valores dek e maior para outros, mas em todos os casos o comportamento
é o mesmo. A Figura 5(b) mostra um comportamento semelhante,poŕem variando-se
a relaç̃ao n/m. Enfim, a probabilidade de falso positivo pode atingir 100% quando o
atacante simplesmente preenche todos os bits do filtro com 1.
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Figura 5. Probabilidade de falso positivo de um filtro de Bloo m convencional em
funç ão da fraç ão inicial de bits em 1.

Sendo utilizado um filtro de Bloom generalizado no pacote ao invés de um filtro
convencional, a interferência do atacante diminui consideravelmente. A Figura 6 mostra
a probabilidade de falso positivo do filtro de Bloom generalizado em funç̃ao da fraç̃ao
inicial de bits em 1, para variações dos seus parâmetros. Pode ser mostrado que o valor de
p1(0) que maximizafp ék1/(k0+k1), ou seja, o mesmo valor apresentado na Equação 13.
As Figuras 6(a) e 6(b) comprovam este resultado. A Figura 6(c) mostra quèa medida que
mais elementos são inseridos no filtro, a probabilidade de falso positivo depende menos da
condiç̃ao inicial. Este resultado pode ser obtido ao perceber que asparcelas dependentes
da condiç̃ao inicial das Equaç̃oes 4 e 5 tendem a zeroà medida que mais elementos são
inseridos. Aĺem disso, a probabilidade de falso positivo tende ao valor máximo devidoà
proporç̃ao de bits em 0 e bits em 1 tenderem ak0/(k0+k1) ek1/(k0+k1), respectivamente,



à medida quen aumenta, como mostram as Equações 15 e 16:

lim
n→∞

p0(n) =
1 − e−

k0
m

1 − e−
k0+k1

m

≈
k0

k0 + k1

, (15)

lim
n→∞

p1(n) =

(

1 − e−
k1
m

)

e−
k0
m

1 − e−
k0+k1

m

≈
k1

k0 + k1

. (16)

A Figura 6(d) comprova o resultado da Equação 14. Dado quem ≫ k0 em ≫ k1, au-
mentos no tamanho do vetor não influenciam na probabilidade máxima de falso positivo.
Somente para resultados ondem nãoé muito maior quek0 ek1 é que a probabilidade de
falso positivo aumenta ligeiramente. Entretanto, os falsos negativos diminuem considera-
velmente com aumentos emm, conforme mostrado na Figura 4(b).
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Figura 6. Probabilidade de falso positivo de um filtro de Bloo m generalizado em
funç ão da fraç ão inicial de bits em 1.

Assim, com a adoç̃ao de um filtro de Bloom generalizado ao invés de um filtro de
Bloom convencional, a probabilidade máxima de falso positivo cai no ḿınimo 75%, caso
ondek0 = k1 = 1.



5.8. O Procedimento de Reconstruç̃ao de Rota

Conforme mencionado na seção anterior, a v́ıtima recebe um FBG em cada pacote
que representa a rota tomada por aquele pacote. Para verificar se um determinado rote-
ador est́a presente na rota,é preciso testar se o seu endereço IP está contido no FBG. O
procedimento de reconstruçãoé ent̃ao iniciado. A Figura 7 ilustra a reconstrução de rota
iniciada pela v́ıtima V em direç̃ao ao atacanteA. Inicialmente, o atacante envia um pa-
cote para a v́ıtima que passa por(R5, R4, R2, R1). Ao receber o pacote de ataque, a vı́tima
inicia o procedimento de reconstrução, testando a presença deR1 no filtro do pacote re-
cebido (1). ComoR1 é reconhecido, ele recebe o filtro deV e continua o procedimento.
Assim,R1 verifica a presença dos seus vizinhosR2 eR3 no filtro (2). Como somenteR2 é
reconhecido, o filtróe ent̃ao repassado somente paraR2, que faz o mesmo procedimento
com seu vizinhoR4 (3). O roteadorR4 verifica qual dos seus dois vizinhosR3 eR5 é
reconhecido pelo filtro (4); somenteR5 é reconhecido. Finalmente,R5 testa a presença
deR7 no filtro (5). Uma resposta negativaé retornada e o procedimento de reconstrução
termina.

1R

2R

3R

6R

7R
4R

5R

V

A
(2)

(2)

(3)

(4)

(4)

(5)(1)

Figura 7. O procedimento de reconstruç ão de rota.

5.9. Observaç̃oes Finais

Foi proposto e analisado uma nova abordagem para o rastreamento de pacotes IP
que insere dados no cabeçalho dos próprios pacotes. Probabilisticamente, o sistema pro-
postoé capaz de descobrir a origem de um ataque através do rastreamento de uḿunico
pacote. Ao atravessar a rede, o pacoteé marcado por cada roteador pertecente a sua
rota com uma “assinatura”. Dessa forma, a vı́tima consegue identificar todos os roteado-
res componentes da rota de ataque. Foi também proposta e empregada no sistema uma
generalizaç̃ao do filtro de Bloom que possui a caracterı́sticaúnica de ser resistente a burla
do atacante. Um importante resultado mostra que a capacidade do atacante de dificultar
o processo de rastreamentoé drasticamente diminuı́da. Enquanto para o filtro de Bloom
convencional o atacante consegue atingir uma probabilidade máxima de falso positivo
de 100%, para o filtro de Bloom generalizado, a probabilidade máxima de falso positivo
depende exclusivamente de parâmetros escolhidos no projeto do sistema eé no ḿaximo
25%. Ou seja, a probabilidade de falso positivo máximaé diminúıda de pelo menos 75%.
Em contrapartida, a possibilidade da ocorrência de falsos negativosé introduzida no sis-
tema.

Foi tamb́em proposto um procedimento de reconstrução de rota.É mostrado por
meio de simulaç̃ao que o procedimento proposto elimina a ocorrência de falsos negativos



na reconstruç̃ao da rota ao custo de um pequeno aumento na taxa de falsos positivos.
Al ém disso,́e constatado que o procedimento proposto consegue rastrearo atacante com
excelente acurácia enquanto o mesmo não ocorre para o procedimento padrão.

6. Sobreviv̂encia em RedeśOpticas em Malha
O contéudo desta seção se referèas produç̃oes cient́ıficas T-TM-05-03, T-CI-05-

01 e T-CN-05-03 listadas e disponibilizadas publicamente napágina oficial do Projeto
Taquara (http://www.gta.ufrj.br/taquara/publicacao.htm). Maiores detalhes podem ser ob-
tidos diretamente das publicações.

O objetivo desta atividade do projeto Taquaraé analisar o desempenho de diferen-
tes mecanismos de sobrevivência em redeśopticas transparentes e o impacto da conecti-
vidade e da reversibilidade destes mecanismos. Com base na análise desenvolvida, são
propostas modificaç̃oes aos mecanismos convencionais visando uma rede mais flexı́vel e,
conseq̈uentemente, mais adaptada para as necessidades dos clientes. O mecanismo pro-
posto adicionàa configuraç̃ao da rede uma variável chamada percentagem-SRLG. Através
do ajuste desta variávelé posśıvel controlar o compromisso entre a probabilidade de blo-
queio e a disponibilidade de conexões, que s̃ao as ḿetricas de desempenho analisadas.
Os resultados da análise de conectividade da rede mostram que o custo de uma redemais
conexaé recompensado pelos ganhos tanto na probabilidade de bloqueio quanto na dis-
ponibilidade. Nas simulações de reversibilidade, os resultados dos testes de desempenho
mostram que os mecanismos não-reverśıveis, ao contŕario do que se previa, podem resul-
tar em melhor disponibilidade, dependendo somente do tempode comutaç̃ao entre canais
ópticos, priḿario e de proteç̃ao, que constituem uma conexãoóptica.

6.1. Motivação e objetivos

Al ém da necessidade de banda passante e de baixo atraso, as novas aplicaç̃oes,
como os jogos interativos e os aplicativos de compartilhamento de arquivos, possuem
um comportamento cada vez mais dinâmico. Em um determinado intervalo de tempo
para umáunica inst̂ancia de uma aplicação, h́a uma grande modificação no conjunto de
origens e destinos de tráfego na rede [20]. Além disso, o perı́odo de duraç̃ao de uma
aplicaç̃ao aumentou, podendo ser de algumas horas até mesmo o dia todo. Portanto, a
disponibilidade e a confiabilidade são requisitos fundamentais para as redesópticas.

Atualmente, a maioria das redesópticas utiliza o ATM (Asynchronous Transfer
Mode) e o SONET (Synchronous Optical Network) como tecnologias de transmissão
óptica. Tais tecnologias se baseiam em conexões de banda fixa, geralmente estabele-
cidas manualmente. Porém, devidòa dinamicidade das novas aplicações esse modelo se
torna ineficiente. Um novo modelo mais adequadoàs necessidades das novas aplicaçõesé
o modelo multicamadas IP/GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching)-sobre-
WDM (Wave-length Division Multiplexing). A multiplexaç̃ao de comprimento de onda
WDM é uma tecnologia para tornar mais eficiente a utilização da banda passante oferecida
pelas fibraśopticas. Com esta tecnologia, dentro de umaúnica fibra podem ser estabele-
cidos diversos canaiśopticos que operam em diferentes comprimentos de onda podendo
atingir taxas de transmissão da ordem de gigabits por segundo. Cada canalóptico deste
permite que dados sejam transmitidos utilizando esquemas de modulaç̃ao distintos e com
taxas de transmissão diferentes uma das outras. Por sua vez, o GMPLS [21], propor-
ciona o estabelecimento dinâmico de canaiśopticos, introduzindo o conceito de Redes



Ópticas de Comutação Autoḿatica (Automatic Switched Optical Network- ASON) [22].A
introduç̃ao do MPLS (Multiprotocol Label Switching) [23], que est́a contido na arqui-
tetura GMPLS, agrega importantes funcionalidadesà rede, pois suas conexões (Label
Switched Path- LSP) fornecem a possibilidade de Engenharia de Tráfego [24], de Redes
Privadas Virtuais (VPN -Virtual Private Network) [25] e de Qualidade de Serviço (QoS -
Quality of Service) [26].

Al ém da evoluç̃ao da tecnologia de transmissão, a topologia das redesópticas
tamb́em mudou. Atualmente, observa-se uma migração da topologia em anel, comu-
mente encontrada em redes SONET/SDH (Synchronous Digital Hierarchy), para a topo-
logia em malha, que visa solucionar problemas de escalabilidade e de redundância ex-
cessiva. Com isso, as deficiências de implementação de sobreviv̂encia na nova topologia
se tornaram evidentes. A simplicidade nas decisões de envio da topologia em anel favo-
rece a implementação da sobreviv̂encia, pois h́a somente duas alternativas para o envio
de dados. Por outro lado, as redes em malha apresentam múltiplos caminhos e necessi-
tam de estabelecimento de conexões para transferir dados da origem ao destino. Portanto,
desde que esta tendência de migraç̃ao de topologia se consolidou, pesquisas relaciona-
dasà sobreviv̂encia em redes WDM em malha se desenvolveram visando solucionar este
problema que afeta a disponibilidade de conexões em redeśopticas em malha. Aliado
a esta tend̂encia, h́a tamb́em a consolidaç̃ao da tecnologia de fabricação de comutadores
ópticos transparentes. Uma rede constituı́da de comutadores transparentes encaminha os
fluxos de dados sem necessitar de conversões do meióoptico para o meio eletrônico. Nas
redeśopticas o encaminhamento realizado eletronicamenteé o maior limitador da taxa de
transmiss̃ao das conex̃oesópticas. Assim, a introdução desta tecnologia permite que as
conex̃oesópticas obtenham uma largura de banda que não era posśıvel anteriormente.

A multiplexaç̃ao de v́arios canais em umáunica fibraóptica torna a redéoptica
mais senśıvel ao evento de uma falha, pois a interrupção de umáunica fibra pode interferir
no serviço oferecido por diversas conexões. Neste contexto, a sobrevivência a falhas em
redesópticasé um fator essencial no projeto e operação destas redes. A sobrevivência a
falhasé a capacidade de uma rede não prejudicar, ou ñao interromper, as conexões de seus
usúarios quando ocorrer a falha de algum recurso da rede. Nas redesópticas em malha,
os mecanismos que oferecem sobrevivência a falhas, também denominados mecanismos
de sobreviv̂encia, s̃ao classificados, basicamente, em dois tipos: a proteção, que pŕe-
computam e pŕe-alocam os recursos de recuperação; e a restauração, que computam os
recursos de recuperação de maneira reativa apenas quando ocorre a falha. Aplicando estes
mecanismos de sobrevivência a falhas em uma rede IP/GMPLS-sobre-WDM, o leque de
implementaç̃oes distintas de sobrevivência se multiplica, pois agora estes mecanismos
podem ser utilizados tanto na camada WDM, oferecendo recuperaç̃ao de conex̃oes WDM
chamadas de canaisópticos, como na camada IP/GMPLS, oferecendo recuperação de
conex̃oes GMPLS.

A pesquisa náarea de sobreviv̂encia de redeśopticas em malha abrange diversos
tópicos que incluem a sobrevivência na camadáoptica [27, 28], a sobreviv̂encia na camada
IP [29, 30], ańalises comparativas entre proteção e restauração [31], o segmento do canal
a ser recuperado [32] e propostas de mecanismos de recuperac¸ão utilizando um modelo
multicamadas [33].

Nesta atividade, analisou-se o desempenho de mecanismos deproteç̃ao em redes



ópticas WDM em malha. Também foi proposto um novo mecanismo de proteção [34, 35].
Os mecanismos de proteção s̃ao uma das possı́veis abordagens̀a implementaç̃ao de sobre-
vivência a falhas em redesópticas. O aprimoramento destes mecanismos visa uma maior
eficiência da rede, proporcionandoà operadora da rede uma economia de recursos de alto
custo, como os comprimentos de onda de uma fibra.Dessa forma,o objetivo do meca-
nismo propostóe aumentar o compartilhamento entre recursos de proteção para tornar a
rede mais eficiente.

Na ańalise de desempenho dos mecanismos considera-se como métricas a proba-
bilidade de bloqueio de conexões e a disponibilidade das conexões que foram estabele-
cidas com sucesso. A análiseé dividida em duas partes. Primeiramente o desempenho
da redée analisado com o mecanismo proposto e com os mecanismos convencionais de
proteç̃ao. Atrav́es do par̂ametro de relaxação de riscoα, introduzido pelo mecanismo pro-
posto,é posśıvel obter um compromisso entre a probabilidade de bloqueioe a disponibili-
dade, como será visto na Seç̃ao 7.4.. Em seguida, analisa-se o impacto da conectividade da
rede e da ñao-reversibilidade dos mecanismos no desempenho geral dosmecanismos de
proteç̃ao. Para as simulações de conectividade, os mecanismos de proteção s̃ao implemen-
tados em topologias de redesópticas de diferentes conectividades, para medir o quanto
uma rede mais conexa afeta positivamente os parâmetros de desempenho. As simulações
de reversibilidade buscam ponderar as vantagens e as desvantagens da implementação de
mecanismos ñao-reverśıveis, que afetam, principalmente, a disponibilidade das conex̃oes
ópticas. Um simulador próprio é desenvolvido para a realização das ańalises de desem-
penho comparando os mecanismos convencionais e o mecanismoproposto. O simulador
é desenvolvido em C++ e utiliza a biblioteca de programação geńerica STL (Standard
Template Library) [36].

Nas seç̃oes seguintes serão apresentados alguns conceitos sobre sobrevivência
em redeśopticas assim como a análise realizada será detalhada. A Seção 7.2. define o
que é sobreviv̂encia e descreve alguns dos mecanismos propostos para a proteç̃ao e a
restauraç̃ao de falhas. Por sua vez, a Seção 7.3. detalha o funcionamento do mecanismo
proposto, ressaltando suas vantagens. Por fim, a Seção 7.4. apresenta e discute os resul-
tados da ańalise de desempenho dos mecanismos.

6.2. Sobreviv̂encia em RedeśOpticas WDM

A falha de um enlacéoptico pode causar a interrupção de dezenas de canais
ópticos, o que pode significar a perda de uma enorme quantidade de dados e a insatisfação
de milhares de usuários. Em ḿedia, a quebra de fibrasópticas ocorre entre quatro e sete
vezes ao ano para cada 1600 km de extensão e o tempo ḿedio de recuperação destas fa-
lhasé de doze horas [27, 37]. Como as novas aplicações ñao permitem longos perı́odos
de manutenç̃ao ou reconfiguraç̃ao da rede por funcionarem até 24 horas por dia, as redes
ópticas transparentes precisam implementar mecanismos derecuperaç̃ao para garantir que
falhas de fibraśopticas ou equipamentos sejam recuperadas de maneira rápida e eficiente.
O objetivoé atingir uma disponibilidade de até 99,999% [38] para aplicações com requi-
sitos estritos. Esta capacidade da rede de permanecer operacional, mesmo quando ocorre
uma falha de algum componente da rede,é conhecida como sobrevivência a falhas. Para
avaliar os mecanismos de sobrevivênciaé necesśario definir alguns dos parâmetros de de-
sempenho das redesópticas, como a confiabilidade, a disponibilidade e a probabilidade
de bloqueio.



A confiabilidade de uma conexãoé a probabilidade de uma conexão operar inin-
terruptamente, ou seja, sem falhas, por um perı́odo de tempo. A confiabilidade está asso-
ciada ao tempo ḿedio entre falhas (Mean Time Between Failures- MTBF) que o sistema
apresenta. Por outro lado, a disponibilidade da conexão, ou simplesmente disponibili-
dade,é definida como a probabilidade da conexão estar operacional. Ao contrário da
confiabilidade, a disponibilidade leva em conta o tempo que uma falha deixou a conexão
inativa. Portanto, o tempo que se gasta em recuperar uma falha da conex̃ao é levado
em consideraç̃ao. A confiabilidade está relacionada ao número de interrupç̃oes que so-
fre uma conex̃ao em um perı́odo de tempo e a disponibilidade está tamb́em relacionada
à percentagem de tempo que a conexão ficou interrompida. A disponibilidade pode ser
computada analiticamente [27] levando-se em conta o tempo médio entre falhas e a taxa
de recuperaç̃ao de falhas.́E importante ressaltar que como o tempo de recuperação de fa-
lha de uma conex̃aoé computado no ćalculo da disponibilidade, a polı́tica de operaç̃ao e o
mecanismo de proteção de conex̃ao utilizado passam a influir diretamente na disponibili-
dade. Por fim, a probabilidade de bloqueio de conexãoé a probabilidade de um pedido de
conex̃ao ñao ser atendido por falta de recursos da rede. A probabilidade de bloqueióe um
par̂ametro que pode ser utilizado para medir a eficiência de utilizaç̃ao da rede. Embora
a probabilidade de bloqueio seja uma métrica que geralmente não est́a presente nos con-
tratos de SLA, eláe de grande interesse para as operadoras de redes uma vez que quanto
menor a probabilidade de bloqueio maioré o ńumero de clientes que podem ser atendidos
com a mesma quantidade de recursos.

Na maioria das vezes, os usuários da rede requerem contratos de nı́vel de serviço
com alta confiabilidade e, principalmente, com alta disponibilidade. Por sua vez, as opera-
doras para garantirem a alta disponibilidade procuram fornecer redund̂ancias e caminhos
alternativos, ou secundários, que s̃ao usados durante as falhas que ocorrem nos cami-
nhos priḿarios. O fato de disponibilizar caminhos secundários implica na reserva de
recursos adicionais e, conseqüentemente, o provimento simultâneo de um ńumero me-
nor de conex̃oes e, portanto, uma menor eficiência da rede. Assim, o planejamento da
sobreviv̂encia da redéoptica deve levar em conta os recursos extras que são necesśarios
para garantir disponibilidade de conexão ao mesmo tempo em que deve garantir uma alta
eficiência da rede, de forma a minimizar a probabilidade de bloqueio de conex̃ao. Logo,
a sobreviv̂encia deve levar em consideração o mecanismo de recuperação de falhas e a
topologia da rede.

Em redesópticas em malha, os mecanismos de sobrevivência a falhas [39, 40,
41] s̃ao classificados em dois tipos: os mecanismos de proteção e os mecanismos de
restauraç̃ao. Os mecanismos de proteção pŕe-computam e pré-alocam os recursos de
recuperaç̃ao. A pŕe-alocaç̃ao de recursos de proteção significa reservar recursos que serão
utilizados apenas quando ocorrer uma falha. A reserva de recursos de proteç̃ao torna a
rede menos eficiente e aumenta a probabilidade de bloqueio deconex̃ao uma vez que
os recursos reservados não podem ser utilizados para atender novos pedidos de conexão.
Quando ocorre uma falha, as conexões s̃ao comutadas do canal primário para o canal
secund́ario, ou de proteç̃ao. J́a os mecanismos de restauração computam os recursos de
recuperaç̃ao de maneira reativa, ou seja, apenas quando ocorre uma falha. O canaĺoptico
de recuperaç̃ao seŕa estabelecido somente quando a falha de um enlace afetar o canal
primário. A alocaç̃ao de recursos para recuperar a falhaé feita apenas após a falha. Por
isso, os mecanismos de restauração utilizam os recursos de maneira mais eficiente do



que os mecanismos de proteção. Em contrapartida, apesar do uso ineficiente da rede,
os mecanismos de proteção oferecem um tempo de recuperação menor que os mecanis-
mos de restauração. O tempo de recuperação da restauração é maior, pois h́a a necessi-
dade da reconfiguração da rede, da alocação dos recursos por caminhos alternativos e da
comutaç̃ao do canal priḿario para o canal de proteção, ou canal secundário. Esta ativi-
dade aborda apenas os mecanismos de proteção e, como conseqüência, enfoca o estudo
da pŕe-alocaç̃ao dos recursos necessários para os caminhos alternativos ou secundários e
seus efeitos.

A sobreviv̂encia em redes IP-sobre-WDM pode ser implementada tanto na camada
WDM quanto na camada IP. A proteção na camada WDM consiste em proteger cada ca-
nal óptico por um outro canalóptico, chamado de canalóptico de proteç̃ao. A proteç̃ao na
camada IP, por sua vez, consiste em proteger cada caminho comutado por ŕotulo (Label
Switched Path- LSP) por um outro LSP de proteção, ou secund́ario. A detecç̃ao de uma
falha pela camada WDḾe imediata e o procedimento de restauração se resume em co-
mutar o canaĺoptico priḿario que falhou para o canalóptico de proteç̃ao. Por outro lado,
a camada IP ñao tem acessòa camada fı́sica e isto dificulta a detecção de falhas. Como
o mecanismo de proteção IP ñao tem acesso aos sensores e receptoresópticos que detec-
tam a interrupç̃ao da portadoráoptica,é necesśario enviar periodicamente mensagens de
HELLO para detectar falhas. Portanto, a proteção na camada WDM sempre proporciona
um tempo de restauração menor que a proteção na camada IP.

Em contrapartida, a proteção na camada IṔe mais flex́ıvel e pode resultar em
uma maior eficîencia da rede na utilização dos recursos. A granularidade de um LSPé
diferente de um canalóptico e LSPs priḿarios e de recuperação podem coexistir em um
mesmo canaĺoptico, tornando a proteção nesta camada mais eficiente. A proteção na
camada WDM requer um maior isolamento entre recursos primários e de proteç̃ao, pois
quando um canaĺoptico de proteç̃aoé reservado, os enlaces que este canal ocupa não mais
estar̃ao dispońıveis. Esta diferença de comportamentoé ilustrada pelas Figuras 8 e 9.
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Figura 8. Proteç ão na camada WDM do canal óptico C-A: canal prim ário C-B-A e
canal secund ário C-G-A.

O mecanismo de proteção na camada WDM pode ser aplicado em um enlace do
canalóptico, em um segmento do canalóptico, queé conhecido como sub-canal, com-
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Figura 9. Proteç ão na camada IP dos caminhos D-B e D-F.

posto por um ou mais enlaces, ou no canalóptico composto de todos os enlaces da origem
at́e o destino. Na proteção de canal, apresentada na Figura 10, um canal secundário com
enlaces e ńos totalmente disjuntos conecta a origem ao destino. O tráfegoé redirecio-
nado, na origem, para o canal secundário, logo que uma falháe detectada em um dos
enlaces do canal priḿario. Deve ser observado que a informação de falha em um dos
enlaces deve percorrer o canal até a origem para que a comutação do canal priḿario para
o de proteç̃ao seja efetuada. A proteção de enlace, apresentada na Figura 11,é a que
apresenta o menor tempo de recuperação uma vez que a detecção da falháe imediata.
No entanto,é seguramente a mais ineficiente em termos de recursos, pois se serve de
diversos enlaces (no mı́nimo dois) para proteger cada enlace do canal primário da rede.
A proteç̃ao de sub-canaĺoptico, apresentada na Figura 12, possui alguns nós comuns no
canal priḿario e no canal secundário. Há uma proteç̃ao por segmento do canalóptico
sendo uma solução de compromisso em relação às duas proteç̃oes anteriormente descri-
tas. Este tipo de proteção, apresentado por Ouet al. [42] e Zanget al. [32], proporciona
tempos de restauração menores que a proteção de canal, pois a sinalização da falha ñao
necessita percorrer todo o canalóptico para iniciar os procedimentos de recuperação. Em
contrapartida, este mecanismoé menos eficiente que a proteção de canal no que se refere
à utilizaç̃ao de recursos. Independentemente da camada em que o mecanismo de proteç̃ao
é implementado, o conceito de segmentação de canaĺe válido, portanto a segmentação
pode ser implementada tanto na camada WDM quanto na camada IP/GMPLS. Assim, um
mecanismo de proteção na camada IP/GMPLS também pode ter seus caminhos segmen-
tados de maneira semelhante.

A maioria das redeśopticas atualmentée do tipo SONET, que utiliza anéisópticos
que reservam uma segunda fibra para proteção. Quando ocorre uma falha no canalóptico,
a comutaç̃ao para a fibra de proteção se efetua de maneira simples e rápida. O tempo de
recuperaç̃ao de falhas nestas redesé da ordem de 50 ms. Para que as novas redes com
tecnologia WDM possuam tempo de recuperação de falhas da ordem de grandeza que o
das redes SONETs, os mecanismos de proteção devem ser na camada WDM por serem
mais ŕapidos que os mecanismos de recuperação na camada IP. Por este motivo, nesta
atividade do projeto, o objetivóe analisar apenas os mecanismos de proteção na camada
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Figura 11. Proteç ão na camada WDM de enlace.

WDM.

O mecanismo de proteção mais simpleśe a proteç̃ao1:1, ou dedicada. A proteção
dedicada estabelece dois canaisópticos disjuntos para cada conexão: um canaĺoptico
primário e um canaĺoptico secund́ario ou de proteç̃ao. Assim, no momento em que há
uma requisiç̃ao de conex̃ao, se um dos canais, o primário ou o de proteç̃ao, ñao puder ser
estabelecido, ocorre um bloqueio de conexão e a conex̃ao ñaoé efetuada. Portanto, em-
bora simples, o mecanismo de proteção dedicadáe ineficiente, pois reserva para proteção
muitos recursos da rede ao duplicar os recursos necessários para uma conexão óptica.
Conseq̈uentemente, a metade dos recursos da redeé reservada para proteção e isto acar-
reta uma probabilidade de bloqueio excessivamente alta.

Para aumentar a eficiência do uso dos recursos da rede, a proteção compartilhada,
ou1:N, é uma alternativa mais eficienteà proteç̃ao1:1. Esta proteç̃ao permite que dois
ou mais (N) canais de proteção compartilhem lambdas, desde que seus canais primários
satisfaçam as restrições de grupo de risco de falha de enlace (Shared Risk Link Group
- SRLG). A restriç̃ao SRLG define que canais de proteção podem compartilhar compri-
mentos de onda em um enlace se os canais primários de cada conexão ñao pertencerem
ao mesmo grupo de risco de falha de enlace, e, portanto, a probabilidade de falharem si-
multaneamentée muito baixa. Em termos práticos, as conex̃oesópticasΩ eΨ pertencem
ao mesmo SRLG quando o conjunto dos enlaces primários deΩ, LΩ = {ω1, ω2, ω3} e
deΨ, LΨ = {ψ1, ψ3, ψ4}, apresentam pelo menos um enlace em comum. Na Figura 13
as linhas tracejadas e pontilhadas representam as conexõesΩ e Ψ, respectivamente. Os
conjuntos de grupos enlacesLΩ = {l1, l3, l4} eLΨ = {l2, l4} têm em comum o enlacel4,
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Figura 13. Grupo de risco de falha de enlace.

e, portanto, pertencem ao mesmo SRLG, não podendo compartilhar recursos de proteção.
A utilização desta regra no compartilhamento de recursos aumenta a eficiência sem afetar,
de maneira perceptı́vel, a disponibilidade das conexões.

O funcionamento da proteção WDM dedicada1:1 e compartilhada1:N é ilus-
trado nas Figura 14. Constatam-se as diferenças no comportamento de cada mecanismo.
A proteç̃ao1:N reaproveita os recursos do canal secundárioS2 para o canal secundário
S1. A proteç̃ao1:1, por sua vez, aloca “desnecessariamente” um novo comprimento de
onda. Este comportamento da proteção1:1 acarreta em uma alta probabilidade de blo-
queio, pois o estabelecimento das futuras conexões seŕa comprometido devido a menor
quantidade de recursos disponı́veis.
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Figura 14. Mecanismos de proteç ão na camada WDM.



6.3. O Mecanismo Compartilhado com Relaxaç̃ao de Risco

Apesar da proteç̃ao compartilhada apresentar um melhor desempenho que a proteç̃ao
dedicada, um relaxamento dos critérios verificados no estabelecimento de conexões pode
acarretar em uma maior eficiência e, conseq̈uentemente, em uma menor probabilidade de
bloqueio de conex̃oes.

O mecanismo proposto, chamado mecanismo compartilhado comrelaxaç̃ao de
risco, foi desenvolvido para reduzir a probabilidade de bloqueio. Esta reduç̃ao é obtida
aumentando a possibilidade de compartilhamento entre os canais de proteç̃ao. Assim,
prop̃oe-se um relaxamento das regras que permite o compartilhamento ao permitir que
uma determinada percentagem,α, de enlaces que pertençam a um mesmo grupo de risco
sejam compartilhados. Portanto, para satisfazer as necessidades do novo mecanismo, as
regras de restriç̃ao SRLG (grupo de risco de enlaces) são modificadas tornando-se mais
permissivas. Com esta nova regra, os canais de proteção podem compartilhar recursos de
proteç̃ao entre si mesmo que tenham enlaces primários em comum, desde que o número
destes enlaces em comum seja menor que uma determinada percentagem. Esta percen-
tagemé denominada de fator de relaxação de risco. O operador da rede determina o
par̂ametro de desempenho da rede queé favorecido atrav́es do fator de relaxação de risco.
Se a disponibilidade for prioritária, o fator de relaxação de risco deve ser mı́nimo. No
caso limite, com este fator zerado, o desempenho do mecanismo propostóe igual ao do
mecanismo SRLG. Se a probabilidade de bloqueio for prioritária, o fator de relaxação
de risco deve ser alto podendo atingir seu valor máximo igual a 1. As modificaç̃oes im-
plementadas no mecanismo de proteção1:N acarretam no detrimento da disponibilidade
e, portanto,́e necesśario ponderar o compromisso entre a probabilidade de bloqueio e a
disponibilidade das conexões.

O fator de relaxaç̃ao de risco representa uma relação entre os canais priḿarios
de duas conex̃oesópticas e apresenta um comportamento bidirecional. Na Figura 15(b),
o fator de relaxaç̃ao de risco do canal priḿario P2 em relaç̃ao aP3 é 0, 33, poisP2
utiliza três enlaces priḿarios e tem um enlace em comum com o canalP3, enquanto o
fator de relaxaç̃ao de risco deP3 paraP2 é de 0,50, pois o canalP3 utiliza somente
dois enlaces da rede. Como o fator de relaxação de risco tamb́em busca um critério
de decis̃ao de compartilhamento que não implique em injustiças, esteı́ndice apresenta
um comportamento bidirecional. Desta maneira o fator de maior valor é utilizado, ñao
permitindo, assim, que uma conexão com muitos saltos seja favorecida em detrimento de
uma conex̃ao com poucos saltos.

A Figura 15 ilustra como o mecanismo proposto, a proteção compartilhada com
relaxaç̃ao de risco, se diferencia do mecanismo1:N SRLG. O funcionamento da proteção
SRLG é apresentado na Figura 15(a). As conexõesópticas dos canais priḿariosP2 e
P3 não compartilhariam o canal secundário S2 se a proteç̃ao 1:N SRLG estiver im-
plementada, pois estas conexões compartilham um enlace primário. Visando um maior
compartilhamento na rede, o mecanismo proposto, apresentado na Figura 15(b), configu-
rado com um fator de relaxação de risco de 0,33, permite que a conexão 2 compartilhe
o canal secund́arioS2 com a conex̃ao 3. Desta maneira, os recursos alocados diminuem
e, conseq̈uentemente, a probabilidade de bloqueio de conexões. A contrapartida deste
mecanismóe a menor disponibilidade das conexões, pois o canal secundário pode estar
indispońıvel para uma das conexões, se o enlace compartilhado entre os canais primários
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Figura 15. Mecanismos de proteç ão na camada WDM.

P2 ouP3 for interrompido.

A probabilidade de bloqueióe um par̂ametro que representa a eficiência de utilizaç̃ao
dos recursos da rede. Como já dito anteriormente, um mecanismo de sobrevivência ine-
ficiente acarreta em uma rede com alta probabilidade de bloqueio. Por outro lado, buscar
maior eficîencia da rede aumentando o compartilhamento de recursos de proteç̃ao entre
conex̃oes acarreta em perda na disponibilidade das conexões. Este compromisso entre a
disponibilidade e a probabilidade de bloqueio, quando o compartilhamento de recursos
da redée intensificado,́e muito estudado, mas até o presente momento nunca foi quantifi-
cado. Com a utilizaç̃ao do mecanismo proposto, adiciona-se a esta análise de desempenho
uma nova varíavel, o fator de relaxação de risco. Variando este fatoré posśıvel verificar o
impacto na disponibilidade de conexões e na probabilidade de bloqueio. Esta quantização
da perda na disponibilidade e do ganho na eficiência, ou vice-versa,́e muito importante
para adequar a rede aos requisitos de projeto. Estes requisitos t̂em origem na combinação
das necessidades de QoS do cliente com os interesses econômicos do operador da rede,
como previs̃ao de custo e manutenção da rede.

6.4. Resultados

O objetivo das simulaç̃oesé analisar o desempenho de redes que empregam meca-
nismos de proteç̃ao e comparar os mecanismos convencionais com o mecanismo proposto.
A avaliaç̃ao considera aspectos dos mecanismos de proteção referentes̀a disponibilidade,
probabilidade de bloqueio de conexões e tamb́em estuda o comportamento destes me-
canismos considerando a conectividade da rede e a não-reversibilidade. Estes aspectos
de desempenho proporcionam ao operador da rede uma visão sist̂emica do impacto dos
mecanismos de sobrevivência no desempenho geral da redeóptica.

A conectividade da rede, também chamada de grau de conectividade,é definida
como2m/n, ondem é o ńumero de enlaces da rede en é o ńumero de ńos. Uma rede de
maior conectividade, ou seja, que apresente maior conectividade entre seus nós, possibi-
lita uma maior variedade de rotas e rotas com um menor número de saltos. Assim, a rede
de maior conectividade utiliza os recursos de maneira mais eficiente, refletindo em uma
menor probabilidade de bloqueio de conexões futuras.

A reversibilidadeé definida como a capacidade das conexões afetadas por uma



falha retornarem aos seus canais primários aṕos a recuperação da falha. Portanto, em
um mecanismo de proteção reverśıvel, aṕos a recuperação de um enlace falho, as co-
nex̃oes afetadas pela falha voltam ao seu canal primário. Um mecanismo de proteção
não-reverśıvel, por sua vez, ñao reverte para o canal primário as conex̃oes afetadas por
uma falha aṕos a recuperação do enlace falho. A vantagem da não-reversibilidadée a
reduç̃ao da quantidade de comutações entre o canal priḿario e o canal secundário que
são efetuadas para oferecer sobrevivênciaàs posśıveis falhas das fibraśopticas e outros
componentes da rede. O efeito das comutações na disponibilidade depende do tempo ne-
cesśario para realizar as comutações. Caso as comutações sejam realizadas em um curto
peŕıodo de tempo, a disponibilidade nãoé muito afetada. No entanto, as reconfigurações
das redeśopticas s̃ao, em geral, lentas, pois os comutadores totalmenteópticos ñao apre-
sentam um hardware com tempo de resposta baixo o suficiente. Como conseq̈uência, a
comutaç̃ao entre canaiśopticos usualmente acarreta na desordenação na entrega de paco-
tes ao destino e até na indisponibilidade do serviço por um perı́odo de tempo. Portanto,
em redes nas quais que se pretende garantir altoı́ndice de disponibilidade, esta comutação
de canais deve ser evitada.

As simulaç̃oes, que estão divididas em tr̂es partes, foram realizadas em um simu-
lador desenvolvido em C++ especificamente para estas análises [35]. A primeira parte
apresenta os resultados referentes ao novo mecanismo proposto. Este mecanismo pro-
posto foi desenvolvido para proporcionar ao operador da rede priorizar a disponibilidade
de conex̃oes ou a probabilidade de bloqueio, gerenciando esta relação de compromisso
entre estes dois parâmetros. A segunda parte apresenta uma análise sobre a relação entre
a conectividade e a probabilidade de bloqueio em redesópticas. A terceira parte apresenta
uma ańalise sobre a reversibilidade dos mecanismos de proteção, e quais implicaç̃oes para
a rede que um mecanismo de sobrevivência ñao-reverśıvel pode acarretar.

Em todas as simulações as redes foram simuladas com quatro comprimentos de
onda em cada fibráoptica. Este ńumero de comprimentos de onda foi utilizado, pois
os principais produtos comercialmente disponı́veis no mercado são implementados para
operar com quantidades semelhantes a esta. Ademais, os resultados obtidos ñao s̃ao de-
pendentes da quantidade de recursos por fibra, portanto, um aumento na quantidade destes
recursos implica, necessariamente, em um aumento da carga média aplicada na rede, para
se obter os mesmos resultados. Esta comparação é teste de sanidade para o simulador
e para a implementação dos mecanismos de proteção. Os testes de homologação fun-
cional do mecanismo proposto incluem a comparação dos resultados obtidos do meca-
nismo proposto comα = 0 com os resultados obtidos do mecanismo convencional1:N.
A comparaç̃ao mostrou, como esperado, que as duas simulações apresentam resultados
idênticos.

Desempenho do Mecanismo Proposto

Nas simulaç̃oes do mecanismo de proteção compartilhado com relaxação de risco
são utilizadas duas topologias de rede. A primeira rede, ilustrada na Figura 16, consiste
em 6 ńos interconectados por 9 enlaces. Estaé referida como rede 6N9E. A segunda rede
é a NSFNet, a rede de pesquisa dos Estados Unidos, ilustrada na Figura 17, com 16 ńos
e 23 enlaces, como apresentada por Wanget al. em [29]. Esta redée referida como



NSFNet-16N23E. Nesta topologia, os números apresentados ao lado dos enlaces são os
pesos dos enlaces utilizados no algoritmo de roteamento. Para a rede 6N9E, os pesos são
sempre 1.

2

1 3
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5

Figura 16. Rede 6N9E.
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Figura 17. Rede NSFNet-16N23E.

Foram realizadas simulações com a finalidade de comparar o desempenho do me-
canismo proposto com os mecanismos convencionais. As Figuras 18(a) e 18(b) mostram
como o aumento da carga na rede afeta a probabilidade de bloqueio e a disponibilidade
das conex̃oes para a Rede 6N9E. As figuras ilustram o comportamento da rede com: ne-
nhuma proteç̃ao; a proteç̃ao1:1; a proteç̃ao1:N; e a proteç̃ao compartilhada (1:N) com
relaxaç̃ao de risco com os fatores de relaxação de risco de 0,25 e 0,5. A probabilidade de
bloqueio da rede sem proteçãoé da ordem de10−5 e por isso ñaoé apresentada no gráfico
da Figura 18(a). Em contrapartida a esta baixa probabilidade de bloqueio, a rede sem
proteç̃ao apresenta uma disponibilidade que fica entre 99,8% a 99,9%. Este desempenho
não é satisfat́orio para uma redéoptica transparente que pretende garantir 99,999% de
disponibilidade.

Visando garantir esta alta disponibilidade, os mecanismosde proteç̃ao1:1 e1:N
foram testados. O primeiro mecanismo garante uma disponibilidade superior a 99,999%,
como é verificado na Figura 18(b). Para isto, estabelece para cadaconex̃ao dois ca-
naisópticos, um canal priḿario e outro de proteção. Poŕem, analisando a Figura 18(a),
constata-se que a proteção dedicada1:1 apresenta uma probabilidade de bloqueio até
50% maior que outros mecanismos de proteção. O mecanismo1:N atinge este valor de
99,999% de disponibilidade, sem prejudicar a eficiência da rede, e, por isso, obtém uma
probabilidade de bloqueio de 20 a 30% menor que a proteção1:1. O mecanismo pro-
posto foi desenvolvido com o objetivo de alcançar uma eficiência maior que a proteção
compartilhada1:N. Como j́a dito, isto ñaoé posśıvel sem o prejúızo da disponibilidade



das conex̃oes e uma relação de compromisso entre estes dois parâmetros deve ser ponde-
rada.

Esta parte das simulações se prop̃oe a quantificar este compromisso entre o ganho
de eficîencia, medido pela probabilidade de bloqueio, e a perda de disponibilidade. Pode-
se constatar pelos gráficos das Figuras 18(a) e 18(b) que, para a rede com uma carga de
12 erlangs e com o mecanismo proposto com fator de relaxação de risco de 0,5, um ga-
nho de 5,6% (de17, 7 para16, 7) na probabilidade de bloqueio acarreta em uma perda de
0,016% (99, 9989 para99, 9829) na disponibilidade. Porém, esta comparação é tenden-
ciosa, pois as comparações ñao devem ser realizadas considerando os valores absolutos
dos par̂ametros. Se as comparações forem realizadas relativas ao ganho comparadoà rede
sem proteç̃ao, o efeito da perda da disponibilidade será mais realista. Neste caso, como a
disponibilidade da rede sem proteção para esta cargáe 99, 8452, a perda relativa na dis-
ponibilidadeé 10,4%. As aplicaç̃oes e as discussões desta relação de compromisso são
abordadas mais adiante nesta seção.

Os gŕaficos das Figuras 19(a) e 19(b) apresentam o comportamento da proba-
bilidade de bloqueio e da disponibilidade para a rede NSFNet-16N23E. Vale ressaltar
que, salvo algumas pequenas discrepâncias relacionadasà aleatoriedade da simulação, os
resultados obtidos nas Redes 6N9E e NSFNet-16N23E apresentam comportamento equi-
valente. Portanto, as conclusões e comparações realizadas para a Rede 6N9E são v́alidas
para a Rede NSFNet-16N23E.
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Figura 18. Resultados de simulaç ão para a rede 6N9E.

Em ambas as redes, a probabilidade de bloqueio na configuração sem proteç̃ao
é menor que a probabilidade de bloqueio da implementação de qualquer mecanismo de
proteç̃ao, o quée esperado. Porém, a disponibilidade das conexões para as redes configu-
radas sem proteção apresenta os menores resultados, o que tambémé esperado, mas não
é desejado. J́a a proteç̃ao1:1, apesar de apresentar a melhor disponibilidade dentre os
mecanismos de proteção, apresenta a pior probabilidade de bloqueio em qualquer ceńario,
pois este mecanismo utiliza os recursos da rede de maneira ineficiente.

Note que para todos os mecanismos de proteção, a Rede NSFNet-16N23E apre-
senta menor probabilidade de bloqueio que a Rede 6N9E.À primeira vista este compor-
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Figura 19. Resultados de simulaç ão para a rede NSFNet-16N23E.

tamento parecéobvio, pois uma rede maior significa mais recursos, e, conseqüentemente,
uma melhor acomodação das conex̃oes na rede para uma mesma carga. Porém, este ñaoé
o caso. A Rede NSFNet-16N23E não apresenta mais recursos por nó que a Rede 6N9E.
Em ambas, o fator de utilização da redée o mesmo, ou seja, a razão de carga por recur-
sosé igual. O motivo deste desempenho superior da Rede NSFNet-16N23E é a maior
distribuiç̃ao das requisiç̃oes de conex̃oes pelos enlaces. O maior número de opç̃oes pos-
sibilita que o algoritmo de descoberta de rotas evite mais facilmenteáreas de deficiências
de recursos da rede. Na prática, estas deficiências podem ser ocasionadas por motivos
variados, como rajadas inesperadas de conexões entre dois ńos adjacentes ou falhas de
enlaces.

Teoricamente, a disponibilidadée afetada somente pela taxa de falha dos equi-
pamentos da rede, pelo tempo médio de recuperação das falhas e pelo mecanismo de
proteç̃ao que a rede implementa. O que as simulações mostram, porém,é uma diminuiç̃ao
da disponibilidade das conexões conforme aumenta a carga da rede. O valor da disponi-
bilidade, que calculado ao fim das simulações,é o valor ḿedio correspondente a todas
as conex̃oes estabelecidas com sucesso. Portanto, uma conclusão precipitada seria a de
que uma disponibilidade menor implica perı́odos maiores de indisponibilidade de cada
conex̃ao. Na verdade, o que ocorre nãoé um maior ńumero de conex̃oes afetadas por uma
falha e, portanto, influenciando negativamente, com maior peso, a disponibilidade de to-
das as conex̃oes da rede. Em uma rede com pouca carga, a probabilidade de nenhuma
conex̃ao ser afetada pela falhaé alta. No entanto, em uma rede com muita carga, alta será
a probabilidade de uma falha afetar muitas conexões.

Analisando a probabilidade de bloqueio nas Figuras 18(a) e 19(a), verifica-se que
a proteç̃ao compartilhada (1:N) com fator de relaxaç̃ao de risco de 0,5 apresenta um
desempenho superior aos outros mecanismos, inclusiveà proteç̃ao compartilhada (1:N)
com fator de relaxaç̃ao de risco de 0,25. Devidòa disputa de recursos no mecanismo de
proteç̃ao compartilhada (1:N) com fator de relaxaç̃ao de risco, aumentar o fator de risco
acarreta na diminuiç̃ao da probabilidade de bloqueio, mas também implica na diminuiç̃ao
da disponibilidade. Esta flexibilidade permite que o ajustedo compartilhamento esteja



de acordo com as necessidades da rede e proporcione um compromisso entre a probabi-
lidade de bloqueio e a disponibilidade de conexões. Um maior compartilhamento acar-
reta uma menor probabilidade de bloqueio e, conseqüentemente, o operador pode alocar
mais usúarios sem que para isso sejam necessárias modificaç̃oes na infra-estrutura de
rede. Um menor compartilhamento acarreta, por sua vez, em maior disponibilidade, pro-
porcionando ao operador a oportunidade de oferecer para seus usúarios um serviço de
conectividade mais confiável, com maior disponibilidade. Esta variável permite que o
operador determine qual parâmetro deve ser priorizado, ponderando suas necessidades e
as especificaç̃oes do serviço contratado pelo cliente através das SLAs.

Impacto da Conectividade da Rede

Nas simulaç̃oes de conectividade são utilizadas duas topologias de rede, ambas
com o mesmo ńumero de ńos, mas com o ńumero de enlaces diferentes. A Rede 9E de
menor conectividade, ilustrada na Figura 20(a), consiste em 6 ńos interconectados por 9
enlaces com 4 lambdas em cada enlace. A Rede 12E de maior conectividade, ilustrada na
Figura 20(b),́e semelhantèa primeira, poŕem apresenta 12 enlaces com 3 lambdas cada.
Estas topologias, apesar de terem a proporção de enlaces por nó diferente, apresentam
a mesma proporção de recursos por nó. Para isso, basta reduzir o número de lambdas
por enlace na mesma proporção que o ńumero de enlaces por nó for aumentada. Desta
forma a quantidade de lambdas na redeé sempre a mesma. Pode-se constatar que, como
as duas topologias da Figura 20 mantêm o produtoenlaces× lambdas destas topologias,
9 × 4 = 36 e12 × 3 = 36, a relaç̃ao entre recursos da rede e o número de ńos tamb́em se
mant́em.

(a) Rede 9E: menor conectividade. (b) Rede 12E: maior conectividade.

Figura 20. Topologias de redes com diferentes conectividad es.

Vale ressaltar que não foi posśıvel realizar as simulaç̃oes de conectividade para
mais de duas topologias diferentes. Isto se deve, unicamente, a uma caracterı́stica do grafo
das redes. O requisito de manter o produto deenlaces× lambdas fixo em36 restringe as
combinaç̃oes deenlaces× lambdas para os pares:2×18, 3×12, 4×9 e5×6. Filtrando
estes pares,̀a faixa de ńumero ḿınimo e ḿaximo de enlaces que esta rede comporta, que
é de6 (n) a 15 (n(n − 1)/2), as combinaç̃oes se restringem a3 × 12, 4 × 9 e 5 × 6.
Como a rede apresenta seis nós, esta ñao pode ser composta de somente seis enlaces, pois
resultaria em uma rede em anel e, portanto, não estaria no escopo deste trabalho. Assim,
restam somente os dois primeiros pares de combinaçõesenlace×lambdas, 3×12 e4×9.



As simulaç̃oes foram realizadas com a finalidade de comparar o desempenho dos
mecanismos de proteção para diferentes conectividades de rede. As Figuras 21 e 22mos-
tram como o aumento da carga na rede afeta a probabilidade de bloqueio e a disponibi-
lidade das conex̃oes para ambas as redes da Figura 20. As figuras ilustram o comporta-
mento das redes com a proteção1:1 e com a proteç̃ao compartilhada (1:N) com fator
de relaxaç̃ao de risco de 0,5. Como se pode observar, a resposta da rede depende de sua
conectividade. Uma conectividade maior acarreta em uma utilização mais eficiente dos
enlaces e, portanto, em uma probabilidade de bloqueio menor. Para uma rede com uma
conectividade menor, a utilização dos recursośe menos eficiente, pois os canaisópticos
utilizam mais enlaces. Isto acarreta em uma maior probabilidade de bloqueio, pois mais
lambdas s̃ao necesśarios para o estabelecimento de uma conexão.

Na Figura 21 observa-se que a probabilidade de bloqueio da Rede 12Eé at́e 75%
menor que a da Rede 9E, para ambas com baixa carga. Esta comparação em alta carga
apresenta uma redução de aproximadamente 50% da probabilidade de bloqueio. Com
relaç̃ao à disponibilidade de conexões, observa-se uma melhora para a rede de maior
conectividade, como mostra a Figura 22. O impacto na disponibilidade geral da rede
melhora de 99,9% para 99,999%. Isto ocorre porque na rede de maior conectividade a
falha de um enlace acarreta na interrupção de menos conexões.
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Impacto da Reversibilidade dos Mecanismos de Proteção

A reversibilidade ñao afeta a disponibilidade de uma rede que emprega um meca-
nismo de proteç̃ao1:1, pois a revers̃ao consiste em comutar do canal de proteção para o
canal priḿario que possuem os mesmos recursos. No entanto, na proteção compartilhada
alguns canais de proteção est̃ao compartilhados e, portanto, a não revers̃ao pode afetar
o desempenho da rede. As simulações de reversibilidade utilizam a rede NSFNet, com
16 ńos e 23 enlaces, ilustrada na Figura 17.

Em relaç̃ao às simulaç̃oes de reversibilidade, as simulações realizadas utilizando
os mesmos parâmetros das simulações anteriores ñao resultaram em diferenças signifi-
cativas entre o desempenho dos mecanismos reversı́veis e ñao-reverśıveis. Aṕos ańalise,
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constatou-se que este comportamento era conseqüência da raz̃ao entre a taxa de falha
e a taxa de desconexão. A relaç̃ao entre os valores de taxa de falha e o tempo médio
de duraç̃ao da conex̃ao é determinante no desempenho do mecanismo de proteção ñao-
reverśıvel. Os par̂ametros utilizados nas simulações anteriores são desfavoŕaveis para a
avaliaç̃ao de mecanismos não-reverśıveis. As conex̃oes de pequena duração acarretam
maior dinamicidade na rede, ou seja, maior freqüência com que as conexões s̃ao esta-
belecidas e liberadas. Desta maneira, em uma rede com mecanismo de proteç̃ao ñao-
reverśıvel implementado, que tem seus canais de proteção liberados mais rapidamente, o
impacto negativo da ñao-reversibilidadée amenizado. Da mesma maneira, uma rede que
apresenta uma ocorrência de falhas de freqüência baixa, tamb́em ameniza o impacto da
não-reversibilidade, pois a probabilidade de uma conexãoóptica liberar os recursos antes
que outra falha ocorráe grande.

Os mecanismos não-reverśıveis s̃ao adequados para ambientes de simulação onde
as falhas s̃ao mais freq̈uentes que o normal ou o tempo de duração da conex̃aoé maior que
o usual. Com a tendência atual de convergência das tecnologias de telecomunicações, o
aumento de duração da conex̃aoé uma realidade. Como o objetivo da análise desta seção
é estudar o impacto dos mecanismos não-reverśıveis na disponibilidade das conexões,
o ambiente de simulação foi modificado para um ambiente que evidencie as diferenças
de desempenho entre os mecanismos reversı́veis e ñao-reverśıveis. Este ambiente de
simulaç̃ao, que busca determinar o impacto da variação da taxa de falha de enlaces na dis-
ponibilidade, tem a ḿedia da V.A. exponencial de falha reduzida para 5 dias, ao invés dos
50 dias utilizados anteriormente. A redução do tempo ḿedio de falha acarretaria em uma
probabilidade de falha menor se a taxa de recuperação ñao for alterada. Portanto, para
que esta probabilidade permaneça inalterada, o tempo médio de recuperação, tamb́emé
reduzido pela mesma proporção para 1,2 horas. Como conseqüência, os enlaces falham
com maior freq̈uência, poŕem, s̃ao recuperados mais rapidamente, mantendo a proporção
de tempo que permanecem operacionais. Vale notar que o mesmocomportamento seria
obtido se a taxa de desconexão fosse reduzida, aumentando o tempo médio de duraç̃ao
das conex̃oes. Na verdade, para as análises comparativas da disponibilidade de conexões,
o efeito de duplicar o tempo ḿedio entre conex̃oesé o mesmo que reduzir̀a metade o
tempo ḿedio entre falhas.



Foram realizadas simulações com a finalidade de comparar o impacto dos meca-
nismos ñao-reverśıveis no desempenho da rede. As Figuras 23 e 24 mostram como o
aumento da carga na rede afeta a disponibilidade das conexões e o ńumero de convers̃oes
realizadas entre os canais de uma conexão. Quando os mecanismos não-reverśıveis s̃ao
implementados, a disponibilidadeé degradada em até 9% relativo ao ganho da rede sem
proteç̃ao (de99, 9986 para99, 9847), poŕem a quantidade de comutações entre canais
ópticosé reduzida em aproximadamente 50%, o que ameniza o detrimento da disponi-
bilidade. Vale ressaltar que os cálculos de simulaç̃ao que resultam na disponibilidade
não computam o tempo de comutação entre os canaiśopticos, quée considerado zero.
O simulador foi implementado propositalmente desta maneira, para que fosse possı́vel a
ańalise individual de cada fator que influencia a disponibilidade de conex̃oes. No caso, o
gráfico de disponibilidade da Figura 23 representa a disponibilidade de conex̃oes descon-
siderando o impacto referente ao tempo de comutação do canal priḿario para o canal de
proteç̃ao e vice-versa. O impacto da comutação entre canaiśopticos na disponibilidade
deve ser analisado através dos gŕaficos de comutaç̃oes entre canais na Figura 24.
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6.5. Observaç̃oes Finais

Nesta atividade, foi desenvolvido um mecanismo que implementa uma proteç̃ao
de conex̃ao compartilhada (tipo1:N), em que se introduz um parâmetro de suavização da
restriç̃ao do compartilhamento de enlaces de proteção que pertençam ao mesmo grupo de
risco de falha de enlace que o canal primário da conex̃ao. Ao se permitir esta flexibilização
do uso de determinados enlacesé posśıvel atender mais requisições de conex̃ao e, con-
seq̈uentemente, aumentar a eficiência da rede. Por outro lado, a disponibilidade de co-
nex̃oes da rede fica mais vulnerável, podendo ser prejudicado. Procurou-se avaliar as
vantagens e desvantagens de se permitir esta flexibilização ressaltando o compromisso en-
tre o ganho de eficiência da rede e a perda de disponibilidade de conexões.É importante
ressaltar que o uso do parâmetro de flexibilizaç̃ao permite ao operador da rede estimar a
quantidade de conexões adicionais que a rede pode atender e o risco que pode advirdeste
fato por ñao atender a disponibilidade de conexão definida no contrato de nı́vel de serviço
(SLA). Desta forma, o ńıvel de compartilhamento poder ser ajustado de acordo com a
necessidade do operador da rede. Também deve ser ressaltado que o uso do simuladoré
uma poderosa ferramenta para planejamento de expansões das redes.́E posśıvel verificar
o quantoé mais efetivo aumentar a capacidade (número de comprimentos de onda, por
exemplo) dos enlaces existentes ou criar um novo enlace na rede.

Os resultados de simulação mostram que, em alguns casos, a probabilidade de
bloqueio apresenta um ganho de até 5,6%, enquanto acarreta em uma perda de 0,016%
da disponibilidade das conexões. Esta percentagem de perda da disponibilidade em valo-
res absolutośe equivalente a 10,4% de perda relativaà rede sem proteção. Além disso,
mostra-se que a disponibilidadeé influenciada pela carga de tráfego aplicadàa rede. Este
comportamento pode ser explicado pelo número de conex̃oes afetadas por uma falha
quando a rede apresenta carga alta e quando a rede apresenta carga baixa. Quanto maior
o número de conex̃oes na rede maioŕe o impacto de uma falha na disponibilidade.

As simulaç̃oes referentes̀a conectividade foram realizadas com a finalidade de
comparar o desempenho dos mecanismos de proteção para diferentes nı́veis de conecti-
vidade de rede. Uma conectividade maior acarreta em uma utilizaç̃ao mais eficiente dos
enlaces e, portanto, uma menor probabilidade de bloqueio, pois existem mais opç̃oes de
caminhos da origem para o destino e, conseqüentemente, os canaisópticos utilizam uma
maior diversidade de enlaces. As simulações apresentam resultados que mostram um
exemplo no qual a probabilidade de bloqueio de uma rede de maior conectividade chega a
ser at́e 75% menor que a de uma rede de menor conectividade. Com relaçãoà disponibili-
dade de conex̃oes, observa-se que, nos cenários simulados, a rede de maior conectividade
pode apresentar uma melhora na disponibilidade das conexões de 99,9% para 99,999%.

Em relaç̃ao à ñao-reversibilidade foram realizadas simulações com a finalidade
de comparar o impacto dos mecanismos reversı́veis e ñao-reverśıveis no desempenho da
rede. As simulaç̃oes mostram que a não-reversibilidade apresenta mudanças no desem-
penho da rede somente se a razão entre o tempo ḿedio de duraç̃ao de conex̃ao e o tempo
médio entre falhas for maior que a encontrada atualmente, quenão est́a fora da realidade
de um futuro breve, visto a tendência das aplicaç̃oes da Internet permanecerem ativas por
peŕıodos cada vez maiores. Neste cenário, quando a ñao-reversibilidade dos mecanismos
é implementada, as simulações mostram que a disponibilidadeé degradada de 9%, mas
em contrapartida o ńumero de comutaç̃oes das conex̃oes entre seus canaisópticosé redu-



zido a 50%. Portanto, a implementação de mecanismos não-reverśıveis acarreta em um
compromisso entre a disponibilidade de conexões e a comutação entre canaiśopticos que
deve ser ponderado. Esta ponderação deve ser realizada levando-se em conta o tempo de
comutaç̃ao entre canais, que depende da tecnologia dos comutadoresópticos. Este tempo
determina se o impacto da redução do ńumero de comutaç̃oesé predominante sobre o
impacto da perda da disponibilidade de conexões e, portanto, define se o mecanismo não
reverśıvel é adequado para a rede analisada.
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