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Lembrando... MUX TDM

• São sempre síncronos no canal principal
• Va =  Σ Vcs   🡺 Velocidade agregada do canal principal
• Vcp = Va.e    🡺 Velocidade real do canal principal                
considerando o fator de envelopamento (e>1) 



Lembrando... MUX STDM

• Síncronos no canal principal com correção de erros
• Velocidade agregada do canal principal <  Σ Vcs 🡺 Simetria
• Controle de fluxo nos canais secundários🡺 Bufferização



PROCESSADORES DE REDE

• São nós de uma rede distribuida 🡺 Assimétricos 🡺 STDM 
• Totalmente configuráveis e gerenciáveis 🡺 Vários CP e CS
• Estabelece a comunicação física e lógica
• Vários tipos de topologia de rede 🡺 Modular



REDES WAN COM PROCESSADORES DE REDE

EXEMPLO DE REDE WAN 
COM SLDD EM 

TOPOLOGIA MISTA



FRAME RELAY
● Histórico

● Redes ISDN (70s) desejavam substituir a PSTN e 
integrava Voz e dados

● Redes ISDN não eram eficientes na parte de dados 
pois usavam chaveamento de circuitos

● Chaveamento de pacotes era necessário e X.25 era 
a única disponível

● X.25 era incompatível pois a ISDN mantém dados 
do usuário separados dos dados de controle

● Nesta época redes eram conectadas por SLDD com 
protocolos Ponto-a-ponto ou multi-ponto X.25

● Nasce o Frame-Relay (FR) como padrão ANSI



FRAME RELAY
Características

● Protocolo em nível de enlace orientado a conexão
● Rede de comutação por pacotes
● Cria Redes Privadas Virtuais (VPN) longa distância
● Circuitos virtuais permanentes ou chaveados
● Multiplexação estatística em canais físicos comuns
● Possui mecanismos de controle de 

congestionamento (diferente de controle de fluxo) 
● Não realiza correção de erros, sequenciamento ou 

confirmação de quadros (descarta se há erro) – 
torna-se ideal para Voz 

● Serviço com pagamento fixo mensal de porta e 
acesso



FRAME RELAY
Topologia estrela das antigas redes
● CSU/DSU = modens broad band normalmente com 

gerenciamento do link criavam os links privados (LPs)

SLD
D



FRAME RELAY
● Redes parcialmente ou totalmente conectadas



FRAME RELAY
● Cada local atendido com 

acesso único à rede
● Roteadores Multiporta são 

desnecessários
● Acesso simplificado
● Multiplexa estatisticamente 

vários canais virtuais em 
um único canal físico 

● Não dispõe de controle de 
erros ou de fluxo; estes 
devem ser oferecidos pelos 
protocolos de camadas 
superiores



FRAME RELAY
● Os Swicthes FR são da operadora, quem mantém sua gerência 
● Economia na conectividade e complexidade
● Na nuvem FR há 2 tipos de circuitos: PVCs ou SVCs (mais raro) 



FRAME RELAY

● Quadro:
Carga com até 
16.000 octetos



FRAME RELAY
Componentes
● FRAD – Frame Relay 

assembler/disassember
● UNI – Interface 

Rede-Usuário
● NNI – Interface 

Rede-Rede  



FRAME RELAY
Componentes
● Local Management Interface – LMI: Protocolos de administração 

de redes complexas
● Endereço global e de estado dos VCs
● Multicasting e Sincronização

estrutura de quadro LMI



FRAME RELAY
Circuito Virtual Permanente (PVC)

● circuito predeterminado entre origem e destino
● unidirecionais (a) ou Bidirecionais (b) 
● quanto mais PVCs, mais dificuldade em gerencia-los
● Dois estados:
- Data Transfer - Comunicação
- Idle - Espera



FRAME RELAY
Circuito Virtual Comutado (SVC) 

● Conexões dinâmicas entre origem e qualquer destino
● Quatro estados:

● Call Setup – Estabelece uma conexão
● Data Transfer – Comunicação entre os DTEs
● Idle – Espera (por tempo determinado) 
● Call termination – Finalização da conexão

● Conectividade por demanda chaveada
● Análogo ao que acontece a uma PSTN 
● Equipamentos mais caros
● Protocolos de sinalização idênticos ao ISDN
● Tecnologia se desenvolveu muito pouco



FRAME RELAY

CIR (Commited Information 
Rate) 

● Taxa Garantida de Informação
● Taxas de 16Kbps 

à 44,8Mbps
● Simétrico ou não
● Acima do CIR a rede FR

fará o maior esforço e descarta 
pacotes com DE=1

● Velocidade da porta deve ser 
maior ou igual ao CIR 

      (usual CIR = 50% da Porta) 



FRAME RELAY
● Commited Burst (Bc) 

● Qtd de bits garantida  Bc=CIR*T e T=1s
● Excessive Burst (Be) – Leitura do bit DE

● A operadora tentará entregar (normal: 50% de Bc) 
● Parâmetros negociados com a operadora



FRAME RELAY

Sobreassinatura
● Taxa da Porta de 

acesso (Vp) menor 
que o CIR de entrada 
e saída - Garantia 
100% de entrega de 
pacotes.



FRAME RELAY
Exemplo de aplicação (valores de porta Vp) 

1Mb
ps



FRAME RELAY
Arquitetura dos protocolos
● Plano de controle – C: Estabelecimento e término de 

conexões lógicas. Protocolos entre usuário e rede
● LAPF (Link Access Procedure Framed Mode) Q.922 ITU 

– Controle
● Nós da rede somente verificam erros e encaminham 

frames baseando-se no número de conexão
● Delimitação, alinhamento, mux/demultiplexação e 

controle de congestionamento
● Plano de usuário – U: Transferência de dados entre 

usuários – Protocolos de funcionalidade fim-a-fim
● LAPF Q.922 ITU – núcleo
● Semelhante ao LAPB (HDLC) sem o campo de controle
● Só um tipo de quadro: para transportar dados



FRAME RELAY
Arquitetura dos protocolos
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FRAME RELAY
Congestionamento

● Baseado na teoria de filas elas existem em cada linha de 
entrada para cada saída

● Evitar linhas com ruído pois o FR descarta pacotes
● Descarte=+tráfego=congestionamento=+descarte...
● FECN (Forward Explicit Congestion Notification): SW marca 

o bit  no sentido do tráfego que carrega o quadro FECN
● BECN (Backward Explicit Congestion Notification): Usuário 

marca o bit no sentido oposto do tráfego que trouxe um 
quadro com FECN 

● Quadros com bit DE são os primeiros a ser descartados 
em caso de congestionamento

● Mesmo taxas dentro do CIR podem ser descartadas
● O SLA (service Level Agreement) leva em consideração os 

períodos de rede “fora do ar”. Métricas de 99%, 99,95% e 
99,99% são comuns



FRAME RELAY
● Identificador de Conexão de Enlace de Dados 

(DLCI) 
● Endereço do PVC ou SVC
● Representam a conexão lógica nos múltiplos 

circuitos virtuais
● 10bits=1024 possíveis (992 tirando os de controle) 
● Ainda é possível DLCI de 16 e 23 bits
● DLCI local: podem ser repetidos
● DLCI global: Dentro da Nuvem FR não podem 

repetir.



FRAME RELAY



FRAME RELAY
Exemplo de configuração de Router
…
interface Ethernet0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface Serial0
 no ip address
 encapsulation frame-relay IETF
 frame-relay lmi-type ansi
interface Serial0.1 point-to-point
 ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
 frame-relay interface-dlci 101
interface Serial0.2 point-to-point
 ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
 frame-relay interface-dlci 102
no ip http server
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.6
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.10
end
Router#



FRAME RELAY

● Permite conectar redes de 
diferentes tipos (campo 
dados variável) 

● Além de dados, o FR evoluiu 
para tráfego de Voz e Vídeo. 
Surge o VoFR

● FRADs ou Routers são as 
interfaces físicas

● Uso de compressão de 
dados e cancelamento de 
pausas e eco 

● Priorização de tráfego
● Fragmentação de dados 

menores
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ATM

● ATM (Asynchronous Transfer Mode)
● Protocolo de Retrasmissão de Células 
● Projetado pelo ATM Forum e adotado pelo ITU-T
● Junto com a SONET, pretendia ser uma “rodovia” 

mundial com os seguintes Desafios:
○ Maximizar a taxa de dados com fibra óptica e BW 
○ Conviver com redes existentes sem perder eficiência
○ Ser de baixo custo
○ operar e suportar as hierarquias de telecomunicações 

existentes
○ Orientado à conexões
○ Para fins de aumento de velocidade, maximizar 

funções de HW e minimizar as de SW



ATM - Desafios de projeto

● Redes (de quadros) atuais com cabeçalhos grandes 
● Ativos de redes devem incorporar sistemas de SW 

sofisticados para gerenciar os quadros variáveis atuais
● A interconexão das diferentes redes de quadros é lenta e 

cara ou impossível...
● fornecimento de entrega com velocidade constante
● capazes de transmitir todos os tipos de tráfego sobre os 

mesmos enlaces.



ATM - Soluções

● Redes de células de tamanho idêntico e fixo 
● O tráfego tem de ser multiplexado com TDM Assíncrono 

em rotas compartilhadas.
● Rede de células é capaz de lidar com transmissões em 

tempo real, como uma ligação telefônica, sem as partes 
perceberem a segmentação ou multiplexação



ATM - Soluções

● Os multiplexadores ATM preenchem um intervalo com 
uma célula de qualquer canal de entrada que possua 
uma célula; 

● O intervalo é vazio, caso nenhum dos canais tenha uma 
célula para enviar.



ATM - Arquitetura

● UNI (User-to-Network Interface — interface usuário-rede) 
aos switches dentro da rede. Os switches são conectados 
por meio de NNIs (Network-to-Network Interfaces).



ATM - Circuitos Virtuais

● TP (Transmission Path — rota de transmissão)
● Rota Virtual (virtual path — VP)
● Circuitos Virtuais (virtual circuits — VCs).



ATM - Circuitos Virtuais

● Para direcionar dados de um ponto terminal a outro, 
as conexões virtuais precisam ser identificadas 



ATM - Circuitos Virtuais

● Identificadores de Conexão



ATM - Comutação

● SVC:  novo circuito virtual para conexões entre pontos 
terminais. Necessita auxílio da camada IP para fazer isso.

● PVC:  introduzidos nas tabelas de cada switch. Exemplo:



ATM - Cabeçalhos

● Novidade: HEC é para correção de erros!



ATM - Camadas

● Tal como nas LANs sem fio e Ethernet, as células ATM 
podem ser transportadas por qualquer camada física.

● Graças as subcamadas de adaptação AAL 1-5  
(Application Adaptation Layer — camada de adaptação 
de aplicação)



ATM - Camadas

● AAL1: para fluxo de dados com velocidade constante.
● AAL2: para pacotes curtos.
● AAL3/4: para comutação de pacotes convencional 

(metodologias dos circuitos virtuais ou de 
datagramas).

● AAL5: para pacotes que não exigem seqüenciamento 
nem mecanismo de controle de erros.�� 



ATM - Camadas

● Camadas do ATM em switches e dispositivos terminais
● AAL se divide em duas subcamadas:  de convergência 

(CS) e segmentação e remontagem(SAR).



ATM - AAL

● Exemplo usando ALL1
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SONET - REFERÊNCIAS
● Capítulo 17 do livro Forouzan, Behrouz A. Comunicação 

de dados e redes de computadores – 4. ed.  Porto Alegre: 
AMGH, 2010.
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MPLS - REFERÊNCIAS

● Capítulo 5 (seção 5.8) do livro Redes de Computadores 
e a Internet, 5a ed., de James Kurose.

● Capítulo 5 (seção 5.4.5) do livro Redes de 
Computadores, 4a ed., de Andrew Tanenbaum (ou seção 
5.6.5 da 5ª ed.).

● Resumo em nossa WIKI.
● Outras referências sobre MPLS:

● MPLS na Wikipedia
● RFC 3031: MPLS Architecture
● RFC 3032: MPLS Label Stack Encoding

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiprotocol_Label_Switching
http://www.ietf.org/rfc/rfc3031.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3032.txt

