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Introdução

As redes IP, originalmente baseadas em serviço 
de  melhor  esforço,  vêm evoluindo  para  redes  de 
comunicação capazes de suportar fluxos de pacotes 
com diferentes requisitos. Em particular, o  tráfego 
multimídia, gerado por  aplicações de voz e vídeo, é 
cada  vez  mais  intenso  e  requer  Qualidade  de 
Serviço  (QoS)  fim-a-fim,  ou  seja,  entre  pontos 
comunicantes,  passando  possivelmente  por 
diferentes domínios. 

Alguns modelos  de QoS foram propostos  pela 
Internet Engineering Task Force (IETF), tais como 
o IntServ e o DiffServ. O IntServ (BRADEN, 1994) 
provê QoS fazendo reserva de recursos, por fluxo 
individual,  em cada  roteador  ao  longo do  trajeto. 
Este  modelo  exige que cada roteador  armazene  o 
estado do fluxo.

A  arquitetura  de  serviços  diferenciados, 
DiffServ  (BLAKE,  1988)  proposta  pela  IETF 
proporciona  uma  solução  escalável  para  o 
provimento de qualidade de serviço na Internet. Ela 
se  fundamenta  na  classificação,  marcação  e 
condicionamento  de  tráfego  nas  bordas  da  rede 
associando-os  a  uma  determinada  Classe  de 
Serviço.  Os  roteadores  do  interior  da  rede  são 
configurados para proporcionar um comportamento 
específico para cada classe de tráfego (PHB - Per-
Hop  Behavior).  Desta  forma,  tráfegos  com 
requisitos  similares  de  qualidade  de  serviço 
pertencerão  a  uma  mesma  classe  e  serão  tratados 
igualmente dentro de uma região DiffServ. 

É  possível  utilizar  diferentes  modelos  em 
diversos  domínios  utilizando  um  protocolo  de 
sinalização  comum.  Por  exemplo,  na  Fig.(1) 
ilustramos  o fato  de  que se  um usuário necessita 
enviar  um  fluxo  com  uma  determinada 
especificação  de  QoS,   digamos  banda  de  100K, 
retardo de 100ms, “jitter” de 1ms e perdas de 1% 
então é possível sinalizar por vários domínios até o 
destino  final,  reservando recursos  adequadamente. 
Note que esta reserva é condicionada a existência de 
recursos em cada domínio e portanto o processo é 
uma forma de controle de admissão. Na proposta de 
BERNET  (BERNET,2000),  conforme  Fig.(2)  é 

utilizado o protocolo RSVP para a sinalização entre 
domínios. Mais recentente, o protocolo NSIS surgiu 
da  IETF  como    uma  arquitetura  de  sinalização 
genérica que dentre outras aplicações pode sinalizar 
a QoS de forma a concatenar diferentes modelos de 
QoS em diferentes domínios.

O  modelo  RM  Diffserv  (RMD  –  Resource 
management  DiffServ)  é  uma  proposição  para  o 
gerenciamento  dinâmico  de  domínios  DiffServ 
(WESTBERG,  2002) .  Ele  preenche  a  lacuna  da 
proposta  do  DiffServ  no  sentido  de  permitir  a 
alocação  eficiente  de  recursos  baseado-se  nos 
seguintes pontos:

 Controle de admissão por fluxo, baseando-
se  em medição  ou  recursos,  realizado em 
cada  nó  do  caminho  entre  o  roteador  de 
entrada e o roteador de saída do domínio;

 Os nós das bordas, ou seja os roteadores de 
entrada e de saída do domínio mantém um 
estado  completo  com  relação  aos  fluxos 
individuais;

 Os  nós  do  caminho  não  mantém  estado 
algum do fluxo individual (nós stateless), )
(no  caso  de  controle  de  admissão  por 
medição)  ou  um  estado  por  agregado 
(reduced state, no caso do CA por recurso);

 O nó de saída do domínio encaminha para o 
roteador do próximo domínio a requisição 
de QoS por fluxo, não perdendo portanto a 
possibilidade  de  controle  de  QoS  Fim-a-
Fim por fluxo individual;

Para o seu pleno funcionamento, o RM DiffServ 
deve  se  utilizar  de  um  protocolo  de  sinalização 
capaz  de  prover  o  modelo  descrito.  SWANINK 
(SWANINK,  2006)  propôs   a  utilização  do  RM 
DiffServ juntamente com o protocolo NSIS.

O  presente  trabalho  visa  implementar  um 
modelo  de  QoS  baseado  no  RM  DiffServ 
utilizando-se  do  protocolo  NSIS.  A  proposta  do 
trabalho prevê um controle de admissão por fluxo 
individual na entrada de um domínio RM Diffserv 
sendo  que  este  controle  deve  ser  o  resultado  da 
admissão do fluxo em um agregado específico no 
qual o fluxo individual foi mapeado. Tal aceitação 
depende da capacidade dos roteadores do caminho 
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do  fluxo,  dentro  da  região  RM  DiffServ 
comportarem o novo requisito imposto ao agregado.

Palavras-Chave: DiffServ, QoS, NSIS

Material e métodos

A. Estrutura do projeto

O trabalho se divide em duas partes distintas:
 Implementação  da  arquitetura  de 

sinalização  baseada  na  inexistência  de 
armazenamento  de  estados  no  interior  do 
domínio DiffServ;

 Implementação  de  uma  função  de  reserva 
de  recursos  a  ser  colocada  em  cada 
roteador.  Por  simplicidade  assumiremos 
duas  classes:  uma  melhor  esforço  e  outra 
EF  (citar).  As  reservas  serão  somente  de 
banda.

B.  A   implementação  da  arquitetura   de 
sinalização

O  protocolo  de  sinalização  NSIS  proporciona 
em parte as características para a implementação do 
modelo  almejado  e  ilustrado  na  Fig.3.  Neste 
modelo,  um  domínio  recebe  uma  mensagem  de 
RESERVE  do  protocolo  NSIS  contendo  a 
especificação de QoS para um fluxo individual. No 
roteador  de  ingresso  do  domínio  é  armazenado  o 
estado para o fluxo individual e a especificação de 
QoS  individual  deve  ser  mapeada  para  uma 
especificação de uma classe (agregado). O roteador 
de borda mantêm o estado para o agregado também. 
O roteador deve ser configurado para a marcação do 
tráfego conforme a classe EF.

Neste  ponto  existe  se  inicia  uma  dupla 
sinalização:  (i)  para  o  fluxo  individual  uma 
mensagem  de  RESERVE  diretamente  para  o 
roteador de egresso e (ii)  A partir do roteador de 
ingresso o protocolo sinaliza cada roteador interno 
do domínio e que fazem parte do caminho do fluxo. 
Esta sinalização será sem estado. A visita em cada 
roteador  é  somente  para  a  consulta  da  função  de 
Reserva de Recursos, no sentido de saber se a nova 
requisição pode ser aceita ou não. Um bit indicativo 
é setado caso não seja possível aceitar o fluxo. Em 
qualquer  situação  a  sinalização  continua  até  o 
roteador de egresso. Neste momento, para o caso de 
sucesso, a sinalização por fluxo individual continua 
para  frente,  nos  domínios  que  se  seguem  ou 
simplesmente é enviada uma mensagem de resposta 
indicando falha no processo.  

C. Função de reserva de recursos

A  função  de  reserva  de  recursos  em  cada 
roteador foi limitada a um sistema de controle de 
admissão baseada em medição. A idéia básica é de 

medir em tempo real a banda associada a classe de 
serviço  em  questão  e  verificar  se  ela  pode 
comportar naquele momento a nova requisição. Por 
exemplo, supondo uma classe EF do DiffServ com 
limite superior de 100Mbps. Caso a requisição de 
banda para a classe seja de  5Mps e a medição atual 
seja de 80Mbps então decide-se aceitar o fluxo no 
roteador visitado. 

Resultados e discussão

O  sistema  proposto  está  em  fase  de 
implementação.  Estamos  utilizando  o  protocolo 
NSIS da Universidade de Goettingen (FU,  2008). 
Tal protocolo teve que ser modificado na camada 
QoS  NSLP  para  suportar  mecanismos  de 
sincronização de mensagens (“Message Binding”) e 
para ignorar a sinalização por fluxo no interior do 
domínio. 

No momento estamos selecionando uma técnica 
de  medição  do  agregado  a  ser  utilizado  na 
implementação do controle de admissão. 
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Figuras e Tabelas.

Figura 1.Requisição de QoS entre domínios

Figura 2.Exemplo de sinalização multidomínio com RSVP

Figura 3. Sinalização do RM DiffServ utilizada no projeto
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