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Resum 
 
L’objectiu principal plantejat en aquest projecte ha estat optimitzar el pla de 
control d’un prototipus de xarxa de Commutació de Ràfegues Òptiques (OBS, 
Optical Burst Switching) del qual ja se'n disposava d'un disseny inicial realitzat 
en el marc d'un projecte nacional finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, 
juntament amb el projecte Machine de la Fundació i2CAT. 
 
En aquests tipus de xarxes, les dades d’usuari s’ensamblen en ràfegues de 
major longitud en els nodes frontera d’ingrés, i es transmeten passat un temps 
d’offset. Aquest temps d’offset permet que un paquet de control realitzi la 
senyalització i reserva de recursos òptics per a que la ràfega pugui commutar-
se des del node frontera d’origen al node destí, on es realitzarà el 
desensamblatge de la ràfega en les seves unitats de dades originals. El Pla de 
Control governa la senyalització del camí entre origen i destinació pel qual la 
ràfega viatjarà.  
 
Per la seva realització s’ha fet un estudi del protocol de reserva de recursos ja 
implementat en el prototipus OBS, al mateix temps que s'han analitzat les 
possibles alternatives de mecanismes de reserva de recursos que existeixen 
en la literatura per aquest tipus de xarxes de commutació òptiques.  
 
Derivat d'aquests estudis s’ha proposat un nou mecanisme de reserva de 
recursos, així com també el seu disseny i implementació, en dues etapes. 
Finalment s’han dut a terme les proves necessàries per verificar el correcte 
funcionament de tots els nous elements implementats sobre el prototipus OBS. 
 
La implementació del Pla de Control s’ha realitzat sobre unes plaques de 
desenvolupament hardware/software que integren una FPGA Virtex-4 de 
Xilinx. La realització del projecte ha implicat part de disseny hardware (VHDL) i 
part de programació del software de control (en C). 
 
Com a resultat s’ha obtingut un prototipus de xarxa OBS molt més estable i 
robust, no només en les seves transmissions sinó també en altres aspectes 
com són el seu rendiment i throughput. 
 
 



  

També cal mencionar que el prototipus desenvolupat en aquest Projecte de Fi 
de Carrera s’ha integrat una plataforma de validació avançada i oberta que 
s'està creant dins el projecte d'inforegió 2010-2011 "Serveis InteL·ligents de 
Validació de la Internet Avançada (SILVIA)". Aquesta plataforma té l'objectiu 
d'oferir serveis avançats per a poder validar nous dispositius, equips, protocols 
i serveis i aplicacions de telecomunicació de manera transparent, cobrint des 
de la capa física fins al nivell d’aplicació d’una xarxa de telecomunicació. 
 
Finalment, afegir que el treball dut a terme en aquest projecte ha donat lloc a 
una patent a nivell nacional presentada juntament amb la Fundació i2cat, que 
porta per títol "Sistema y procedimiento para generar ráfagas de datos" i que 
es troba en fase d'avaluació. 
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Overview 
 
 
The aim of this project is to optimize the control plane of an Optical Burst 
Switching (OBS) network prototype containing an initial design implemented in 
the context of a national project funded by the Spanish Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MCYT), and the Machine project of the I2CAT’s Foundation. 
 
In this kind of network, user’s data is assembled in a burst of greater length at 
the ingress node and transmitted after an offset time. This offset time allows for 
a control packet to signal and reserve optical resources for switching the burst 
from the ingress node to its destination, where the disassembling of the burst is 
done. The Control Plane controls the signalling of the optical path between 
origin and destination, throughout the burst is switched. 
 
For its accomplishment we have studied the reserve resources protocol that 
was already implemented on the OBS prototype and also we have studied the 
possible alternative mechanisms for resource reservation that exist in the 
literature for OBS networks. 
 
Deriving from these studies, a new mechanism for resource reservation has 
been proposed, as well as its design and implementation in two stages. Finally, 
several tests have been run to verify the correct operation of all new features 
implemented on the OBS prototype. 
 
The implementation of the Control Plane has been done on a 
hardware/software development board equipped with a Virtex-4 FPGA of 
Xilinx. On the implementation this project, some hardware design (VHDL) has 
been necessary, as well as the programming of the control plane software (in 
C). 
 
As a result we have obtained a more stable and reliable OBS network 
prototype, not only in terms of making feasible all kind of transmissions, but 
also in other aspects such as obtaining better performance and throughput. 
 
Also it is worth mentioning that the prototype developed in this Degree Final 
Project has been integrated on an open platform for advanced validation 
created within the project Inforegio 2010-2011 "Serveis InteL•ligents de 



  

Validació de la Internet Avançada (SILVIA)". This platform aims to offer 
advanced services in order to validate the new devices, equipment, protocols 
and telecommunication services and applications in a transparent manner, 
covering from the physical layer to the application level of a communication 
network. 
 
Moreover, the work carried out on this project has resulted in a patent of 
nationwide jointly with the i2cat Foundation, entitled "Sistema y procedimiento 
para generar ráfagas de datos " which is currently being evaluated. 
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

La commutació de ràfegues en xarxes òptiques (OBS, Optical Burst Switching) 
és una tecnologia a mig camí entre la commutació per longitud d'ona i la 
commutació òptica de paquets. A l'entrada de la xarxa OBS, els nodes frontera 
agrupen varies unitats d'usuari formant ràfegues de longitud variable. Abans de 
la transmissió d'una ràfega, s'envia un paquet de control (que ha de ser 
processat per tots els nodes centrals de la xarxa OBS) amb l’objectiu de 
reservar els recursos necessaris per permetre que la posterior transmissió de la 
ràfega es realitzi de forma transparent en el domini òptic (sense conversió 
O/E/O). 
 
En els darrers anys s’han proposat molts protocols i tècniques per a realitzar, 
tant les reserves de recursos òptics en els nodes de commutació, com per a 
resoldre les possibles contencions a l’hora de commutar les ràfegues. Però 
gran part de tota aquesta investigació en el camp OBS s’ha desenvolupat per 
mitjà de càlculs i simulacions. Si bé és important realitzar simulacions per a 
validar alguns resultats, és necessari, també, fer-ho sobre xarxes OBS reals 
per poder estudiar el comportament dels diferents algorismes proposats sota 
condicions reals de funcionament. El present Projecte de Fi de Carrera té 
l’oportunitat, i per tant valor afegit, de poder realitzar les proves sobre una 
maqueta de xarxa OBS real. 
 
El Projecte parteix d’un prototipus de xarxa OBS operatiu del qual es pretén 
millorar el seu pla de control. Actualment aquesta maqueta OBS té implementat 
un protocol de reserva de recursos basat en el mecanisme de senyalització JIT 
(Just in Time). Aquest mètode requereix calcular el temps de retard, anomenat 
offset, que s’aplica entre l’enviament del paquet de control i el de la ràfega. Fer 
una aproximació acurada i vàlida d’aquest retard no és gens fàcil degut a la 
composició de la maqueta. Per tant l’objectiu principal és optimitzar el pla de 
control per aconseguir transmissions més robustes. 
 
En aquest context, altres objectius d’aquest Projecte de Fi de Carrera són: 
analitzar i avaluar la implementació actual del pla de control de la maqueta 
OBS, proposar millores en el protocol de reserva de recursos, i implementar 
aquestes millores. 
 
La memòria s’ha organitzar en 5 capítols, seguits d’un apartat de conclusions i 
dos annexos. En el capítol 1 es presenta un resum de les xarxes òptiques 
segons el tipus de commutació que utilitzen. El capítol 2 descriu les 
característiques, funcionament, i protocols de reserva de la tecnologia OBS. El 
tercer capítol defineix l’escenari sobre el qual es fonamenta aquest projecte. El 
següent capítol conté el disseny del mecanisme de reserva de recursos 
proposat per implementar en la maqueta OBS. Finalment, en el capítol 5 es 
planteja i crea una variació en la senyalització del nou mecanisme de reserva.  
 
En els annexos s’ha inclòs aquella informació que, sent necessària per una 
documentació completa del projecte, podia entorpir la lectura d’aquest 
document. 
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El prototipus desenvolupat en aquest Projecte de Fi de Carrera s’ha integrat 
una plataforma de validació avançada i oberta que s'està creant dins el projecte 
d'inforegió 2010-2011 "Serveis InteL·ligents de Validació de la Internet 
Avançada (SILVIA)". Aquesta plataforma té l'objectiu d'oferir serveis avançats 
per a poder validar nous dispositius, equips, protocols i serveis i aplicacions de 
telecomunicació de manera transparent, cobrint des de la capa física fins al 
nivell d’aplicació d’una xarxa de telecomunicació. 
 
Finalment, mencionar que el treball dut a terme en aquest projecte ha donat lloc 
a una patent a nivell nacional presentada juntament amb la Fundació i2cat, que 
porta per títol "Sistema y procedimiento para generar ráfagas de datos" i que es 
troba en fase d'avaluació. 
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CAPÍTOL 1.  XARXES ÒPTIQUES 

1.1. Introducció 

En els últims anys el tràfic d’Internet ha crescut de forma exponencial. El 
desenvolupament de nous serveis, el increment de penetració dels serveis ja 
existents i la tendència cada vegada més gran cap a serveis d’ample de banda 
sota demanda, són algunes de les raons que expliquen el constant creixement 
del ample de banda en les xarxes. Això fa necessari que les tecnologies de 
transport hagin de tenir la capacitat de suportar un major ample de banda. Per 
tant, es necessiten noves tecnologies que ofereixin grans capacitats de 
transmissió i commutació de la informació. 
 
Per aconseguir les màximes capacitats avui en dia s’utilitzen les tecnologies 
òptiques ja que permeten majors velocitats de transmissions gràcies a que els 
seus requeriments evolucionen molt ràpidament. De fet en els darrers anys, 
paral·lelament al creixement del tràfic a Internet,  hi ha hagut molts avenços en 
el camp de les tecnologies de multiplexació d’ones òptiques. Aquests avenços 
han permès augmentar en diversos ordres de magnitud les capacitats de les 
fibres òptiques. Un d’aquests avenços ha estat la utilització de la multiplexació 
per divisió de longituds d’ona (WDM). 
 
El WDM és una tècnica a través de la qual un medi físic de tipus òptic, 
típicament una fibra òptica, és utilitzada en diferents longituds d’ona per a 
transmetre informació. La principal avantatge del WDM és el gran ample de 
banda que proporciona en el canal. D’altra banda, les xarxes WDM actuals 
presenten problemes en el moment de la commutació perquè requereixen una 
conversió óptica-elèctrica-òptica (O/E/O) en cada un dels nodes intermedis ja 
que el processat de la informació encara es realitza en el domini electrònic. 
Com a conseqüència les xarxes WDM actuals operen sobre enllaços punt a 
punt on es requereix aquesta conversió O/E/O per cada salt entre els nodes de 
la xarxa. Precisament l’elevat número de conversions i la gran carga de 
processat que han de suportar és lo que converteix aquests nodes intermedis 
en autèntics colls d’ampolla en la xarxa. 
 
Per solucionar les limitacions de les xarxes WDM són necessaris elements que 
permetin realitzar la commutació òptica sense necessitat de convertir-la a 
elements elèctrics. A partir d’aquí es vam definir les All-Optical Networks 
(AON), és a dir, xarxes totalment òptiques on es pretén que la commutació no 
es realitzi en el domini elèctric. 

1.2. Xarxes de commutació òptiques 

Les AON són xarxes en les que les dades dels usuaris romanen en el domini 
òptic en tot el recorregut, fins i tot a través dels nodes intermedis de la pròpia 
xarxa. Això suposa un gran avantatge ja que en aquestes xarxes sí es podrien 
explotar els terabits d’ample de banda que la tecnologia de transmissió WDM 
ofereix actualment. 
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Les xarxes AON han evolucionat en diferents tecnologies depenent de la 
tècnica de commutació utilitzada. Segons aquestes tècniques existeixen 3 tipus 
de xarxes que s’engloben dins de les AON [1]: les Wavelength-Routed 
Networks (WRN), les Optical Burst Switched Networks (OBSN) i les Optical 
Packet Switched Networks (OPSN), si bé no totes realitzen tot el processament 
de la informació en el nivell òptic. 

1.2.1 Commutació per longitud d’ona 

Les xarxes d’encaminament per longitud d’ona, WRN, es basen en el principi 
de la tècnica de commutació òptica de circuits anomenada OCS (Optical Circuit 
Switching), la qual proporciona connexions orientades a circuits [2].L’operació 
principal de les WRN es basa en la configuració de connexions, anomenades 
circuits òptics transparents o lightpaths, entre diferents nodes de xarxa. 
Aquests circuits s’estableixen dinàmicament mitjançant les funcions de 
senyalització i encaminament del pla de control. Per tant, aquestes connexions 
queden establertes extrem a extrem durant tot el transcurs del servei. Aquest 
tipus de xarxes solen utilitzar el GMPLS [3] com a protocol de senyalització. 
 
Un avantatge molt significatiu pel que fa a la eficiència de les xarxes WRN és 
que no necessiten fer cap mena de emmagatzematge òptic en els nodes 
intermedis de la connexió establerta. D’aquesta manera s’afavoreix als 
commutadors òptics ja que actualment són massa lents per realitzar una 
commutació de paquets òptima. A més aquesta tècnica tampoc requereix de 
reenviaments com en les xarxes de commutació de paquets.  
 
D’altra banda, WRN presenta certs inconvenients, com ara que el nombre de 
longituds d’ona per fibra està limitat, per tant, no es possible establir una 
connectivitat totalment mallada i en conseqüència la carga distribuïda per la 
xarxa serà asimètrica degut a que la intensitat del tràfic per alguns camins varia 
amb el pas del temps. També s’ha de tenir en compte que la seva naturalesa 
quasi estàtica no permet suportar adequadament els freqüents canvis de tràfic, 
i que el grau d’utilització del canal és menor al estar el circuit disponible de 
forma dedicada. A més és problemàtic per commutació de paquets ja que no 
pot establir una connexió per cada paquet que es vol enviar.  

1.2.2 Commutació per paquets o ràfegues 

Existeixen dos tipus de xarxes de commutació òptiques que es basen un 
principi molt semblant: OPSN i OBSN [4]. A diferència de les WRN, en 
aquestes xarxes l’aprovisionament del servei no és permanent sinó que es 
realitza paquet a paquet o ràfega a ràfega mitjançant el contingut de la 
informació d’una capçalera o paquet de control. Aquesta informació permet 
determinar com encaminar el paquet o ràfega a través de la xarxa. 

1.2.2.1 Optical Packet Switched Network (OPSN) 

En el cas de les OPSN, el tràfic d’usuari es transporta íntegrament en “paquets 
òptics” juntament amb la informació de control gràcies a la utilització de la 
tècnica de commutació de paquets coneguda com OPS (Optical Packet 
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Switching). Per tant, degut a que tant les dades com les capçaleres s’envien 
junts i sense establir un camí, és necessari realitzar el processament de les 
capçaleres en el mateix domini òptic. Això suposa una complexitat elevada 
degut a la limitació de velocitat de procés d’un node, sobretot si es té en 
compte l’elevada velocitat de la xarxa. A més té la dificultat afegida de realitzar 
el procés totalment en òptic.  
 
Degut a que el principal problema de les OPSN és la inexistència d’una 
tecnologia de computació totalment òptica, al final es opta per prendre les 
decisions que s’han de fer de forma electrònica. Per tant, quan a un 
commutador o node intermedi d’una xarxa OPSN li arriben els paquets, ha de 
llegir les capçaleres per decidir l’enllaç i port de sortida dels paquets. Com que 
no pot fer-ho en el domini òptic, el commutador li treu la capçalera al paquet i la 
processa electrònicament. Les dades del paquet són retinguts en memòria 
òptica fins que es decideix per quina sortida s’han d’enviar i llavors es configura 
el commutador. A la sortida del commutador es torna a regenerar la capçalera. 
Finalment el retard que experimenta un paquet al creuar un node OPSN és el 
temps de la conversió optoelectrònica de la capçalera, sumat al temps de 
configuració del commutador, més el tems que es triga en regenerar la 
capçalera del paquet. 
 

 

Fig. 1.1 Interior d’un node OPS 

Però aquests tipus de xarxes també presenten altres inconvenients. Si dos 
paquets, per exemple, volen utilitzar la mateixa sortida al mateix temps, només 
un podrà fer-ho, lo que obliga a emmagatzemar l’altra. La manera com 
s’emmagatzema un paquet òpticament és utilitzant línees òptiques de retard, 
més conegudes com Fiber Delay Lines (FDL), que no són més que una 
extensions de fibres que introdueixen un retard entre la entrada i sortida. Degut 
la inexistència de buffer òptics equiparables als elèctrics, aquesta és una 
solució temporal a la espera de que la tecnologia d’emmagatzematge òptica 
millori. Un altre inconvenient són les dificultats per a que la commutació dels 
paquets es realitzi el suficientment ràpid. 
 
Per tant, les OPSN necessiten, principalment, alguna tecnologia que permeti 
reconèixer, reescriure, i processar la capçalera en el domini òptic, així com 
també introduir mecanismes de resolució de conteses que no suposi un ús 
massiu de memòries òptiques. 
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1.2.2.2 Optical Burst Switched Network (OBSN) 

En el cas de les OBSN són xarxes que es basen en la tècnica de commutació 
de ràfegues anomenada OBS (Optical Burst Switching) [5]. És una solució que 
combina els beneficis de la commutació per paquets (OPS) i per longitud d’ona 
(OCS), mentre que té en compte les limitacions i defectes de les tecnologies 
òptiques actuals.  
 
El processament dels paquets de control es realitza en el domini elèctric, per 
tant, soluciona el problema del processat òptic que es donava en les OPSN. A 
més com que les ràfegues òptiques són una agregació de paquets, i per tant, 
són de major longitud, els temps de commutació sí són possibles en aquest 
cas, aleshores, presenten un clar avantatge respecte la commutació òptica de 
paquets. Un altre avantatge del OBS, comparat amb el OCS, és la seva 
capacitat per adaptar-se de forma molt eficient al tràfic a ràfegues. 
 
En el segon capítol d’aquesta memòria es descriuen més detalladament les 
característiques, funcionalitats i protocols de reserva de recursos de les xarxes 
OBS. 

1.2.3 Comparativa 

S’ha descrit OBS com una tècnica de commutació que congrega les avantatges 
de OPS y OBS. Entre molts dels seus beneficis, OBS arriba a una elevada 
utilització de la enorme quantitat d’ample de banda disponible en fibra òptica a 
un cost moderat. 
 
Tenint en compte les excel·lents propietats de les comunicacions òptiques així 
com també les seves limitacions tecnològiques, OBS combina lo millor la 
commutació de paquets i lo millor de la commutació de circuits. 

Taula 1.1 Comparativa entre les 3 tècniques de commutació òptiques 

Tecnologia Utilització 
BW 

Tolerància 
Errors Latència Ràfegues Dificultat 

Implementació

OCS Baixa Baixa Alta Sí Baixa 

OPS Alta Alta Baixa No Ata 

OBS Alta Mitja Baixa Sí Mitja 
 
Les xarxes basades en OPS o OBS permeten el multiplexat estadístic de 
paquets o ràfegues, és a dir, que només s’utilitza la capacitat de la xarxa quan 
realment es disposa d’informació a transmetre per la mateixa, i en els períodes 
de silenci, la capacitat queda disponible per altres fluxos de tràfic. A més, 
aquests tipus de xarxes s’adapten millor a la utilització de serveis amb plantilles 
de tràfic a ràfegues.  
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CAPÍTOL 2.  OPTICAL BURST SWITCHING 

2.1. Conceptes bàsics i característiques principals 

Com ja s’ha introduït anteriorment, el OBSN és un model de xarxa òptica 
basada en la commutació òptica de les ràfegues de dades, anomenada OBS. 
L’objectiu d’aquesta tecnologia és intentar aprofitar el desenvolupament 
realitzat en els últims anys en el camp de la multiplexació per divisió de longitud 
d’ona (WDM). 
 
Com a conseqüència de que la tecnologia de processat òptic no millorava, OBS 
va ser dissenyat per minimitzar el impacte de la part electrònica en els sistemes 
òptics. En un sistema òptic el més costós és la commutació, ja que s’ha de 
processar la informació referent a aquesta commutació, havent fet prèviament 
una conversió optoelectrònica. Una possible solució per disminuir el impacte 
negatiu d’aquest aspecte seria fer els paquets més grans. A més, si en aquests 
sistemes s’ha d’esperar a que la lògica de control estigui configurada, també 
seria possible esperar abans d’enviar el paquet de dades. Precisament aquest 
dos paràmetres, fer els paquets més grans i retardar-los respecte els paquets 
que contenen la informació control, són les dues característiques principals que 
defineixen la tecnologia OBS. 
 
En les xarxes OBS el bloc de dades bàsic es la ràfega o burst. Una ràfega és 
un conjunt de paquets de dades que s’agrupen en funció d’un atribut que tenen 
en comú. Normalment aquest atribut és la adreça de xarxa destí, és a dir, tots 
el paquets de dades que tenen la mateixa adreça destí s’agruparien en una 
mateixa ràfega. Però hi ha altres atributs comuns com, per exemple, agrupar 
els paquets de dades segons els requeriments de Qualitat de Servei (QoS).  
 
Les ràfegues es commuten per medis purament òptics, sense conversió prèvia 
al domini electrònic, i a més sense possibilitat d’espera, donada la inexistència 
material de dispositius òptics de memòria (buffers). La longitud d’aquestes 
ràfegues és variable segons els requeriments de QoS o de com estigui 
configurada la xarxa. 
 
Una ràfega de dades té sempre associat una capçalera de ràfega, o paquet de 
control, el qual té una mida molt més petita que el de la pròpia ràfega de dades. 
En OBS, la ràfega de dades i el seu paquet de control es transmeten de forma 
separada en diferents canals (o longituds d’ona), amb el paquet de control just 
per davant de les dades. A més, mentre que la ràfega de dades es commuta 
totalment en el domini òptic, els paquets de control, com que requereixen cert 
processament s’encaminen en el domini òptic però es processen en el domini 
elèctric. Aquests paquets de control contenen tota la informació necessària per 
a que en els nodes de la xarxa es pugui commutar la ràfega de dades 
òpticament. 
 
Les ràfegues de dades i els paquets de control diferencien clarament el Pla de 
Dades/Transport, un camí totalment òptic, i el Pla de Control, un camí O/E/O. 
Ambdós tenen els seus propis requeriments. Per un costat, el Pla de Dades ha 
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de realitzar l’ensamblat i desensamblat de les ràfegues el més ràpid possible. 
Per a això, es requereix l’ús de memòries ràpides, i també grans, ja que les 
ràfegues poden arribar a ser de centenars de milers de bytes. En canvi, el Pla 
de Control ha d’aconseguir que el processament de la informació continguda en 
els paquets de control, juntament amb la creació i recepció d’aquests, sigui molt 
ràpid, així com també el processament dels algorismes de reserva. 

 

Pla de 
Dades 

Pla de 
Control 

Paquet de 
control 

Ràfega de 
dades 

Fig. 2.1 Diferenciació del Pla de Control i Pla de Dades en una 
xarxa OBS 

En resum, la idea de OBS es troba a mig camí entre la commutació de circuits 
(OCS) i la commutació de paquets (OPS). És semblant a la commutació de 
circuits perquè s’estableix un camí entre l’origen i el destí, i s’associa una 
longitud d’ona per a cada ràfega. La diferencia radica en que es fa una reserva 
en un únic sentit. El OBS també és semblant a la commutació de paquets 
perquè per cada ràfega es pren una decisió d’encaminament independent, però 
en canvi no fa cap mena d’emmagatzematge ni reenviament de les ràfegues en 
els nodes intermedis de la xarxa, a diferencia de la commutació de paquets. 

2.2. Funcionament d’una xarxa OBS 

Les xarxes OBS tenen dos tipus de nodes segons les tasques que realitzen 
cadascun d’ells: els nodes frontera o edge, els més propers als usuaris, i els 
nodes central o core, que es troben en el nucli de la xarxa OBS. Dintre dels 
nodes frontera es diferencien entre si són d’ingrés o de sortida. 

 

Fig. 2.2 Arquitectura d’una xarxa OBS 
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La Fig. 2.2 mostra un esquema de com funcionaria la transmissió de ràfegues 
en una xarxa OBS. Primerament el node frontera d’ingrés s’encarrega de 
recol·lectar les dades dels usuaris segons l’adreça de destinació, o algun altre 
atribut, i llavors genera la ràfega. Els algorismes que existeixen per generar 
aquesta ràfega són diversos. Bàsicament aquests algorismes es diferencien en 
la forma de generar les ràfegues: de longitud fixa, per temps fix, dinàmics (els 
valors de longitud i temps poden variar en el temps), o composats (si s’arriba a 
la longitud establerta o al temps, indistintament, es finalitza la creació de la 
ràfega)1. 
 
Un cop la ràfega està construïda s’ha de transmetre. Per definició, en OBS cal 
primer de tot senyalitzar la connexió que s’establirà al llarg de la xarxa, i sobre 
la qual la ràfega es transmetrà òpticament2. Per tal efecte, la ràfega de dades 
no es transmet tant punt està feta, sinó que el node frontera d’ingrés el guarda 
en memòria elèctrica durant un temps. Aquest temps d’espera és el que es 
coneix com offset.  
 
Durant aquest interval de temps offset, previ a la transmissió de la ràfega, 
immediatament el node frontera d’ingrés genera i transmet cap a l’adreça destí 
el paquet de control que conté la informació de commutació òptica per aquella 
ràfega concreta. Per tant, aquesta informació és necessària per configurar el 
dispositius interiors de la xarxa OBS, de tal manera que la transmissió de la 
ràfega es pugui realitzar de forma transparent en el domini òptic. 
 
Aquest paquet de control és processat en el domini elèctric en tots el nodes 
centrals del camí, així com també en el node frontera de sortida. Tots aquests 
nodes són els encarregats de realitzar la reserva de recursos òptics per a que 
la commutació òptica de les ràfegues sigui possible. La reserva de recursos es 
duu a terme segons la informació continguda en els paquets de control i en 
funció del esquema de reserva implementat2. 
 
Desprès del temps de retard offset, el node frontera d’ingrés transmet la ràfega 
de dades sense esperar un reconeixement positiu (ACK) del node destí. Un cop 
la ràfega òptica arriba al node frontera de sortida, es realitza en aquest el 
desensamblat de la ràfega en les diferents unitats o paquets de dades, i 
s’encaminen finalment cap a la seva destinació. 
 
Resumint, el nodes fronteres s’encarreguen principalment d’ensamblar i 
desensamblar les ràfegues, generar i rebre els paquets de control, així com 
també de la conversió electroòptica i optoelectrònica corresponent. D’altra 
banda els nodes centrals tenen la funció de processar els paquets de control, 
modificar-los si cal i reenviar-los al següent node OBS, tot plegat fent una 
conversió O/E/O dels mateixos. També s’encarreguen de reservar i alliberar els 
recursos òptics i commutar les ràfegues. 
 

                                            
1 El funcionament dels algorismes d’ensamblat es detallen en l’apartat A.1 de l’Annex. 
2 Les diferents formes de realitzar la reserva de recursos òptics s’expliquen en l’apartat 2.3. 
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Fig. 2.3 Ensamblat i desensamblat de les ràfegues en els 
nodes fronteres 

2.3. Protocols de reserva de recursos 

En les xarxes OBS, quan una ràfega de dades arriba a un node central i es 
dóna el cas que té que ser transmesa a través d’un port que ja està ocupat, 
generalment el que succeeix és que la ràfega es descarta, i per tant, es perd. 
Per evitar, o almenys reduir aquesta situació, s’utilitza una senyalització per 
reservar en el node central els recursos per la ràfega, i també per posteriorment 
alliberar-los.    
 
Aquesta senyalització de reserva que porten a terme els nodes d’una xarxa 
OBS ve definit pels protocols de reserva de recursos. Quan s’aplica un protocol 
de reserva de recursos sobre una xarxa de commutació òptica, aquests es 
defineixen com protocols de reserva de longitud d’ona, ja que el recurs principal 
que s’ha de reservar és el canal per on es transmetrà la ràfega, és a dir, la 
longitud d’ona que s’utilitzarà.  
 
La funció fonamental del protocol de reserva serà determinar de què forma es 
realitzarà la reserva dels recursos extrem a extrem. Aquests protocols de 
reserva es poden classificar segons si utilitzen una senyalització distribuïda 
amb reserva d’un sentit (One-Way Reservation) o amb reserva de dos sentits 
(Two-Way Reservation). Hi ha una tercera vessant coneguda con senyalització 
centralitzada amb reserva extrem a extrem (per més informació veure l’apartat 
A.2.7 de l’Annex). 

2.3.1 Tipus de mecanismes de reserva 

Les xarxes que utilitzen un procediment de senyalització unidireccionals, és a 
dir, d’un únic camí (one-way), les dades es transmeten desprès d’un retard 
anomenat offset, i sense esperar cap reconeixement positiu (ACK) o 
confirmació que informi que la ruta sencera s’ha establert satisfactòriament. 
Uns exemples de protocols que utilitzen aquest tipus de mecanisme de reserva 
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són el TAG (Tell-And-Go), IBT (In-band Terminator), RFD (Reserve a Fixed 
Duration), i el JIT (Just-In-Time)1. 
 
Intuïtivament, el mecanisme de reserva unidireccional (one-way) és el més 
apropiat per una xarxa OBS, ja que la tecnologia OBS està concebuda per ser 
implementada en xarxes per transportar informació a grans distàncies on el 
temps de propagació és elevat. Precisament el gran avantatge d’aquest  tipus 
de mecanisme de reserva és que el temps necessari per establir la connexió es 
disminueix significativament, per tant s’aconsegueix reduir el retard en les 
transmissions. Algunes de les proves realitzades amb aquest tipus de reserva 
one-way, com TAG o JIT1, han conclòs que el temps de configuració és menor, 
i per tant, el rendiment de throughput millora. 
 
Atès que aquest sistema de reserva es tracta d'un transport no orientat a 
connexió, es poden produir col·lisions entres les ràfegues, i això pot portar a 
descartar-les en nodes centrals, especialment quan el tràfic és elevat. Una altra 
problemàtica de les xarxes OBS amb mecanismes de senyalització 
unidireccionals és la pèrdua de la informació que es dóna quan els paquets de 
control no poden complir la seva tasca de reservar recursos en els nodes 
centrals de la xarxa, i per tant, la ràfega es transmet per la xarxa sense cap 
tipus de reserva establerta. 
 
D altra banda estan els mecanismes de reserva bidireccionals, o de dos camins 
(two-way), on es requereix un reconeixement positiu (ACK) del paquet de 
control per a que avisi de que es poden enviar les dades. Per tant en aquest 
mecanisme l’offset és el temps que es necessita per a rebre la confirmació del 
destí. Alguns protocols exemples d’aquest mecanisme són el TAW (Tell-And-
Wait) i el WR-OBS1. 
 
El principal desavantatge d’aquesta classe de sistema és el gran temps 
d’offset, que provoca grans retards en la transmissió de les dades. En canvi, a 
diferencia dels mecanismes de reserva d’un únic sentit, té l’avantatge de reduir 
notablement la pèrdua de informació ja que quan les dades es transmeten està 
garantida la reserva en tot el trajecte. 

2.3.2 Tipus d’esquemes de reserva i senyalització 

En els darrers anys s’han proposat diferents esquemes de reserva basats, 
principalment, en el ús de procediments de Setup (configuració) i Release 
(alliberació) explícits o estimats. Segons com es realitzi la senyalització els 
mecanismes de reserves es poden englobar en 4 tipus de esquemes:  
 

 Setup i Release explícits. En aquest esquema, la reserva dels recursos 
comença quan el node rep el missatge de Setup, i finalitza quan es rep 
el missatge de Release. Per tant, el paquet de control no conté ni el 
offset ni la duració de la ràfega. Encara i així continua sent necessari 
que el node d’ingrés calculi l’offset perquè ha de saber quan temps ha 

                                            
1 Per més informació sobre el funcionament d’aquests protocols de reserva veure l’apartat A.2 
de l’Annex. 
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d’esperar-se fins que enviï la ràfega (Fig. 2.4). Una implementació 
particular d’aquest esquema és el Just-In-Time (JIT)1. 
 

 Setup explícit i Release estimat. En aquest cas, el missatge de Setup 
conté només la duració de la ràfega. Per tant, cada longitud d’ona té un 
temps de finalització associat que indica quan el recurs passarà a estar 
lliure. La reserva comença quan el node rep el missatge de Setup i 
finalitza quan la ràfega ha estat commutada i transmesa, temps que es 
calcula utilitzant el camp de duració de la ràfega. Un exemple d’aquest 
tipus és l’esquema Horizon. 

 

 

Fig. 2.4 Esquema de senyalització amb Setup i Release 
explícits (JIT) 

 Setup estimat i Release explícit. Aquest esquema es caracteritza per 
utilitzar missatges de control de Setup que contenen només l’offset de la 
ràfega. La reserva comença just al inici de la ràfega. Aquest moment es 
calcula utilitzant la informació d’offset prèvia. L’alliberament de recursos 
s’executa un cop el missatge de Release arriba. 

 
 Setup estimat i Release estimat. El missatge de Setup d’aquest 

esquema té l’offset i la duració de la ràfega. La reserva i alliberació de 
recursos es calculen amb les dades anteriors (Fig. 2.5). Un exemple 
d’aquest esquema és el que segueix el protocol de reserva Just-Enough-
Time (JET)1. 

                                            
1 Per més informació sobre el funcionament d’aquests protocols de reserva veure l’apartat A.2 
de l’Annex. 
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Fig. 2.5 Esquema de senyalització amb Setup i Release 
estimats (JET) 

En funció de la utilització d’un o altre esquema de reserva s’obtindran diferents 
valors de rendiment dels canals i de taxes de pèrdues. De totes maneres, el 
més àmpliament acceptat i implementat en xarxes OBS és el JET, el qual 
mitjançant el paquet de control estableix tant el temps d’inici com el de 
finalització de la utilització de l’enllaç. Això millora l’eficiència i el rendiment de 
la xarxa en quant a la utilització del canal, és a dir, es fa un millor ús del ample 
de banda, però pot portar a que també es produeixin pèrdues si l’instant no es 
calcula de forma correcte. 
 
D’altre banda, el protocol JIT és molt més simple que el JET o el Horizon, ja 
que no implica una planificació o algorismes de càlcul complexes. El JIT no 
intenta estimar quan començarà i acabarà la ràfega, sinó que reserva els 
recursos durant el temps que transcorre entre que rep els paquets de control 
Setup i Release. D’aquí que el JIT és molt més fàcil de ser implementat en 
hardware. Aquest mètode disminueix el rendiment de la xarxa, però per contra 
és més fàcil d’implementar [6]. 

2.3.3 Càlculs d’offset 

La tecnologia OBS persegueix l’objectiu de millorar el caudal (throughput) i, a la 
vegada, augmentar la velocitat d’aprovisionament de la xarxa. Per a això es 
disposa, entre d’altres, de mecanismes de reserva unidireccionals. Tal com es 
va explicar a l’apartat 2.3.1, els protocols de reserva basats en aquest tipus de 
mecanisme es caracteritzen per transmetre la ràfega un interval de temps, 
anomenat offset, desprès de la transmissió del paquet de control, sense tenir 
confirmació de la disponibilitat dels recursos en tots els enllaços intermedis del 
camí.  
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El paquet de control que s’envia conté la informació de senyalització exacte per 
a que l’arribada de les ràfegues de dades als nodes interns s’efectuï en el 
temps just. El temps que triga el paquet de control en ser enviat ha de ser 
cuidadosament sincronitzat amb el offset de la ràfega, de manera que el temps 
que requereix el seu processament electrònic en els node intermedis s’ajusti al 
temps d’arribada de la ràfega. 
 
Si l’estimació del offset es realitza de forma incorrecta, es poden produir 
pèrdues de ràfega perquè aquesta pot arribar al node OBS abans que la 
commutació òptica estigui activa en el node. Per tant, la determinació d’aquest 
offset és de vital importància per a que el rendiment i la taxa de pèrdues de 
ràfegues siguin òptims. 
 
Existeixen principalment 3 maneres per calcular aquest interval de temps: offset 
fix, offset estadístic, i offset WR-OBS. 

2.3.3.1 Offset fix 

L’esquema més popular prové del Just-Enough-Time (JET), on el temps 
d’offset és fix i igual a la suma dels temps de procés totals de tots els salts 
intermedis de la xarxa OBS, més el temps de configuració de les sortides del 
commutadors òptics. Aquest càlcul requereix del nombre precís de salts des de 
l’origen fins el destí. Aquesta informació normalment és generada pels nodes 
fronteres de la xarxa OBS ja que participen en el protocol d’encaminament, i 
per tant, poden tenir un coneixement més precís del nombre de salts per cada 
destí. També s’ha de tenir en compte que, encara que habitualment s’assumeix 
que el temps de commutació és pràcticament el mateix per a cada node, a la 
pràctica aquests temps poden variar. 

2.3.3.2 Offset estadístic 

Diversos investigadors van proposar un esquema que generés una forma 
d’offset variable (estadístic) [7]. Per aconseguir això el node frontera d’ingrés 
genera tokens (senyals) de transmissió basant-se en un procés de Poisson 
amb un temps d’arribada predeterminat. Tan aviat com una ràfega està 
generada, s’envia immediatament el seu paquet de control corresponent. 
Mentrestant la ràfega de dades és retardada fins que obté un token de 
transmissió. Els autors van concloure que aquest model d’offset variable 
redueix la probabilitat de pèrdua de ràfega. 

2.3.3.3 Offset WR-OBS 

El WR-OBS [8], commutació òptica de ràfega encaminada per longitud d’ona, 
es basa en un procediment de reserva de recursos extrem a extrem. En aquest 
disseny s’utilitza un mètode de senyalització de connexió centralitzat, gràcies a 
la implementació d’un servidor de consulta responsable de la planificació dels 
recursos de la xarxa OBS en la seva totalitat. Per tant, en aquesta arquitectura 
l’offset es calcula com la suma de temps que pren el servidor OBS en demanar 
recursos des d’un planificador centralitzat, el temps de computació de 
l’encaminament i l’algorisme d’assignació de longitud d’ona, i el temps de 
senyalització del camí. 
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CAPÍTOL 3.  PROTOTIPUS DE XARXA OBS 

La base d’aquest projecte es cimenta en un prototipus de xarxa de commutació 
òptica de ràfegues. Per tant, abans de descriure les tasques realitzades, seria 
convenient conèixer l’escenari sobre el qual s’han dut a terme. Amb aquest fi, el 
present capítol descriu els aspectes més rellevants del prototipus de maqueta 
OBS esmentat, com per exemple, la seva topologia, els components que la 
formen, les seves especificacions i funcionalitats, entre d’altres.  

3.1. Descripció de la maqueta 

3.1.1 Topologia 

El prototipus de xarxa OBS es basa principalment en el desplegament de 
diferents nodes que tenen la capacitat de fer les funcions tant de node frontera 
(edge) com de node central (core) simultàniament. Concretament a la maqueta 
es distribueixen 4 nodes formant una xarxa que implementa les funcionalitats 
bàsiques d’una xarxa OBS. 
 

 

Fig. 3.1 Arquitectura de la maqueta OBS 

Tant el pla de dades com el pla de control descriuen una xarxa en anell 
unidireccional amb la diferència de que el de dades són enllaços òptics i els de 
control són enllaços elèctrics. 
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3.1.2 Components 

La implementació física de les funcionalitats dels nodes OBS es fa sobre una 
placa de desenvolupament FPGA de Avnet [9]. Aquestes estan equipades amb 
una FPGA Virtex 4 FX PCIe de Xilinx [10]. Xilinx és actualment un dels líders 
mundials en la fabricació i desenvolupament de FPGAs. 
 
La tecnologia FPGA permet la programació i reprogramació de la lògica 
circuital per a la realització d’operacions requerides a nivell maquinari. Per tant, 
es pot dissenyar i implementar el hardware tantes vegades com sigui 
necessari, modificar els dissenys, tornar a implementar els mòduls, etc. Una 
altre avantatge de la tecnologia FPGA és que suporta velocitats de processat 
elevades, adequades per la connexió a enllaços que treballen a velocitats de 
l’orde de Gbps. A més, ofereix la possibilitat de comunicar-se amb altres 
elements. En aquest cas, per exemple, la FPGA porta integrada dos 
processadors (CPU) que donen la possibilitat de implementar programes i 
aplicacions sobre els dissenys hardware1. 
 
 

 

Fig. 3.2 Esquema de la maqueta OBS 

CLIENT 

CLIENT CLIENT

CLIENT

La Fig. 3.2 il·lustra un esquema dels components que formen la maqueta OBS. 
El node OBS el formen la placa de desenvolupament FPGA, que està integrada 
en un ordinador de tipus servidor rack a través del bus PCIe, i un commutador 
òptic de 2 canals (2x2) el qual permet realitzar la commutació de les ràfegues 
entre els diferents nodes que componen la xarxa. El commutador òptic el 
gestiona la pròpia FPGA2. En aquest cas, el commutador que s’integra en la 
maqueta és de tipus opto-elèctric, del fabricant CIVCOM [11]. 
 
Cada node té connectat un ordinador que realitza les funcions de client. En el 
cas de que sigui el transmissor, injectarà dades a través d’un enllaç de fibra 
                                            
1 L’apartat B.2 de l’Annex conté més informació sobre la tecnologia FPGA 
2 L’apartat B.1 de l’Annex conté informació sobre el funcionament dels commutadors òptics. 
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òptica Gigabit Ethernet connectat al SFP de la FPGA, i en el cas de que sigui el 
receptor rebrà els paquets per un enllaç del mateix tipus. 
 
Un altre component que forma part de la infraestructura és el swtich elèctric, 
encarregat de commutar els paquets de control. 

3.1.3 Funcionalitat dels nodes i altres especificacions 

Els nodes de la maqueta OBS tenen la capacitat de fer tant de node frontera 
com de node central. Quan el node fa les funcions de node frontera realitza 
bàsicament tres tasques: 
 

 Ensamblar o desensamblar els paquets de dades en ràfegues.  
 Càlcul i establiment de l’offset inicial. 
 Transmissió, desprès d’un temps offset, o recepció de les ràfegues.  
 Transmissió i processat dels paquets de control. 

 
D’altra banda, quan el node realitza les funcions de node central les seves 
tasques principals són les següents: 
 

 Processat i encaminament dels paquets de control. 
 Reserva dels recursos per la commutació òptica. 
 Commutació de les ràfegues de manera transparent en el pla òptic. 

 
Altres especificacions de la maqueta OBS són les següents: 
 

 La maqueta suporta paquets amb IPv6.  
 Els paquets IP s’agrupen en ràfegues en funció de la seva direcció destí. 
 Longitud de les ràfegues variable (no dinàmicament). 
 L’algorisme d’ensamblat és híbrid1. 
 Protocol d’accés al medi basat en el TOKEN RING. 

 
Al utilitzar un algorisme d’ensamblat híbrid, la ràfega es completa o bé quan la 
seva mida ha superat un cert llindar, el qual és ajustable (per defecte és de 
32 KBytes), o bé quan s’excedeix un temps determinat. 
 
La generació de ràfegues per temps es recolza en la interacció entre el 
hardware i el software. El software és el que compte el temps que passa des de 
que hi hagut un inici de construcció de ràfega fins que hi ha un inici de 
transmissió de ràfega. Si entre aquests dos instants passa un cert temps 
(definit a un segon, però totalment modificable), el software enviarà una petició 
urgent de transmissió de ràfega encara que no estigui completa. El hardware 
és l’encarregat de suportar i enviar els inicis de rafega, i de rebre les peticions 
d’enviament del software i tramitar l’enviament2. 
 

                                            
1 L’apartat A.1 de l’Annex conté informació sobre els diferents tipus d’algorismes d’ensamblat. 
2 Per entendre millor l’explicació d’aquest paràgraf es recomana llegir abans l’apartat 3.2. 
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Fig. 3.3 Funcionament de l’enviament de ràfegues per temps 

Sobre el pla de control hi ha implementada una estratègia de reservació de 
recursos per evitar col·lisions. Aquest protocol es basa en la idea del TOKEN 
RING. Cada node, a través de l’anell del pla de control, envia al següent node 
un senyal d’informació o paquet anomenat token. El node identificat com 
número 1 dintre de la xarxa  en anell és qui genera i inicia la transmissió del 
token. Un node només pot fer una reserva per transmetre quan obté el token. 
Com que només hi ha un token en tot l’anell, mai dos nodes realitzaren una 
reserva al mateix temps. 

3.2. Node OBS 

Els nodes OBS de la maqueta estan formats per una part Software i una 
Hardware. El Hardware està programat en llenguatge VHDL sobre les plaques 
FPGA Virtex 4, mentre que tot el software està programat en C i s’executa en 
un dels dos processadors 405 PowerPC d’IBM [12] integrats en el xip FPGA1. 
 
El pla de dades funciona íntegrament sobre hardware, es a dir, no hi ha parts 
software. En canvi, el pla de control funciona amb mòduls hardware, per 
proporcionar el major rendiment possible, i amb mòduls software, per aportar 
gran flexibilitat. Per tant,  el disseny del node OBS està dividit en tres vessants, 
dos dels quals presenten singularitats respecte a altres tecnologies de xarxa: 
 

 La part hardware utilitzada pel pla de dades. 
 La part software utilitzada pel pla de control. 
 La part hardware utilitzada pel pla de control. 

3.2.1 Disseny i funcionalitat del pla de dades 

El 100% del pla de dades està creat amb mòduls hardware que s’instancien a 
la FPGA. Bàsicament està forma per 3 mòduls, que com es pot veure a la Fig. 
3.4, estan connectats entre ells mitjançant connexions directes i el bus de 
dades OPB [13]. 
 
El mòdul Assembler rep els paquets Ethernet i els guarda a la memòria externa 
en determinades direccions, separant així els paquets de naturalesa diferent.  
 
D’altra banda, el mòdul Sender és el mòdul ocupat de construir la ràfega i de 
controlar el switch òptic. Mitjançant els paquets Ethernet guardats en la 
memòria pel mòdul Assembler, construeix la ràfega afegint el preàmbul i el 
                                            
1 L’apartat B.4 de l’Annex conté la descripció del software de desenvolupament utilitzat per 
programar tant la part Hardware com la part Software. 
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CRC. Tant aquest mòdul com l’anterior utilitzen màquines d’estats i lògica 
combinacional. 
 

 

Fig. 3.4 Esquema dels mòduls hardware del Pla de Dades 

El mòdul Desambler és l’encarregat de desensamblar la ràfega i construir de 
nou els paquets IP. 
 
Per últim, el mòdul Dataplaneconnector és l’encarregat d’agrupar les 
connexions dels tres darrers mòduls amb els blocs que gestionen la interfície 
òptica: MGT, RocketIO1, i PCS/PMA1. 

3.2.2 Disseny i funcionalitat del pla de control 

Com s’ha comentat, els nodes OBS integren parts software que s’executen 
sobre el processadors 405 PowerPC d’IBM [12] integrats en el xip FPGA. El 
software creat es guarda en una memòria BRAM pròpia de la FPGA, permetent 
així l’execució d’aquest en qualsevol moment. 
 
El software, en sí, és com un Sistema Operatiu encarregat d’executar els 
diferents mecanismes de reserva, de fer el càlcul de l’offset, i de configurar 
alguns components hardware, com el GEMAC [14] i la FIFO. També realitza la 
gestió de les ràfegues per temps, la transmissió del token, i la generació del 
senyal que serveix per commutar el switch òptic.  
 
Els principals mòduls que integren el software implementat en cadascun dels 
nodes de la maqueta OBS són els següents: 
 

 Mòdul de configuració d’alguns dels elements hardware. 
 Generació i tractament dels paquets de control. 

                                            
1 Veure l’apartat B.3 de l’Annex per més informació sobre aquests mòduls hardware. 



20                                           Disseny i implementació de mecanismes del pla de control en un prototipus de xarxa OBS 

 Algorisme de reserves. 
 Gestió de les interrupcions per a transmetre i rebre els paquets de 

control i els senyals dels temporitzadors. 
 
El codi està estructurat en diferents fitxers. El programa principal realitza la 
inicialització dels diferents dispositius hardware del sistema, així com de les 
estructures i memòries que s’utilitzen. Al final de la inicialització arrenca els 
temporitzadors, inicialitza els comptadors de trames, peticions, reserves, etc, i 
s’introdueix al bucle del programa principal. Aquest bucle executa per ordre de 
prioritats els processos de gestió de les peticions de transmissió de ràfega i els 
de gestió dels paquets de control.  
 
La part software rep i envia dades a partir de dispositius externs, com el 
GEMAC [14] o el port RS232. Tal com es mostra en Fig. 3.5, s’ha connectat el 
processador amb aquests i altres mòduls hardware. 
 

 

Fig. 3.5 Esquema dels mòduls hardware del Pla de Control 

La part software del node OBS utilitza el GEMAC [14] per la recepció i 
transmissió de paquets de control que provenen del pla de control. La memòria 
BRAM s’utilitza per guardar el codi a executar pel processador. I per últim, està 
el port RS232 que s’utilitza per visualitzar el funcionament del sistema en temps 
real. Per connectar els tres perifèrics amb el processador s’utilitza el bus PLB 
[15]. També s’utilitza el bus DCR [16] però en aquest cas per gestionar les 
peticions i informacions que s’intercanvien el processador i els mòduls 
hardware del pla de dades.   
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CAPÍTOL 4.  DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D’UN 
MECANISME DE RESERVA DE RECURSOS 

En aquest capítol primerament s’analitzen els trets més importants del 
mecanisme de reserva de recursos que tenia implementat el prototipus de 
xarxa OBS. Després d’avaluar la problemàtica d’aquest protocol, es planteja 
una nova proposta. A continuació es descriu el disseny del nou mecanisme de 
reserva proposat, així com també les modificacions que s’han hagut de fer per 
implementar-ho en el pla de control de la maqueta OBS. Per últim es valoren 
els resultats obtinguts. 

4.1. Mecanisme de reserva prèviament implementat 

La funció principal del pla de control que incorpora el prototipus de xarxa OBS 
és la reserva dels recursos, tant per a la transmissió i recepció, en els nodes 
frontera, com per a la commutació en els nodes centrals a la xarxa OBS. Per 
aconseguir aquesta fita, el pla de control de la maqueta utilitzava un protocol de 
reserva de tipus one-way o únic camí (veure l’apartat 2.3.1), mecanisme que té 
la peculiaritat que les dades es transmeten desprès d’un retard offset respecte 
l’enviament del paquet de control.  
 
Tal com s’ha explicat a l’apartat 2.3.2, la senyalització d’un mecanisme one-
way és unidireccional, per tant, en funció de si la reserva i l’alliberament de 
recursos són explícits o implícits, existeixen 4 possibles esquemes de 
senyalització. En l’última versió del pla de control de la maqueta OBS hi havia 
implementat un mecanisme de reserva de recursos tipus Just-In-Time (JIT)1.  
 

 

Fig. 4.1 Esquema de senyalització del JIT 

                                            
1 Per més informació sobre el funcionament d’aquest protocol de reserva veure l’apartat A.2.4. 
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La Fig. 4.1 mostra com el mecanisme de reserva de recursos JIT necessita de 
dos paquets de control, SETUP i RELEASE, per realitzar la senyalització 
corresponent. En aquest cas, tant la reserva com l’alliberament de recursos es 
fa de forma explícita, és a dir, quan el node OBS rep el paquet de control 
SETUP, immediatament comença a realitzar la reserva de recursos, els quals 
no s’alliberen fins que el node OBS rep el paquet de control RELEASE.  
 
El pla de control de la maqueta OBS utilitza, per a la senyalització de la reserva 
dels recursos, dos paquets de control anomenats Reserve i EndReserve que 
duen a terme les funcions dels paquets descrits anteriorment com SETUP i 
RELEASE respectivament. Aquests dos paquets de control estan encapsulats 
en trames Ethernet i segueixen l’estructura especificada a la Taula B.2.  
 
El paquet de control de tipus Reserve realitza la reserva de recursos al llarg del 
camí entre els nodes origen i destí del domini OBS. Per tant, per a que la 
reserva dels recursos sigui possible, el pla de control dels diferents nodes ha 
de tenir la informació relativa a les longituds, offsets i canals de transmissió de 
les ràfegues. El missatge que porta el paquet Reserve, en el seu camp de 
dades (PDU), conté tota aquesta informació que necessita conèixer el node 
OBS. La Taula 4.1 ofereix una breu descripció dels camps que conformen 
aquesta informació. 

Taula 4.1 Descripció de les dades del paquet de control Reserve 

Camp Longitud (Bytes) Descripció 
BURST ID 2 Identificador de la ràfega. 
OFFSET 4 L’offset calculat en el node frontera d’ingrés.

BURST LEN 4 Longitud de la ràfega en ranures. 
LENGTH 4 Longitud de la ràfega en bytes. 

 
Per cada adreça IP el node OBS té una cua on es guarden els paquets de 
dades de les ràfegues segons la seva adreça IP de destí. Cada una d’aquestes 
cues té assignat un identificador que serveix per identificar la ràfega. El camp 
BURST ID conté aquest valor. 
 
En un mecanisme de reserva de recursos tipus JIT, on la reserva i 
l’alliberament de recursos es fan de manera explícita, els nodes centrals del 
camí que segueix la ràfega no necessiten conèixer ni l’offset ni la longitud de la 
ràfega. Per tant, no és necessari enviar amb el paquet de control aquesta 
informació. No obstant, el paquet de control Reserve del pla de dades de la 
maqueta OBS sí inclou aquesta informació en el camps OFFSET i 
BURST LEN. Això és perquè la seva estructura ve heretada del mecanisme de 
reserva de recursos que hi havia implementat amb més anterioritat, 
concretament, un de tipus JET [17].  
 
La presència en el paquet de control Reserve de la longitud de la ràfega, el 
camp LENGTH de la Taula 4.1, sí que està justificada. Encara que amb l’actual 
mecanisme de reserva aquesta informació ja no és necessària per realitzar la 
reserva de recursos, hi ha un dels nodes que ha de disposar d’aquesta dada. 
Concretament es tracte del node OBS destí, ja que la part hardware del node 
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OBS de la maqueta s’ha dissenyat de forma que necessita la longitud de la 
ràfega per poder desensamblar-la.  
 
Per tant, quan els nodes centrals processen el paquet de control Reserve no 
fan cap mena d’ús ni de l’offset ni de la longitud de la ràfega. En canvi, el node 
frontera destí sí que traurà profit del camp LENGTH del paquet de control 
Reserve. 
 
D’altra banda, el paquet de control de tipus EndReserve, que l’envia el node 
frontera d’ingrés una vegada ha acabat amb la transmissió de la ràfega, té la 
funció d’alliberar el recursos de tots el nodes que comprenen el camí entre els 
nodes origen i destí, aquest últim inclòs, del domini OBS. El seu missatge 
només conté un camp de informació idèntic al camp BURST ID del paquet de 
control de tipus Reserve (veure Taula 4.1). 

4.1.2 Slotted Resource Vector (SRV) 

L’algorisme del programa encarregat de la reserva de recursos pel pla de 
control es basa en el recorregut d’un vector de ranures o slots temporals, sobre 
els quals la reserva de recursos es duu a terme. 
 
El mecanisme de reserves s’ha adaptat per a que funcioni de forma ranurada, 
és a dir, les reserves s’executen i s’assignen a ranures temporals en un vector 
fictici de recursos (vector de recursos ranurats, Slotted Resource Vector 
(SRV)). 
 
Algunes de les característiques d’aquest algorisme basat en el recorregut d’un 
“vector” ranurat de recursos, o SRV, són les següents. 
 

 El temps està dividit en ranures temporals. 
 El SRV té una longitud finita i es comporta com un buffer circular, és a 

dir, després de l’última posició o ranura, la següent és la posició inicial 
del vector. 

 La grandària de les ranures, en temps, ve determinat per un 
temporitzador prefixat l’inici del programa, i que es carrega a cero de 
forma automàtica cada vegada que es desborda. 

 Cada cop que el temporitzador es desborda, el SRV actualitza la seva 
posició i el sistema actua segons els paràmetres definits en la ranura. 

 El valor del temporitzador, i per tant el de la ranura, és de 50 µs (encara 
que la seva configuració és lliure de tenir qualsevol altre valor). 

 
Quan estava implementat el mecanisme de reserva de recursos JET, tots el 
nodes feien ús del SRV, ja fos mitjançant els paquets de control Reserve o per 
petició pròpia del pla de dades (quan es té una ràfega preparada i es desitja 
transmetre-la). Amb el mecanisme de reserva de recursos JIT, perd sentit 
realitzar la reserva en les ranures del SRV quan el node fa les funcions de node 
central o node frontera destí. Són el paquets de control Reserve i EndReserve 
els que marquen l’inici i final de la reserva. Per tant, només farà ús del SRV el 
node que faci les funcions de node frontera de sortida, és a dir, aquell node que 
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transmet la ràfega. A continuació es descriu un cas pràctic per veure com seria 
el seu funcionament.  
 
Quan un node OBS de la maqueta té una ràfega preparada per enviar i rep pel 
pla de control el token (veure l’apartat 3.1.3), es processa la recepció de la 
petició, primer de tot calculant un valor d’offset. A continuació es fa una reserva 
per un instant de temps igual a l’offset calculat i per a una durada igual a la 
longitud de la ràfega, tot en nombre de ranures. Aquesta reserva consisteix en 
marcar les diferents ranures que componen la longitud de la ràfega amb la 
informació necessària per a que posteriorment es processi la transmissió. Tot 
seguit es senyalitza al pla de dades la reserva feta enviant un paquet de control 
Reserve. 
 
Mentrestant i a intervals marcats pel temporitzador (50 µs), s’executa la 
interrupció de ranuració, la qual llegeix la posició actual en el SRV i comprova 
el tipus d’ocupació. Si en la ranura no està actiu el bit d’ocupació, llavors 
simplement es regenera la informació de la ranura als seus valors per defecte, i 
s’avança la posició del vector. 
 
D’altra banda, si està ocupat, vol dir que hi ha recursos assignats que cal 
processar i senyalitzar. En aquest sentit es realitza la comprovació del tipus 
d’ocupació. Si la ranura marca una Ocupació Inicial es senyalitza al pla de 
dades per a que comenci la transmissió.  
 
En el cas que la ranura estigui marcada com Ocupació final, es senyalitza al pla 
de dades la finalització de la reserva mitjançant l’enviament d’un paquet de 
control EndReserve. Finalment, si la ranura és de tipus Normal, no es realitza 
cap senyalització. 
 
En tots el casos anteriors, un cop realitzada la senyalització, o no senyalització, 
s’allibera la informació de la ranura i s’actualitza el punter del SRV. 

4.1.3 Càlcul de l’offset 

Hi ha dues maneres principals per calcular l’offset, de forma fixa o de forma 
estadística (veure l’apartat 2.3.3). La primera opció té en compte el nombre de 
salts que realitza la ràfega entre origen i destí, i els temps deterministes de 
processament dels paquets de control a cada node. La segona opció es regeix 
pels valors aportats per una variable aleatòria. 
 
Com a conseqüència del fet que la maqueta de xarxa OBS és petita, i per tant 
el nombre de salts entre els nodes és molt baix, el càlcul fix implicaria que 
l’offset fos sempre el mateix entre un origen i una destinació. Aleshores, totes 
les ràfegues realitzarien la mateix petició d’offset, i per tant, per a càrregues 
molt elevades de tràfic es produirien molts solapaments ja que sol·licitarien els 
mateixos recursos. 
 
Finalment, l’opció que es va escollir per el càlcul de l’offset és una barreja de 
les dues formes anteriors. Per tant, el mecanisme de reserva implementat 
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actualment en el node OBS de la maqueta calcula l’offset seguint el següents 
passos: 
 

 Primer es calcula un cert període determinista en funció dels salts entre 
nodes i el temps de processament dels paquets de control, més el temps 
en senyalitzar la commutació al OXC. 

 En segon lloc, se li afegeix un valor aleatori de nombre de ranures, entre 
2 i 30. 

 
Amb la suma d’aquest dos valors s’obté la part de càlcul que és dinàmic. El 
càlcul fix s’obté de comptabilitzar: 
 

 El nombre de nodes pels quals ha de passar la senyalització de control. 
 El temps de transmissió del paquet de control al següent node. 
 El temps de propagació del paquet al següent node. 
 El temps de recepció del paquet de control. 
 El temps necessari en l’atenció de les interrupcions. 
 El temps de senyalització de la transmissió de la ràfega al pla de dades i 

de les senyalitzacions als commutadors òptics. 
 El temps de transmissió de la ràfega per la interfície. 
 El temps de propagació de la ràfega òptica (aproximat a 0). 
 Altres temps que es vulguin afegir depenent de: polítiques de QoS, 

prioritats de serveis, ús de recursos, etc. 
 
D’aquesta forma, el que es pretén es obtenir peticions d’enviament de ràfegues 
amb valors d’offsets diferents i variats que permetran que la reserva de 
recursos sigui major per a taxes de generació de peticions elevades. 
 
En el cas de realitzar una commutació de ràfega es torna a calcular el valor de 
l’offset realitzant la resta al valor rebut pel paquet de control del temps d’espera 
en la cua de processament, més el temps de processament de la reserva de 
commutació. Posteriorment, aquest nou valor d’offset s’introdueix en el paquet 
de Setup que es propaga cap al seu destí. 

4.2. Plantejament del nou mecanisme de reserva 

4.2.1 Problemàtiques 

La característica principal d’un protocol de reserva de recursos que utilitza un 
mecanisme d’un únic camí (one-way) és el temps de retard anomenat offset. 
Independentment de quina de les 4 opcions d’esquema de senyalització utilitzi, 
el mecanisme de reserva unidireccional sempre necessita l’offset per ser 
implementat. De fet, en la definició per excel·lència de la tecnologia OBS 
sempre apareix el concepte offset, ja que aquest mecanisme de reserva és el 
més àmpliament acceptat i implementat en xarxes OBS. Això és així perquè 
sobre el paper el mecanisme d’un únic camí és el més idoni per xarxes de 
grans distàncies on el temps de propagació és elevat1. 
                                            
1 Per més informació sobre els protocols de reserva, mecanismes de reserva i esquemes de 
senyalització, veure l’apartat 2.3. 
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Com ja s’ha vist a l’apartat 2.3.1 el gran avantatge del mecanisme de reserva 
d’un sentit és que el temps que necessita per establir la connexió es disminueix 
significativament, per tant s’aconsegueix reduir el retard en les transmissions. 
En definitiva el que s’obté és un menor temps de configuració, i per tant, el 
rendiment de throughput millora.  
 
D’altra banda, aquest mecanisme de reserva presenta un gran inconvenient, la 
pèrdua de informació. La pèrdua de informació pot donar-se o bé per una falta 
de recursos, o bé per un càlcul incorrecte de l’offset. 
 
A causa del fet que el mecanisme de reserva d’un únic sentit no és orientat a 
connexió, no rep cap tipus de confirmació sobre si la reserva s’ha produït amb 
èxit. Aleshores, quan els paquets de control no poden fer la reserva en els 
nodes centrals de la xarxa per una manca de recursos, la ràfega es transmet 
igualment per la xarxa encara que no existeix cap tipus de reserva establerta. 
Llavors aquesta s’acaba perdent perquè es produeix el que es coneix com una 
col·lisió entre ràfegues. Una possible solució a aquest problema seria utilitzar 
fibres de retard (FDL) en els nodes centrals, o implementar un protocol d’accés 
al medi com el que utilitza la maqueta OBS (veure l’apartat 3.1.3). 
 
En canvi, la pèrdua de informació per un càlcul incorrecte de l’offset és un 
problema més complicat de resoldre. Si el càlcul de l’offset és massa petit 
respecte el correcte, la ràfega podria arribar a l’alçada del paquet de control al 
que està associat. Això suposaria la pèrdua de la ràfega, ja que en aquest cas 
no s'hauria realitzat encara la configuració dels nodes òptics necessària per a 
la seva transmissió sobre els canals de dades. I per contra, si l’offset és més 
gran del necessari, es produiria un augment del retard en l’enviament de les 
ràfegues, i en conseqüència el rendiment es veuria greument afectat. Per tant, 
en un mecanisme d’un únic sentit és molt important fer un càlcul correcte de 
l’offset. 
 
Dimensionar l’offset de forma correcte no és una tasca gens fàcil. Per calcular 
l’offset s’han de tenir en compte molts aspectes, com per exemple, el temps de 
propagació dels diferents enllaços, el temps de processat dels paquets de 
control a cada node, el temps de commutació dels switch òptics, i el temps 
d’accés a la memòria on s’emmagatzema la ràfega abans de ser enviada, entre 
d’altres. En l’apartat 4.1.3 queda patent la complexitat que té calcular l’offset ja 
que allà es llisten el gran nombre de factors que es tenen en compte per 
calcular concretament l’offset de la maqueta OBS. 
 
A la pràctica, les proves fetes sobre el prototipus de xarxa OBS confirmen que 
fer una aproximació acurada de l’offset que doni bons resultats és molt 
complicat. A més, aquest retard és molt vulnerable tant a canvis físics de la 
maqueta, equips, FPGA, etc.; com a canvis en els mòduls hardware o software 
dels projectes carregats sobre les FPGA. Per tant, un offset que sota unes 
condicions determinades de la maqueta OBS podia anar bé, en altres 
circumstàncies potser no funcionava. A la llarga era necessari un ajustament 
continu de l’offset i encara i així no sempre donava bons resultats. 
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L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar aquest aspecte, és a dir, 
aconseguir que el pla de control de la maqueta OBS sigui molt més robust i que 
la maqueta OBS funcioni correctament en tot tipus d’escenaris. Tot això 
manteniment com a mínim el rendiment actual que suporta la maqueta OBS. 
En segon pla, però no per això menys important, es desitja aprofitar el canvis 
que es facin en el software per simplificar tot el procés relacionat amb el pla de 
control, i d’aquesta manera, reduir la càrrega de treball del processador de la 
FPGA. 

4.2.2 Proposta i disseny 

La proposta d’aquest projecte es basa en actuar sobre el protocol de reserva 
de recursos que actualment té implementada el prototipus de xarxa OBS. Per 
tant, per millorar el mecanisme de reserva de recursos s’ha optat per modificar 
la manera com es dimensiona o calcula l’offset. 
 
L’apartat 2.3.3 descriu 3 mètodes diferents per calcular l’offset, dels quals el 
fixe i l’estadístic són els més àmpliament estesos. Si bé l’opció idònia seria 
permetre tant l’ús d’una forma o altra del càlcul de l’offset, segons explica 
l’apartat 4.1.3 a causa de les limitacions de la maqueta OBS el mètode fixe no 
es pot implementar. Per això es va optar per una variant que barreja els millors 
aspectes dels mètodes fixa i estadístic. Aplicar alguna variació del càlcul 
estadístic a priori no aportaria gaires millores respecte el mètode que ja es 
troba implementat. 
 
El tercer mètode que existeix per calcular l’offset és el centralitzat (WR-OBS). 
Potser dels tres mètodes esmentats, aquest és el més interessant ja que es 
basa en un procediment de reserva de recursos extrem a extrem. Això 
s’adaptaria molt bé als requisits del nou mecanisme de reserva que es desitja 
crear ja que la reserva quedaria fixada extrem a extrem. Però s’ha de tenir en 
compte que una xarxa WR-OBS fonamenta el seu disseny en un servidor 
central de consulta responsable de la planificació dels recursos de la xarxa 
OBS en la seva totalitat. Per tant fer ús d’aquest mètode implicaria canviar tota 
l’arquitectura de la maqueta OBS així com també pràcticament tot el pla de 
control. Llavors aquesta opció no és viable perquè no estaria en conformitat 
amb uns dels objectius plantejats, com era reduir la complexitat del pla de 
control. 
 
Com que l’offset és el gran problema de l’actual pla de control de la maqueta 
OBS, i d’altra banda no existeix cap alternativa per modificar el càlcul d’offset 
que s’adapti als requisits que es pretenen, aleshores s’ha de buscar una opció 
que no impliqui calcular aquest retard. Segons això, l’objectiu es trobar una 
forma de dimensionar el retard que ha d’haver entre la ràfega i el paquet de 
control sense fer cap tipus de càlcul.  
 
Sota la premissa del paràgraf anterior, qualsevol dels 4 possibles esquemes de 
senyalització basats en un mecanisme de reserva d’un únic sentit no serveix 
perquè tots ells requereixen que es calculi l’offset. Per tant, la solució radica en 
canviar el tipus mecanisme de reserva de recursos per l’altre opció existent, és 
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a dir, pel de dos sentits (two-way). D’aquesta manera serà el node frontera 
sortida qui indicarà quan la reserva està establerta. 
 
Els mecanismes de reserva bidireccionals, o de dos camins (two-way), 
requereixen un reconeixement positiu (ACK) del paquet de control per a que 
avisi de que es poden enviar les dades. Per tant en aquest mecanisme l’offset 
és el temps que es necessita per a rebre la confirmació del destí. L’esquema de 
la Fig. 4.2 mostra el disseny de la senyalització que es desitja implementar: 
 

 

Fig. 4.2 Esquema de senyalització del nou mecanisme de 
reserva de recursos 

En el mecanisme de reserva de recursos JIT, implementat a la maqueta OBS, 
el node central comença a efectuar la reserva quan rep el paquet de control de 
tipus Setup (veure Fig. 4.1). Encara que existeix alguna variació del mecanisme 
proposat que també inicia la reserva desprès de processar el paquet Setup, tal 
com il·lustra la Fig. 4.2, s’ha optat per fer que la reserva no comenci a realitzar-
se fins que el node central rep el paquet de control ACK. D’aquesta manera, 
encara que un node central rebi un paquet de control de tipus Setup, continua 
tenint a la seva disposició tots els recursos que en aquell instant ja disposava. 
Això comporta un rendiment en l’assignació de recursos major que si es 
comencés la reserva desprès de processar el paquet Setup. Encara i així, el 
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mecanisme JIT amb un offset òptim, és a dir, ben ajustat, estableix de mitjana 
reserves amb un temps d’ocupació menor que en el mecanisme bidireccional. 
De totes maneres, és indiferent quines de les dues opcions s’apliqui sobre la 
maqueta OBS perquè amb totes dues s’obtindrien els mateixos resultats. Per 
veure les diferencies que aporten cadascuna faria falta disposar de més 
recursos (diferents longituds d’ona, commutadors òptics amb més canals, etc.). 
  
Aplicar un mecanisme de reserva de dos sentits sobre una xarxa OBS pot 
semblar que el cèrcol entre OBSN i una xarxa de commutació òptica de circuits 
(WRN) s’estreny. Si bé en la senyalització extrem a extrem poden tenir certa 
semblances, encara existeixen característiques pròpies de cada tecnologia que 
els diferencien. De fet, hi ha articles on s’estudia la implementació dels 
protocols de reserva de recursos basats en un mecanisme de dos sentits, el 
qual defineixen com una variació del JIT, sobre xarxes WDM amb OBS [18]. 
 
El principal desavantatge d’aquesta classe de sistema és el gran temps 
d’offset, que provoca grans retards en la transmissió de les dades. En canvi, a 
diferencia dels mecanismes de reserva d’un únic sentit, té l’avantatge de reduir 
notablement la pèrdua de informació ja que quan les dades es transmeten està 
garantida la reserva en tot el trajecte. 
 
Llavors, sobre la teoria, s’espera que amb aquest nou mecanisme de reserva 
de recursos s’aconsegueixi una major robustesa en el pla de control de la 
maqueta OBS. Potser, fins i tot, s’obtingui una millora en el rendiment ja que la 
maqueta està muntada en local, és a dir, les distàncies són infinitament curtes, 
per tant el retard que introdueixi aquet nou mecanisme no hauria de penalitzar 
gens les transmissions de les ràfegues.  
 
Encara que sobre el paper sembla que tots el canvis que s’han de realitzar per 
implementar el nou mecanisme de reserva de recursos només afectaran a la 
part software del node OBS, al final ha sigut necessari fer modificacions a nivell 
hardware. A continuació s’exposen les principals modificacions que s’han dut a 
terme i que es descriuen en els següents apartats d’aquest mateix capítol: 
 

 Pla de control amb una topologia de xarxa en anell bidireccional. 
 Creació d’un nou paquet de control i canvis en el protocol de missatges. 
 Noves instruccions de senyalització i eliminació del SRV. 
 Interacció entre software i hardware per conèixer el fi de la transmissió 

de la ràfega. 

4.2.3 Modificacions software 

4.2.3.1 Pla de control: xarxa en anell bidireccional 

A pesar que el pla de control del prototipus de xarxa OBS no descriu físicament 
una topologia de xarxa en anell, el desig és que a nivell lògic sí que ho faci. 
L’última versió del software del pla de control que incloïa la maqueta OBS no 
incorporava aquesta característica, ja que els paquets de control s’enviaven 
directament entre els nodes fronteres sense que intervinguessin els nodes 
centrals. Aquesta configuració no impedia que la maqueta funcionés 
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correctament tant el domini òptic com en el elèctric. En el pla de control era 
possible aquesta configuració perquè físicament forma una topologia mallada. 
Per això el node frontera de sortida era capaç de fer la reserva i preparar-se 
per la recepció de la ràfega, ja que els paquets de control li arribaven sense 
cap problema. En el pla de dades aquesta configuració funcionava perquè el 
node OBS de la maqueta té definit per defecte, és a dir, quan no té cap reserva 
feta, que els commutadors òptics de 2x2 han d’estar en paral·lel (no creuats). 
Aleshores, encara que els nodes centrals no processaven els paquets de 
control i en conseqüència no realitzaven cap reserva, la ràfega es transmetia i 
rebia amb èxit.   
 
Per a que el pla de control funcioni com un anell lògic és necessari modificar 
les taules d’encaminament. En una xarxa OBS cal definir l’encaminament de 
paquets de control, és a dir, trobar una ruta que compleixi certs requeriments, 
com ample de banda, menor nombre de salts, etc. Aquest càlcul del següent 
node en el camí es realitza node per node, i per tant, el node origen no sap mai 
quina ruta seguiran els paquets de control. L’actualització de les taules 
d’encaminament les ha de portar a terme un procés específic basat en un 
protocol d’encaminament. Però com que la maqueta OBS descriu una xarxa en 
anell, és a dir, només existeix un únic camí, i també per simplificar el disseny, 
es va decidir que aquestes taules s’emplenessin de forma estàtica. 
 
El codi del software està estructurat en fitxers. Dos d’aquets fitxers contenen 
les utilitats relacionades amb el routing i swtiching del pla de control. 
Concretament contenen les funciones i estructures de dades necessaris per 
realitzar l’addició, consulta i eliminació de camps en les taules d’encaminament 
ARP i IP ROUTING. També contenen les funcions per a inicialitzar aquestes 
taules, així com una funció per a realitzar la introducció del valors per defecte i 
de forma estàtica. 
 
La taula d’encaminament ARP relaciona l’adreça física del node OBS, és a dir, 
l’adreça MAC, amb l’adreça lògica del node OBS, també anomenada adreça 
OBS1. Per tant, quan un node vol enviar un paquet pel pla de control a una 
adreça OBS coneguda, consulta la taula ARP per saber a quina adreça MAC 
ha d’enviar el paquet de control. Després quan construeix el missatge col·loca 
l’adreça MAC a la capçalera de la trama Ethernet. 
 
Aleshores, per a que el pla de control de la maqueta descrigui una xarxa en 
anell és necessari omplir la taula ARP de forma que, independentment de la 
adreça OBS destí, sempre el pròxim destí del paquet de control sigui l’adreça 
MAC del següent node que té posicionat en l’anell. 
 
A la Fig. 4.3 es veuen les funcions que s’utilitzen per afegir les entrades a la 
taula ARP, en aquest cas, del node identificat com número 1. Les línies de codi 
de color verd, que estan comentades, contenen les funcions amb les adreces 
que s’utilitzaven en el cas anterior. Com es pot veure, cada adreça OBS 
(OBSAddr) tenia assignada la seva adreça MAC (Addr) corresponent. En canvi 
ara qualsevol adreça OBS té assignada l’adreça MAC del node número 2, 
                                            
1 L’apartat B.4.2 de l’Annex conté més informació sobre el contingunt i funcionament de les 
diferents taules d’encaminament, i també sobre les adreces OBS i MAC. 



Disseny i implementació d’un mecanisme de reserva de recursos  31 

exceptuant l’adreça local que en principi és una entrada de la taula ARP que no 
té cap utilitat. D’aquesta manera ara tots els nodes, inclosos els centrals, reben 
i processen els paquets de control. 
 

 

Fig. 4.3 Addicions a la taula ARP del Node 1 per un anell 

Com que aquestes taules d’encaminament s’emplenen de forma estàtica, cada 
node ha de tenir coneixement de totes les adreces existents, inclosa la seva 
pròpia, i ser capaç d’omplir les taules en funció de la posició que ocupi el node 
en la xarxa en anell. Per tant, el contingut d’aquests dos fitxers és diferent per 
cada node OBS de la maqueta. Per estalviar que a cada node s’hagués de 
carregar un projecte diferent a la FPGA, s’han aprofitat les modificacions que 
s’havien de fer en aquests fitxers per fer que siguin vàlids per qualsevol node. 
Per tant, després d’afegir funcions que generin les adreces lògiques i físiques 
possibles, i modificar les funcions que inicien les taules, el projecte és totalment 
estàndard fins al punt que serveix per qualsevol node. El node només necessita 
dues dades: el número que ocupa en la xarxa en anell i el nombre de nodes 
total que hi ha a la xarxa. 
 
Com que el mecanisme de dos sentits és bidireccional, és necessari que el pla 
de control de la maqueta OBS també ho sigui. Per aconseguir això novament 
s’ha hagut de modificar l’encaminament. S’ha creat una nova taula ARP que 
s’omple amb les adreces del sentit contrari de la xarxa del pla de control.  
 

 

Fig. 4.4 Addicions a la taula ARP del Node 2 per una xarxa en 
anell bidireccional 

La Fig. 4.4 mostra com, en aquest cas, s’afegeixen el doble d’entrades perquè 
ara existeixen dues taules d’encaminament ARP. L’últim paràmetre afegit que 
es passa per funció indica si les adreces que es volen afegir a la taula ARP són 
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en el sentit normal (FALSE) o en el sentit contrari (TRUE) de l’anell. En funció 
d’aquest paràmetre es guarden en una o altra taula ARP. 

4.2.3.2 Canvis en el protocol de missatges 

La senyalització del mètode de reserva de dos sentis requereix la utilització 
d’un nou paquet de control. Aquest paquet de control de tipus ACK és un 
reconeixement positiu que indica que la reserva ha estat establerta amb èxit. 
Per tant s’ha hagut de crear aquest nou paquet de control el qual s’ha 
anomenat ACKReserve. Llavors amb aquest nou paquet de control ja són 4 els 
diferents tipus que implementa la maqueta OBS pel seu pla de control. 

Taula 4.2 Els diferents tipus de paquet de control 

Tipus Valor 
TYPE Descripció 

Reserve 0x00 
Realitza la reserva de recursos al llarg del nodes que 
componen el camí entre l’origen i el destí en el domini 
OBS. S’utilitza tant de forma explícita com estimada. 

ACKReserve 0x01 
Si el mètode de reserva és de dos camins (two-way), 
aquest paquet de control servirà per indicar que la 
reserva s’ha fet satisfactòriament. 

EndReserve 0x02 
Aquest tipus de missatge s’utilitza quan el tipus de 
protocol de reserva utilitza una forma explícita per 
l’alliberament dels recursos. 

Token 0x03 Senyal d’informació que s’utilitza per controlar l’accés 
al medi i així evitar les col·lisions entre ràfegues. 

 
El camp de dades del paquet de control de tipus ACKReserve no inclourà cap 
missatge. També s’ha aprofitat per modificar el camp de dades d’alguns dels 
paquets ja creats per així complir amb l’objectiu de simplificar el codi i treure les 
funcions innecessàries o duplicades que hi hagués. En aquest sentit, s’han 
eliminat els camps BURST ID, OFFSET i BURST LEN del camp de dades del 
paquet de control de tipus Reserve, així com també el camp BURST ID del 
camp de dades del paquet de control de tipus EndReserve (veure Taula 4.1). El 
motiu de l’eliminació d’aquestes informacions és que no s’utilitzaven sota el nou 
mecanisme de reserva de recursos. 

4.2.3.3 Funcions de senyalització 

La nova senyalització ha implicat realitzar un gran nombre de canvis i 
variacions en el software del pla de control del nodes de la maqueta OBS. 
També s’han hagut d’eliminar i afegir un elevat nombre de funcions, estructures 
i variables. Evidentment no es poden enumerar totes les modificacions que 
s’han dut a terme. Però en aquest apartat sí es destacaran els fets més 
importants o significatius, com són la creació d’una nova funció relacionada 
amb el processament dels paquets de control, i l’eliminació d’algunes de les 
característiques principals de l’anterior mecanisme de reserva de recursos 
(JIT). 
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A grans trets, l’algorisme central que s’encarrega de la senyalització del pla de 
control es fonamenta en una funció anomenada backgroundFrameProcess que 
s’executa amb el mètode polling (sondeig). Aquesta funció s’encarrega del 
processament de les trames Ethernet que arriben al node OBS pel pla de 
control. Paral·lelament a l’execució d’aquesta funció s’han de controlar dues 
tasques més prioritàries, i per aquest raó, s’atenen a través d’interrupcions. La 
primera tasca de les prioritàries és l’atenció a la interrupció del temporitzador 
de ranures. La segona tasca més prioritària és la recepció de les trames de 
control, no el seu processament. El més important és atendre la recepció del 
paquet de control, per a que no es perdi. Per això en arribar un paquet, s’atén 
la interrupció, en la qual es duu a terme l’emmagatzemament del paquet en un 
buffer temporal de creació pròpia. Desprès la funció backgroundFrameProcess 
ja s’encarregarà d’accedir al buffer i processar les trames. 
 
La funció backgroundFrameProcess executa a la seva vegada una funció 
diferent per cada un dels diferents tipus de paquets de control que hi ha: 
ProcessReservePacket, ProcessEndReservePacket, i ProcessToken. De totes 
tres funcions la que més modificacions ha sofert ha sigut la que processa el 
token. 
 
La funció ProcessToken és la encarrega de gestionar les peticions d’enviament 
de ràfegues. Cada vegada que rep el paquet token consulta al hardware, a 
través del bus de dades DCR, si hi ha alguna ràfega completa i llesta per ser 
enviada. En cas afirmatiu calcula l’offset i realitza la reserva pertinent al SRV 
(veure 4.1.2). Després ja s’encarrega el SRV, a través de les interrupcions del 
temporitzador, d’enviar quan pertoca el paquet de control de tipus Reserve i de 
realitzar la reserva de recursos (commutació) al node OBS. 
 
Amb el nou mecanisme de reserva de recursos les tasques de la funció 
ProcessToken han canviat bastant. Ara, quan hi ha una petició d’enviament de 
ràfega, immediatament s’envia el paquet de control de tipus Reserve sense 
calcula cap offset, ni realitzar cap tipus de reserva (ni al SRV ni al node OBS). 
 
També ha calgut afegir una funció anomenada ProcessAckReservePacket 
encarregada de processar els paquets de control de tipus ACKReserve. Quan 
el node frontera sortida rep un paquet de control de tipus Reserve, la funció 
ProcessReservePacket crea i envia un paquet de control de tipus ACKReserve 
cap al node frontera d’ingrés, i realitza la reserva de recursos. Tots el nodes 
centrals que rebin aquest paquet, el processaran, faran la reserva dels 
recursos, i reenviaran el paquet fins que arribi al node frontera d’ingrés. Quan 
aquest rebi el paquet ACKReserve, farà la reserva de recursos i tot seguit 
avisarà al hardware per a que comenci amb la transmissió de la ràfega. Una 
vegada finalitzada la transmissió de la ràfega, s’alliberen el recursos al llarg de 
tot del camí del domini OBS seguint el mateix procediment que es feia servir 
pel mecanisme de reserva de recursos JIT. 
 
A causa de la simplicitat del nou mecanisme de reserva de recursos en 
comparació amb el JIT, la seva implementació ha comportat una reducció 
important de càrrega de procés pel software de la FPGA. Principalment hi ha 
hagut 3 canvis que han provocat aquest alliberament de càrrega de treball: 
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 Eliminació de tot el procés encarregat de calcular l’offset. 
 Eliminació del SRV i totes les funcions relacionades amb ell. 
 No utilitzar el temporitzador encarregat de comprovar el SRV.  

   
L’últim punt és, potser, el mes representatiu. L’eliminació del SRV implica que 
la tasca encarregada de l’atenció a la interrupció del temporitzador de ranures 
ja no és necessària. Al no utilitzar el temporitzador encarregat d’aquesta tasca, 
s’eliminen el gran nombre d’interrupcions que es generaven (cada 50 µs). Les 
interrupcions són un gran avantatge per donar prioritats a certes tasques. Però 
d’altra banda quan una interrupció s’invoca, es produeix un esdeveniment que 
“interromp” a qualsevol de les tasques que s’estiguin executant en aquell 
moment. Per això s’ha d’anar amb molta cura de quin ús es fan de les 
interrupcions, sobretot si es criden tant sovint com era el cas. 

4.2.4 Modificacions hardware 

Amb el mecanisme de reserva de recursos JIT, quan es detectava una petició 
d’enviament de ràfega, es feia una reserva en el SRV. Aquesta reserva 
consistia en “marcar” tant la ranura d’inici com la de finalització de la 
transmissió de la ràfega. L’inici de la transmissió de la ràfega es determinava 
amb el càlcul de l’offset. El final de la transmissió de la ràfega s’obtenia a partir 
d’un càlcul que depenia de la longitud de la ràfega. 
 
El node frontera d’ingrés, encarregat de realitzar la transmissió de la ràfega, 
necessita conèixer quan aquesta transmissió finalitza perquè tot seguit ha 
d’alliberar els recursos del node i enviar el paquet de control de tipus 
EndReserve per a que la resta de nodes implicats facin lo mateix. Si això es fa 
abans de que acabi la transmissió de la ràfega, hi hauria una pèrdua 
d’informació d’una part de la ràfega. En canvi, si es retarda massa el paquet de 
control respecte al final de la transmissió de la ràfega, el retard de la xarxa 
augmentaria considerablement i, per tant, es produiria una davallada del 
rendiment. Es per això que aquest aspecte és un punt bastant crític que 
requereix que s’ajusti correctament. 
 
Amb el nou mecanisme de reserva de recursos es va provar a utilitzar el càlcul 
que es feia servir per determinar la duració de la transmissió de la ràfega en el 
mecanisme de reserva basat en el SRV. Però no va sortir efecte ja que els 
resultats no van ser satisfactoris. En un alt percentatge de casos o bé la ràfega 
no arribava o bé arribava corrupte perquè es perdia part de les dades de la 
ràfega. Per tant, va ser necessari optar per una altra alternativa.  
  
L’opció que s’ha escollit per solucionar aquest problema és implicar al hardware 
de forma que sigui ell qui indiqui al software quan s’ha acabat de transmetre la 
ràfega. La Fig. 4.5 mostra la seqüència que s’ha implementat en el software 
durant la transmissió de la ràfega. Quan el node frontera d’ingrés rep un paquet 
de control tipus AckReserve, el processa i tot seguit avisa al hardware, a través 
del bus de dades DCR, que comenci amb la transmissió de la ràfega (1). A 
continuació espera la confirmació per part del hardware de que la transmissió 
de la ràfega ha finalitzat. Això ho fa mitjançant una consulta de tipus polling 
dintre d’un bucle (2). Finalment, quan el software té constància de que s’ha 



Disseny i implementació d’un mecanisme de reserva de recursos  35 

transmès la totalitat de la ràfega, l’indica al hardware que ha rebut  la 
confirmació que li havia enviat (3). 

1 

2 

3 

Fig. 4.5 Codi encarregat d’enviar la ràfega 

Per a que el hardware del node OBS doni informació sobre la seqüència de la 
transmissió de la ràfega, s’han hagut de modificar alguns mòduls. El que ha 
sofert més canvis ha estat el submòdul tx_elastic_buffer que a la vegada forma 
part del mòdul Dataplaneconnector. Com que el submòdul tx_elasctic_buffer és 
l’últim bloc hardware que tracta les dades abans de ser enviades al PCS/PMA i 
RocketIO, submòduls que proporcionen les connexions de xarxa, és el bloc 
idoni per informar al software quan finalitzen les transmissions de les ràfegues.   

Fig. 4.6 Submòduls hardware del mòdul Dataplaneconnector 

Tant el PCS/PMA com el RocketIO són submòduls hardware proporcionats per 
Xilinx i coneguts com IP Cores. El PCS/PMA proporciona les funcionalitats 
físiques del protocol de comunicacions 1000-BASE-X. El RocketIO és 
l’encarregat de realitzar la corresponent conversió O/I (output/input) i 
viceversa1.  
 
El submòdul tx_elastic_buffer conté dues memòries tipus FIFO (Distributed 
RAM), una de les quals s’encarrega d’emmagatzemar byte a byte la informació 
o dades abans de ser transmesa pel pla de dades. La seva funció és fer de 
buffer per sincronitzar les dades amb el PCS/PMA. 
 

                                            
1 Per més informació sobre els IPCores PCS/PMA i RocketIO veure l’apartat B.3 de l’Annex. 
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Per a que el tx_elastic_buffer informi sobre l’estat de la transmissió de les 
ràfegues s’ha hagut de programar una màquina d’estats. Tal com mostra la Fig. 
4.7 hi ha 3 estats possibles. Quan la màquina d’estats es troba en l’estat 
anomenat IDLE està indicant que no s’està produint cap transmissió de dades. 
D’altra banda, l’estat TRANSMIT indica que hi ha un transmissió en progrés. 
Per últim, l’estat FINAL informa sobre la finalització d’una transmissió.  
 

IDLE

if (tx_en_fifo='1' )

TRANSMIT

 

Fig. 4.7 Codi i diagrama de la màquina d’estats que informa 
sobre l’estat de la transmissió d’una ràfega 

Quan la màquina d’estats es troba en l’estat IDLE, i s’activa l’enable de lectura 
de la FIFO que emmagatzema les dades (tx_en_fifo), vol dir que la transmissió 
d’una ràfega ha començat i per tant la màquina d’estats avança a l’estat 
TRANSMIT. En el moment que l’enable deixa d’estar activat, és a dir, es deixa 
de llegir de la FIFO, s’avança a l’estat FINAL perquè la transmissió de la ràfega 
ha acabat. En l’estat FINAL s’activa una senyal (en_end_tx) per informar al 
software que la ràfega ja s’ha transmès. Quan el software confirma que ha 
rebut aquesta dada (ack_en_end_tx), la maquina d’estats torna a l’estat inicial 
IDLE. 

4.3. Avaluació i resultats 

Un cop les modificacions hardware i software han estat implementades, s’ha 
procedit a comprovar el resultats d’aquests canvis. Després de realitzar tot una 
bateria de proves, s’ha percebut que el prototipus de xarxa OBS és molt més 
estable i robusta, especialment notable amb les proves de streaming de vídeo. 

if (tx_en_fifo='0' )if (ack_en_end_tx='1' )

FINAL

en_end_tx<='1';

en_end_tx<='0';en_end_tx<='0';
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La Taula 4.3 conté una llista del les principals característiques dels vídeos 
utilitzats en les proves de streaming fetes sobre la maqueta OBS. 

Taula 4.3 Informació sobre els vídeos de les proves de streaming 

Vídeo 
Taxa 

mitjana 
(Kbps) 

Taxa 
màxima 
(Kbps) 

Taxa 
mínima 
(Kbps) 

Contenidor Còdec 

1 1.449 7.859 14 AVI MPEG4 
(DX50) 

2 8.209 19.132 2.077 AVI MPEG4 
(XviD) 

3 9.928 18.413 3.814 AVI MPEG4 
(AVC1) 

4 31.879 45.579 24.477 MP4 MPEG4 
(AVC1) 

 
Alguns enllaços de la maqueta OBS, amb el mecanisme de reserva JIT 
implementat, donaven molts problemes i el seu rendiment era molt vulnerable. 
Això es traduïa en transmissions de vídeo on a cops es veia bé, i a cops es 
veia malament, com a conseqüència de la pèrdua de part de la informació de 
les ràfegues, o a vegades fins i tot, de la pèrdua de la ràfega sencera. Una 
resposta semblant s’obtenia amb les proves fetes amb tràfics de dades amb 
taxes constants. 
 
Les proves realitzades al prototipus de xarxa OBS amb el nou mecanisme de 
reserva de recursos proposat han aportat millors resultats. Ara qualsevol dels 
enllaços de la maqueta OBS és manté estable i no donen problemes de 
pèrdues d’informació. Per tant el primer objectiu, que era obtenir una major 
robustesa en el pla de control, s’ha assolit.  
 
Amb el mecanisme JIT la maqueta OBS suporta els vídeos 1 i 2 a cada enllaç 
de forma individual. Això vol dir que aquests vídeos es visualitzen correctament 
en els clients destí, tantes vegades com es desitgi. En canvi, les proves fetes 
de forma simultània, és a dir, amb tots el nodes rebent tràfic dels seus clients i 
cap a tots el destins possibles, només ho suportava correctament amb el vídeo 
número 1. La resta de combinacions i vídeos no es veuen bé sota aquest 
mecanisme de reserva de recursos. 
 
D’altra banda, les proves fetes sobre el prototipus de xarxa OBS amb el nou 
mecanisme de dos sentits, permeten visualitzar correctament tots el vídeos de 
la Taula 4.3 quan les proves es realitzen per cada enllaç de forma individual. I 
quan es duen a terme de forma simultània, tots el vídeos a excepció del 4 es 
poden reproduir sense problemes en els clients destí. Si bé es possible arribar 
a taxes més elevades sobre la maqueta OBS, com es veurà amb les proves de 
tràfic constant, amb vídeo no es possible probablement per un problema de 
retard. Com que les dades s’entreguen al seu destinatari a ràfegues, això deu 
provocar un retard entre alguns dels paquets superior al permès pel còdec del 
vídeo.   
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A priori, no només la maqueta és més estable i robusta, sinó que que el 
rendiment també ha millorat. Per corroborar aquest resultat s’han 
complementat les proves amb tràfic de dades constant generat per un software 
anomenat MGEN [19]. El resultat és el que es pot observar a la Taula 4.4 i a la 
Taula 4.5. 

Taula 4.4 Proves de tràfic constant sobre el mecanisme JIT 

Enllaç Taxa Origen (Mbps) Paquets TX Paquets RX Pèrdues (%)

1 – 3 

10 12.751 12.751 0,00 
15 14.494 14.352 0,98 
20 15.801 15.415 2,44 
25 16.324 7.685 52,92 

2 – 1 

10 12.408 12.408 0,00 
15 13.152 13.043 0,83 
20 16.327 16.051 1,69 
25 15.480 6.214 59,86 

3 – 1 

10 12.652 12.652 0,00 
15 13.926 13.743 1,31 
20 15.674 15.279 2,52 
25 16.783 7.682 54,23 

 

Taula 4.5 Proves de tràfic constant sobre el mecanisme de dos sentits 

Enllaç Taxa Origen (Mbps) Paquets TX Paquets RX Pèrdues (%)

1 – 3 

50 57.514 57.514 0,00 
60 61.407 61.190 0,35 
70 60.356 60.154 0,33 
90 75.619 74.761 1,13 

100 78.394 3.358 95,72 

2 – 1 

50 54.284 54.284 0,00 
60 63.798 63.638 0,25 
70 69.041 68.848 0,28 
90 76.299 75.609 0,90 

100 68.130 9.536 86,00 

3 – 1 

50 59.843 59.843 0,00 
60 65.471 65.348 0,19 
70 74.018 73.728 0,39 
90 67.653 66.909 1,10 

100 74.687 5.476 92,67 
 
Les proves s’han realitzat només sobre enllaços que anaven bé en tots dos 
escenaris, de fet, sobre els que anaven bé amb el JIT, ja que amb el 
mecanisme de reserva de dos sentits funcionaven correctament tots els 
enllaços. 
 



Disseny i implementació d’un mecanisme de reserva de recursos  39 

En el primer escenari el comportament és molt semblant en tots el casos. Fins 
als 10 Mbps la maqueta funciona correctament. Entre els 10 Mbps i els 
20 Mbps comencen a aparèixer les primeres pèrdues, però poc significatives. A 
partir dels 20 Mbps augmenta considerablement de forma progressiva el 
nombre de paquets perduts, fins que arriba a un punt on la davallada de 
rendiment és bastant important.  
 
En el segon escenari els resultats són molt millors i pràcticament idèntics per a 
tots els enllaços en els quals s’han realitzat les proves. Fins als 50 Mbps la 
maqueta funciona perfectament. Entre els 50 Mbps i els 100 Mbps comencen a 
aparèixer les primeres pèrdues, però amb valors insignificants. A partir dels 
100 Mbps, aquests inclosos, el nombre de pèrdues es dispara a uns valors 
elevadíssims. El canvi tan brusc en el nombre de pèrdues que es produeix al 
voltant dels 100 Mbps deixa entreveure que a partir d’aquesta velocitat de 
transmissió ja no és el pla de control, és a dir, el software del node OBS qui 
limita la capacitat de la maqueta sinó probablement és el hardware qui ara 
provoca aquestes pèrdues. Les causes poden ser diverses, des de la velocitat 
d’algun bus de dades, la velocitat en la lectura o escriptura d’alguna FIFO o la 
falta de suficients direccions de memòria per guardar-ne a la memòria externa 
el gran nombre de ràfegues que es generen a aquesta velocitat. 
 
En tot cas, el nou mecanisme de reserva ha complert amb expectatives tots els 
objectius plantejats a l’inici i a més ha demostrat com l’anterior mecanisme de 
reserva estava fent de coll d’ampolla, limitant moltíssim la transmissió en el 
prototipus de xarxa OBS. 
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CAPÍTOL 5.  MILLORA DEL NOU MECANISME DE 
RESERVA 

Els grans avantatges que aporta el nou mecanisme de reserva de recursos 
s’han pogut explotar gràcies a que la maqueta OBS reuneix les condicions 
necessàries per fer-ho. En canvi, el principal inconvenient que té aquest 
mecanisme de reserva no afecta gens a la maqueta OBS perquè no compleix 
amb una de les característiques intrínseques de les xarxes OBS, com són les 
llargues distàncies. 
 
El gran desavantatge d’un mecanisme de reserva de recursos que utilitza una 
senyalització de dos sentits és el seu gran temps d’offset, provocant grans 
retards en la transmissió de les dades. En aquest cas l’offset és el temps que 
es necessita per a rebre la confirmació del destí. Per això aquest mecanisme 
de reserva no acostuma a implementar-se en xarxes OBS on les distàncies són 
molt elevades. 
 
A manera d’exemple, a 2,5 Gbps una ràfega de 500 KBytes (equivalent a 4000 
paquets IP de grandària mitjana) pot ser transmesa en uns 1,6 ms. No obstant 
això, un reconeixement trigaria 2,5 ms en propagar-se sobre una distància 
d'uns 500 Km per un fibra amb un índex de refracció igual a 1,5. Això explica 
perquè els protocols de reserva d'un sol sentit són generalment millors que els 
seus homòlegs en dos sentits per a un tràfic massiu i sobre una distància 
relativament llarga. Una vegada una ràfega és enviada, passa a través de 
nodes centrals sense passar a través de cap buffer, així que la mínima latència 
que trobem seria la mateixa que si la ràfega fora enviada amb el paquet de 
control com en la commutació òptica de paquets. 
 
Per això, per solucionar el impacte que té aquest mecanisme de reserva de dos 
sentits sobre el retard s’ha analitzat una proposta per millorar el funcionament 
del pla de control. 

5.1. Proposta de millora 

La majoria de les tècniques que utilitzen un temps d'offset per a la senyalització 
estan basades en la suposició que el paquet de control és enviat després que 
la ràfega sencera és ensamblada. Però una variació d’aquest procediment 
podria ser enviar el paquet de control abans de recollir la ràfega sencera, és a 
dir, no esperar a que estigui ensamblada. El principal avantatge que s’obtindria 
amb aquesta variació seria la reducció del retard en pre-transmissió de la 
ràfega. Per tant, si aquesta tècnica s’implementés sobre la maqueta OBS 
existiria la possibilitat de que compensés en part el retard afegit pel mecanisme 
de reserva bidireccional. 
 
No obstant això, no tot són avantatges ja que amb aquesta tècnica la longitud 
exacta de la ràfega no podria ser inclosa en el corresponent paquet de control. 
Això suposa un greu problema perquè un requisit important de la maqueta OBS 
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és que els seus nodes frontera de sortida han de conèixer la mida de la ràfega 
per poder desensamblar-la. 

5.2. Disseny 

A la Fig. 5.1 es veu una comparació entre els esquemes de senyalització de 
reserva de dos sentits tradicional i proposat. 
 

Fig. 5.1 Variació del sistema de senyalització pel pla de control 

L’exemple de la Fig. 5.1 mostra com la variació de senyalització de reserva que 
es proposa redueix en gran mesura el retard o offset. En aquest cas la Fig. 5.1 
ensenya un cas ideal per a la senyalització tradicional (offset normal) ja que en 
el millor dels casos coincidirà la rebuda al node d’un token, que és qui dóna 
dret a transmetre, amb una petició d’enviament de ràfega.  
 
El cas ideal per la variació de senyalització proposada es donaria quan la 
finalització de l’ensamblat de la ràfega coincideix amb l’arribada del paquet de 
confirmació del destí (ACK). Això només pot succeir quan la durada de la 
creació de la ràfega és igual o més gran que els temps transcorregut entre 
l’enviament del paquet Setup i la rebuda del paquet ACK, és a dir, igual o més 
gran que el doble (anada i tornada) del retard de propagació fins al node destí.      
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Per tant, quan el node OBS fa les funcions de node frontera d’ingrés, necessitar 
tenir a la seva disposició 3 dades imprescindibles per poder aplicar aquest tipus 
de senyalització: 
 

 El retard de propagació o durada entre l’enviament del paquet de control 
Setup i la rebuda del paquet de control ACK.  

 L’instant de temps en que comença la creació de la ràfega.  
 La taxa de transmissió de les dades que provenen de la xarxa del client. 

 
D’aquests 3 requisits només el segon està actualment implementat al node 
OBS. L’apartat 3.1.3 explica com el node OBS té, entre altres funcionalitats, la 
capacitat de generar ràfegues per temps. El software és qui gestiona això 
comptant el temps que passa des que hi ha hagut un inici de construcció de 
ràfega. Mitjançant una funció anomenada BackgroundIniBurstProcces el 
software fa una consulta al hardware amb el mètode polling per conèixer si hi 
ha ràfegues que s’han començat a construir. 
 
Llavors s’ha de dissenyar i implementar dos procediments per a que el software 
pugui obtenir les dues dades que li falten per efectuar la nova senyalització.  

5.2.2 Node retardador 

No tindria cap mena de sentit implementar una tècnica que redueixi el retard si 
després no es possible avaluar-lo. Llavors, com que aquesta nova tècnica no 
es podria provar sobre la maqueta OBS perquè aquesta no reuneix la condició 
imprescindible de les distàncies llargues, s’ha buscat una solució que “simulés” 
les distàncies. Després de provar i descartar varies opcions, com per exemple, 
reduir la mida de la ràfega, es va optar per incorporar a la maqueta OBS un nou 
element que permet emular les distàncies. A la Fig. 5.2 es veu com quedaria 
l’arquitectura de la maqueta OBS en aquest nou escenari: 
 

 

Fig. 5.2 Nova arquitectura de la maqueta OBS amb el node 
retardador 



Millora del nou mecanisme de reserva   43 

D’ara endavant, i si no es s’especifica el cas contrari, totes les proves es 
realitzaran sobre l’arquitectura que presenta la Fig. 5.2. Per tant la maqueta 
OBS estarà formada per 3 nodes OBS i els seus 3 clients respectius, 2 switchs 
òptics i 1 switch elèctric, i pel nou element anomenat node retardador. 
 
El node retardador és simplement un ordinador, amb dues interfícies de xarxa, 
que fa les funcions de bridge entre el node número 3 i el switch elèctric. Una de 
les interfícies del node retardador està connectada al pla de control del node 3 i 
l’altra interfície està connectada al switch elèctric. El sistema operatiu que té 
instal·lat el node retardador és la versió 9.01 de Ubuntu, que permet configurar 
les targetes de xarxa en mode bridge [20]. Això vol dir que tot el tràfic que passi 
per aquest node és totalment transparent, ja que el tràfic que arriba per una de 
les interfícies és reenviat per l’altra, i viceversa. 
 
La tasca principal del node retardador és introduir retard en el tràfic que passa 
per ell, és a dir, en els paquets de control. D’aquesta manera es poden simular 
distàncies en el pla de control entre els enllaços de 2 a 3, i de 3 a 1. Encara 
que només es provoca retard en el pla de control es pot fer l’aproximació que 
aquest retard introduït també formi part del pla de dades. Aquesta consideració 
és possible perquè la senyalització és seqüencial i per tant el retard, en el fons, 
acaba sent acumulatiu. 
 
Per provocar aquests retards s’ha utilitzat un simulador de xarxa anomenat 
Netem [21] que el propi Ubuntu porta integrat. Aquest simulador permet emular 
les propietats de xarxes d’àrea estesa (WAN). A través de comandes es poden 
introduir, entre d’altres, pèrdues, duplicacions, i retards, de l’ordre de 
mil·lisegons, en els paquets que hi ha en els buffers de les targetes de xarxa. 

5.3. Dimensionat dels enllaços 

Per dimensionar els enllaços s’ha creat a nivell software una estructura d’una 
mida igual al nombre de possibles destins de la maqueta OBS. Aquest buffer 
conté el retard de propagació, en nombre de comptes (cicles de rellotge) del 
temporitzador, entre els paquets de control Reserve i ACKReserve segons 
cada un dels destins possibles. 
 
Per mesurar aquest retard s’ha implementat un procediment el qual fa una 
simulació de transmissió de ràfega, enviant només els paquets de control 
Reserve i ACKReserve. Aquest procediment únicament es pot efectuar quan el 
node OBS rep el token i només un cop per token. El dimensionat dels enllaços 
es dóna per finalitzat quan s’han realitzat un nombre de simulacions concretes 
per cada destí. Aquest nombre de simulacions és totalment configurable, però 
per defecte està fixat a 10. Per tant, el procediment del dimensionat dels 
enllaços obté 10 mesures de retard per cadascun dels possibles destins. Un 
cop fetes totes les mesures, es calcula la mitjana aritmètica de totes elles. 
Desprès es descarten aquelles mesures que tenen una desviació més gran a la 
mitjana aritmètica per així filtrar possibles mesures defectuoses que puguin 
empitjorar molt la mitjana, és a dir, aquells valors que són exageradament molt 
diferents respecte la mitjana. Es torna a calcular la mitjana aritmètica sense les 
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mesures defectuoses i finalment s’emmagatzema aquest valor a l’estructura 
esmentada en el paràgraf anterior. 
 
Es contemplen dos escenaris en els quals s’efectua el dimensionat dels 
enllaços. El primer és a l’inici, és a dir, quan es carreguen els projectes a les 
FPGA. En aquest cas, la senyalització està dissenya per només crear i 
processar els paquets de control Reserve i ACKReserve. No s’envia cap ràfega 
de dades ni cap paquet de control EndReserve. Per a que la resta de nodes del 
prototipus sàpiguen quan reben aquests paquets de control que es tracte del 
procediment per mesurar el retard de l’enllaç i per tant no es transmetrà cap 
ràfega, s’ha inclòs en les dades del paquet Reserve un camp que així ho indica. 
Fins que aquest procés no acaba en tots el nodes la maqueta no està 
operativa. Això s’inclou com a part de les configuracions inicials que realitza 
cada node OBS l’inici de l’execució del seu programa, a pesar que el token ja 
estaria en actiu. 
 
El segon escenari es produeix cada cert temps, és a dir, hi ha programades 
actualitzacions d’aquestes mesures per protegir-se davant possibles variacions 
en la xarxa o canvis derivats per altres condicions, com poden ser, per 
exemple, les atmosfèriques, que poden influir en els valors mesurats. Com que 
en aquest escenari la maqueta OBS està en ple funcionament, el procediment 
per dimensionar els enllaços ha de ser capaç de funcionar simultàniament amb 
les possibles transmissions que s’estiguin efectuant en aquell moment. Per 
això, dintre d’aquest escenari es poden donar dues situacions. 
 
Quan un node OBS rep el token sempre comprova si hi ha ràfegues per 
transmetre. En cas afirmatiu, també comprovarà tot seguit si per l’enllaç per on 
es produirà transmissió és necessari mesurar el retard de propagació de 
l’enllaç. En el cas de que sigui així aprofitarà la mateixa transmissió per 
mesurar aquest retard i executar el procediment corresponent. D’aquesta 
manera sempre se li dóna preferència a les transmissions  de les ràfegues per 
sobre de les simulacions de transmissions per mesurar el retard. 
 
La segona situació es dóna quan el node rep el token i comprova que no hi ha 
cap petició per transmetre una ràfega. En aquest cas també comprovarà si és 
necessari mesurar el retard d’algun dels enllaços, i en cas afirmatiu farà la 
simulació de transmissió seguint el mateix procediment que en el primer 
escenari. 

5.3.1 Resultats 

Després d’implementar el procediment explicat en l’apartat anterior per mesurar 
el retard de propagació dels enllaços, i de fer vàries proves, els resultats 
obtinguts sense incloure encara a la maqueta el node retardador són els de la 
Taula 5.1: 
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Taula 5.1 Resultats del dimensionat dels enllaços 

Enllaç Retard (ms) 
1 – 2 0,163 
1 – 3 0,321 
2 – 1 0,328 
2 – 3 0,163 
3 – 1 0,162 
3 – 2 0,325 

 
Com es pot deduir els resultats són coherents ja que quan no s’ha d’efectuar 
cap salt en el pla de control, és a dir, cap node central intervé en la transmissió, 
el retard està al voltant dels 0,16 ms. En canvi quan sí intervé en la commutació 
un node central, lògicament el retard es duplica, fins els 0,32 ms.   
 
Aquests retards es podrien aproximar exclusivament als temps de procés de 
cada node per als paquets de control, ja que al tenir la maqueta muntada en 
local, les distàncies són molt curtes i per tant, el retard de propagació és 
insignificant. 
 
A continuació s’han realitzat tot un seguit de proves incorporant, ara sí, el node 
retardador, per finalitzar la comprovació el bon funcionament del procediment 
per mesurar els retards dels enllaços. La Taula 5.2 conté els resultats obtinguts 
en funció del retard generat pel node retardador. 

Taula 5.2 Resultats dels retards obtinguts simulant distàncies (ms) 

Retard  
Generat 

Enllaç  
1 – 2 

Enllaç  
1 – 3 

Enllaç  
2 – 1 

Enllaç  
2 – 3 

Enllaç  
3 - 1 

Enllaç 
3 – 2 

0 0,169 0,386 0,438 0,223 0,222 0,385 
0,5 0,169 0,883 0,941 0,725 0,721 0,886 
1,0 0,169 1,390 1,438 1,288 1,225 1,385 
1,5 0,165 1,884 1,944 1,724 1,722 1,886 
2,0 0,165 2,384 2,438 2,225 2,221 2,386 
4,0 0,169 4,382 4,435 4,222 4,222 4,385 
6,0 0,169 6,386 6,438 6,288 6,224 6,386 
7,5 0,165 7,885 7,944 7,725 7,725 7,886 
10,0 0,163 10,382 20,442 10,225 10,224 10,382 

 
Com es pot comprovar, a mesura que augmenta el retard que genera el node 
retardador, el retard mesurat pels nodes OBS en els enllaços on intervé aquest 
node també s’incrementa en la mateixa quantitat. S’ha de tenir en compte que 
el node retardador introdueix ja per sí mateix uns 0,06 ms de retard, el qual ve 
produït pel procés que ha de realitzar amb els paquets a l’hora de reenviar-los. 

5.4. Dimensionat de les ràfegues 

Per poder establir quan s’ha de començar a fer la reserva amb el mecanisme 
de senyalització que es proposa en aquest capítol, no només és necessari 
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conèixer quan es comença a construir la ràfega, sinó també esbrinar quan 
temps resta per a que estigui completada. L’única forma de predir aquesta 
informació és a través de conèixer la taxa amb la que es van omplint les 
ràfegues. 
 
S’ha decidit que sigui el software qui realitzi la funció de mesurar aquesta taxa 
perquè fer-ho al hardware és molt més complicat de gestionar. Encara que 
existeixen mòduls hardware, IP Cores, creats per Xilinx que donen informació 
sobre la taxa del tràfic entrant i sortint per la interfície SFP, aquesta solució té 
dos inconvenients. Per un costat, aquests mòduls tenen llicència per la qual 
s’ha de pagar, i d’altre banda, només aporten informació sobre la taxa de tot el 
tràfic. Com que la senyalització es fa per ràfega, i cada ràfega s’ensambla amb 
paquets que tenen la mateix direcció IP de destí, és necessari conèixer la taxa 
de transmissió del tràfic en funció d’aquest paràmetre. En definitiva, el que es 
necessita no és la taxa de tot el tràfic, sinó la taxa de les ràfegues. Per tant 
l’opció d’utilitzar un mòdul hardware per mesurar la taxa de les ràfegues no és 
viable. 
 
Per dimensionar els temps de construcció d’una ràfega, el software calcula la 
diferencia de temps que hi ha entre el inici d’una ràfega, informació que ja 
consultava per gestionar l’enviament de ràfegues per temps, i una petició 
d’enviament de ràfega, on el hardware india que la ràfega s’ha construït. 
 
Com que les peticions d’enviament de ràfegues es consultaven només quan 
arribava el token, s’ha hagut de canviar el procediment per a que les consultes 
al hardware les realitzi pel mètode polling. D’aquesta manera el software 
coneixerà amb més precisió l’instant en que es va acabar de construir la ràfega. 
Tot seguit, les peticions es guarden en una FIFO que conté el software. Quan 
al node li arriba el token, consulta aquesta FIFO per començar, si és el cas, la 
transmissió d’una ràfega. 
 
Les mesures que va prenen el software sobre el dimensionat de les ràfegues 
es van guarden en una estructura molt semblant a la utilitzada pel dimensionat 
d’enllaços. De la mateixa manera, el nombre de posicions d’aquesta estructura 
és igual al nombre de possibles destins que pot tenir la maqueta OBS, ja que hi 
ha tants tipus de ràfegues com destins (la ràfega es classifiquen segons 
l’adreça IP destí dels paquets de dades). El procediment encarregat de tot això 
es descriu a l’apartat 5.4.2. A l’estructura sempre s’emmagatzemen les 4 
últimes mesures amb les quals es fa una mitja aritmètica i s’obté el valor 
definitiu que és utilitzat pel mecanisme de reserva per decidir quan comença la 
senyalització.  

5.4.1 Modificacions hardware 

Les consultes que realitza el software al hardware pel mètode de polling amb 
relació a les ràfegues són dues: els inicis de ràfega i les peticions d’enviament 
de la ràfega. Com que totes dues funcions es basen en consultes polling, 
segons quina funció es consultés abans, el software s’assabentava abans, 
potser, d’un inici que d’una petició d’enviament. Per tant, a la hora de la veritat, 
la independència d’aquestes dues senyals d’informació generava molts 
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problemes. Per això s’ha modificat el hardware per a que tant els inicis de 
ràfega com les peticions de ràfega construïda formin part de la mateixa senyal 
d’informació, anomenada PwPc. D’aquesta manera només existeix una funció, 
pel mètode polling, encarregada de consultar al hardware, a través del bus 
DCR, la informació sobre l’inici i final de la construcció de les ràfegues. Si la 
consulta és afirmativa, el software demana la senyal PwPc i processa el seu 
contingut. Aquesta senyal de 32 bits segueix l’estructura de la Fig. 5.3. 
 

Length Burst  
(6 bits) 

PTR 
(16 bits) 

Identification 
(8 bits) 

State 
(2 bits) 

Fig. 5.3 Camps sobre la senyal PwPc 

Segons els bits que estiguin a 1 del camp State, la informació que conté la 
senyal PwPc és diferent. Es poden donar 3 opcions: 

Taula 5.3 Descripció del camp State de la senyal PwPc 

State Descripció 
01 Indica que s’ha produït l’inici de la construcció d’una ràfega. 

10 Indica que s’ha completat la construcció d’una ràfega i està preparada 
per ser enviada. 

11 Els dos casos anteriors, és a dir, s’ha acabat amb la construcció d’una 
ràfega i comença una de nova. 

Taula 5.4 Descripció dels camps de la senyal PwPc 

State Camp Descripció 

01 
Length Burst No conté cap informació rellevant. 

PTR No conté cap informació rellevant. 
Identification Identificador de la ràfega que s’ha iniciat. 

10 

Length Burst Longitud en nombre de bytes de la ràfega 
construïda. 

PTR Punter de direcció de l’adreça de la memòria on 
s’ha emmagatzemat la ràfega construïda. 

Identification No conté cap informació rellevant. 

11 

Length Burst Longitud en nombre de bytes de la ràfega 
construïda. 

PTR Punter de direcció de l’adreça de la memòria on 
s’ha emmagatzemat la ràfega construïda. 

Identification Identificador de la ràfega que s’ha iniciat. 
 
Sempre que el camp State té els dos bits activats (11), tant la ràfega que ha 
finalitzat la seva construcció com la nova ràfega que es construeix són del 
mateix tipus, és a dir, tenen el mateix identificador (mateix destí). Aquest cas es 
dóna quan al hardware rep un paquet de dades nou que provoca que la ràfega 
es desbordi (supera el límit de 32 KBytes). Aleshores es dóna per finalitzada la 
construcció d’aquesta ràfega i es comença una de nova amb el paquet de 
dades que havia rebut. 
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La utilització d’una única senyal d’informació no només simplifica el procés sinó 
que també redueix el nombre de lectures que el software realitza al bus DCR. 
Per exemple, quan es feia una consulta per conèixer si havia alguna petició 
d’enviament de ràfega i aquesta era afirmativa, s’havien de fer 3 lectures més 
al DCR per obtenir la longitud, el punter i l’identificador de la ràfega. En canvi, 
la nova senyal PwPc conté tota aquesta informació de forma que només és 
necessari una única lectura al bus DCR. 

5.4.2 Modificacions software 

Les modificacions fetes al software s’engloben al voltant dels diferents 
processos que realitzen el dimensionat de les ràfegues. La funció més 
important i destacada és la que s’encarrega de decidir què fer amb les mostres 
que es van prenen. El que procura fer aquesta funció és intentar deduir el 
comportament de la taxa del tràfic per cada tipus de ràfega. Per tant, a partir 
d’una nova mostra, aquesta es compara amb la mitjana aritmètica, amb la 
mostra anterior, i amb altres variables. Segons el resultat obtingut es processa 
la mostra d’una manera o altre. El diagrama de flux de la Fig. 5.4 mostra com 
funciona aquest procediment: 
 

 

Fig. 5.4 Diagrama de flux del dimensionat de ràfegues 
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Quan s’obté una nova mostra, primer de tot es comprova l’estat del vector que 
guarda les 4 últimes mostres. Si està buit vol dir que aquesta és la primera 
mostra. Per tant, en aquest cas, no és necessari comparar la mostra amb res 
perquè no hi ha encara informació suficient sobre el tràfic d’aquest tipus de 
ràfega. S’omple el vector amb aquesta mostra i es dona per finalitzada la 
funció. 
 
D’altra banda, si el vector està ocupat  es comprova si la diferencia entre la 
mostra i la mitjana aritmètica de les mostres que s’han anat prenen és més 
gran d’un cert llindar. Si és que no, vol dir que són molts semblants i, llavors, 
comprova si l‘anterior mostra està classificada com a quarantena. Si és que sí 
vol dir que la mostra anterior era una mesura incorrecta o un PEAK i per tant la 
descarta. La mostra actual la inclou en el vector. Si la mostra anterior no estava 
en quarantena llavors comprova si aquesta mostra precedeix a un canvi de 
taxa. Si és que sí llavors significa que ara la taxa és constant, per tant, calcula 
la mitjana amb la mostra actual i l’anterior. Esborra tot el vector i deixa només 
aquestes dues mostes. D’altra banda, si abans no s’havia produït cap canvi de 
taxa es qualifica la mostra com NORMAL i s’inclou al vector a l’espera un altre 
cop de que es calculi la mitjana aritmètica. 
 
Si la diferència entre la mostra actual i la mitjana aritmètica són molt diferents 
llavors es comprova de nou si l’anterior mostra estava en quarantena. Si no ho 
estava es comprova si la mostra actual precedeix d’un canvi de taxa. Si no és 
així llavors marca la mostra com a QUARANTINE a l’espera de la següent 
mostra per decidir què fer amb ella, ja que pot ser una mesura incorrecta, un 
PEAK o bé s’està produint un canvi de taxa. Si anteriorment sí que hi havia un 
canvi de taxa, llavors vol dir que la taxa encara està canviant i així ho indica 
marcant la mostra com INC_RATE_CTE. Agafa la mostra actual com la mitjana 
aritmètica i esborra tot el vector de mostres. D’altra banda, si la mostra anterior 
estava en quarantena però és molt semblant a la mostra actual llavors també 
vol dir que la taxa continua incrementant-se. Aleshores qualifica la mostra com 
INC_RATE_CTE i fa el mateix procediment que el explicat anteriorment. I si no 
són molt semblants llavors significa que hi ha hagut un canvi de taxa, però ara 
és constant i per tant es torna a marcar la mostra com NORMAL. 
 
Aquesta funció simplement s’encarrega de qualificar la mostra (NORMAL, 
PEAK, etc.) i de decidir si la mostra s’inclou o no al vector. Per tant quan 
aquesta funció ha acabat s’executa una altre que s’encarrega de calcular la 
mitjana aritmètica en funció de com ha estat qualificada la mostra. 

5.4.3 Resultats 

S’han fet varies proves del dimensionat de les ràfegues per comprovar el seu 
funcionament. La Taula 5.5 mostra els resultats obtinguts: 
 
 
 
 
 



50                                           Disseny i implementació de mecanismes del pla de control en un prototipus de xarxa OBS 

Taula 5.5 Resultats del dimensionat de les ràfegues 

Tipus de tràfic Taxa mitjana Error en la predicció (%) 

Vídeo 

2294 Kbps 16,1 
6529 Kbps 17,0 
9051 Kbps 21,0 
8135 Kbps 18,0 

Constant 
4 Mbps 9,8 

10 Mbps 12,3 
20 Mbps 11,5 

Vídeo + Constant 6529 + 1000 Kbps 18,0 
 
L’última prova de la Taula 5.5 ha consistit en posar un tràfic de fons constant a 
1 Mbps i en un moment determinat afegir un vídeo fins que aquest acaba la 
seva reproducció. Desprès d’això s’atura el tràfic constant. D’aqueta manera es 
produeixen dos canvis bruscos en la taxa total. 
 
L’error es calcula a partir de comparar el valor de la mostra que es pren d’una 
ràfega amb la mitjana aritmètica que es té en aquell moment i amb la qual 
s’hagués intentat predir el que trigaria en completar-se per avançar-se en la 
senyalització de la reserva de recursos. 
 
Per tràfics constants l’error està al voltant del 10-15%. En canvi, per tràfics amb 
vídeo l’error és més gran, al voltant del 15-20%. 

5.5. Funcionament i resultats 

Per trobar el retard a partir del qual un tràfic comença a tenir pèrdues, s’han fet 
una sèrie de proves amb tràfics constants on s’ha anat augmentant 
progressivament el retard que introdueix el node retardador. Aquestes proves 
han demostrat que quan el retard de propagació és igual o superior a la duració 
de la construcció de la ràfega, es perden pràcticament totes les ràfegues. Si no 
es dóna aquest circumstància, encara que hi hagi un retard considerable les 
ràfegues arriben correctament al seu destí. Per exemple, en una transmissió a 
30 Mbps cap a un mateix destí, les ràfegues, de 32 KBytes, es construeixen 
aproximadament cada 8,3 ms. Aleshores, a partir d’un retard de propagació per 
sobre dels 4 ms es produeixen pèrdues. 
 
Cada vegada que el software rep un inici de ràfega, l’assigna un temps màxim 
per a ser transmesa. Segons les circumstàncies aquest temps màxim pot 
assolir tres valors diferents. 
 
Si el vector que conté les mostres que dimensiona les ràfegues està buit, se li 
assigna un temps fixe (per defecte és un valor comprès entre 1 i 2 segons). Si 
aquest vector no està buit, es crida una funció que realitza la següent 
comprovació: 
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TR ≤ 2·TE                                                    (5.1) 
 
TR: Mitjana aritmètica de la durada de construcció de les ràfegues 
TE: Mitjana aritmètica dels retards de propagació dels enllaços 
 
Aquesta comparació comprova si el retard de propagació és més gran que la 
meitat del temps que dura la construcció d’una ràfega. Si el resultat de la 
comparació és afirmatiu, és a dir, no cal aplicar el mecanisme d’enviar la 
senyalització abans d’acabar la construcció de la ràfega, els temps límit que se 
l’assigna és igual al TR més un 25% d’error. Aquest percentatge d’error s’ha 
fixat després d’analitzar les proves de l’apartat 5.4.3: 
 

TL = TR + (0,25·TR)                                          (5.2) 
 
TL: Temps límit per enviar una ràfega 
 
D’altra banda, si la comprovació 5.2 surt negativa, és a dir, el temps que estan 
trigant en completar-se les ràfegues és més gran que el doble del retard de 
propagació del pla de control, se l’assigna a la ràfega com a temps límit el 
següent valor: 
 

       TL = [TR + (0,25·TR)] - TE                                        (5.3) 
 
En aquest cas, per tant, s’està aplicant el mètode que s’ha dissenyat per enviar 
la senyalització abans de que es construeixi la ràfega. Quan s’aplica aquest 
sistema s’han obtingut les proves que mostra la Taula 5.6: 

Taula 5.6 Resultats amb la millora del mecanisme de reserva de recursos 

Taxa 
(Mbps) 

Retard a partir del qual es 
generen pèrdues sense la nova 

senyalització implementada 

Retard a partir del qual es 
generen pèrdues amb la nova 
senyalització implementada 

5 26 ms 40 ms 
10 13,0 ms 19,5 ms 
30 4,0 ms 6,0 ms 

 
Totes les proves de la Taula 5.6 són amb tràfics constants ja que amb vídeos 
els resultats no han sigut satisfactoris. De totes maneres amb tràfic constant 
aquesta variació de senyalització aconsegueix augmentar el llindar del retard 
de propagació sense generar pèrdues a un 50% aproximadament. 
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CAPÍTOL 6.  CONCLUSIONS 

6.1. Valoració dels resultats 

El principal resultat d’aquest Projecte de Fi de Carrera ha estat el disseny i la 
seva posterior implementació d’un mecanisme de reserva de recursos amb un 
esquema de senyalització de dos sentits.  
En una primera versió d’aquest mecanisme de reserva de recursos, s’ha 
aconseguit no només que les transmissions de la maqueta siguin totalment 
estables i robustes per a tos els enllaços, sinó que a més el seu correcte 
funcionament sigui independent a tot tipus de modificació que pugui patir la 
maqueta, des de canvis en els components que la formen com modificacions a 
nivell de programació en els nodes OBS. D’altra banda, l’aplicació d’aquest 
mecanisme de reserva de recursos ha aportat un augment en el rendiment i 
throughput del prototipus, i una reducció i simplificació notable en el pla de 
control a nivell de software. 
En una segona versió del mecanisme de reserva de recursos, s’ha millorat 
intentant reduint el retard provocat per la propagació a grans distàncies. 
L’objectiu ha estat  reduir l’offset de la transmissió de la ràfega. Per aconseguir 
això ha sigut necessari dissenyar i implementar un procediment  per  
dimensionar  els enllaços i les ràfegues, i eliminar la longitud de la ràfega com a 
paràmetre indispensable per a que els nodes OBS poguessin desensamblar les 
ràfegues. Els resultats obtinguts han estat força satisfactoris, ja que per a taxes 
constants s’ha aconseguit reduir l’efecte del retard de propagació en un 50%. 
A més a més, durant el transcurs del projecte s’han aconseguit altres fites, a 
nivell hardware, que han contribuït notablement a la robustesa d'implementació 
de la maqueta OBS. Aquestes millores, que no formaven part dels objectius 
inicials d’aquest projecte, no s’han detallant en la memòria. De totes maneres 
s’ha vist la necessitat de fer-los front per al correcte desenvolupament d’aquest 
Projecte de Fi de Carrera, a pesar de la càrrega de treball que implicava. 
Bàsicament han estat  tres els problemes que s’han resolt, tots ells a nivell 
hardware: 
 

 La generació de ràfegues per temps provocava que cada 32 vegades 
que s’enviava una ràfega per aquest procediment el node es quedava 
sense direccions de la memòria externa i per tant deixava de funcionar. 

 Com a conseqüència indirecta d’un problema derivat de l’envelliment 
dels switchs òptics que provoca un retard en la commutació, el 
desensamblat de les ràfegues es feia incorrectament. S’ha hagut de 
millorar el mòdul encarregat de desensamblar les ràfegues. 

 La generació i transmissió de ràfegues per a certes mides de paquets IP 
no funcionava per problemes en la creació i assignació de les direccions 
de la memòria externa on s’emmagatzemen les ràfegues. 

 
Finalment i valorant tots els resultats obtinguts, es pot afirmar que s’ha assolit 
l’objectiu principal plantejat inicialment que era optimitzar el pla de control de la 
maqueta OBS per obtenir transmissions més robustes lliures de pèrdues. Però 
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no només s’ha aconseguit la robustesa de les transmissions, sinó de tot el 
prototipus OBS en general, gràcies al gran nombre de millores que s’han 
realitzat durant aquest Projecte de Fi de Carrera. 

6.2. Futures línees de treball 

S’ha de destacar per sobre de tot que aquest Projecte de Fi de Carrera engloba 
un treball molt ampli, com a conseqüència de que les possibilitats del prototipus 
de xarxa OBS són enormes. La maqueta OBS encara proporciona molt marge 
de millores, ampliacions i noves funcionalitats. Per tant, les futures línees de 
treball són nombroses. Algunes idees d’aquestes millores podrien ser les 
següents: 
 

1. Utilització dels serveis diferenciats. Actualment el tràfic entrant des 
dels clients a la maqueta OBS es agregat al ingrés de la xarxa en funció 
d’un paràmetre: la IP del client destí. Però a nivell hardware hi ha 
implementat un altre paràmetre del qual no es fa cap ús: la QoS. Per 
tant, una futura línea de treball seria utilitzar la QoS per a la creació de 
ràfegues, o utilitzar-la des del software per gestionar les reserves, 
donant certa prioritat a les transmissions segons la QoS o aplicant un 
offset diferent.  

2. Ampliació del pla de gestió. La gran majoria dels paràmetres que es 
configuren per a cada node i per la maqueta en general s’han de 
modificar a través de programació tant de hardware com de software. Ha 
de ser necessari conèixer tant el llenguatge, per saber fer el canvis, com 
el codi fet, per trobar on s’han de fer els canvis corresponents. Per tant 
una proposta seria ampliar els paràmetres del pla de gestió i 
implementar una interfície senzilla, pràctica i agradable. 

 
Altres propostes més relacionades directament amb el treball efectuat per 
aquest Projecte de Fi de Carrera serien les següents: 
 

1. Augment de l’ample de banda. Les transmissions actuals no poden 
sobrepassar un cert llindar de velocitat màxima (100 Mbps). Aquest 
efecte es pot donar degut a molts factors, però segurament el principal 
limitador sigui el tipus de bus utilitzat per comunicar-se amb la memòria 
externa: el OPB. La seva implementació es va donar com a 
conseqüència de falta d’alternatives. Ara n’hi ha d’altres més 
interessants. Per tant la proposta consisteix en substituir el bus OPB per 
un altre més ràpid. 

2. Transmissions de vídeo. En aquest cas les propostes són dues. Per un 
lloc hi ha el problema que el llindar de velocitat màxima en transmissions 
amb vídeos que permeti la seva correcta visualització està molt per sota 
dels 100 Mbps. Una solució per aquest problema seria reduir o ajustar la 
mida de les ràfegues en funció del còdec utilitzat per així reduir el retard  
en el lliurament entre paquets. D’altra banda, existeix el problema de 
dimensionar correctament les ràfegues quan descriuen un tràfic no 
constant com el que generen les transmissions de vídeo. Això, que és 
bàsic pel sistema de senyalització que es presenta en aquest projecte, 
es podria millorar aplicant un predictor de taxa de tràfic. 
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6.3. Impacte mediambiental 

Finalment, per concloure amb aquesta memòria, es realitza un estudi breu 
sobre l’impacte mediambiental del projecte. Un dels punts forts del projecte és 
basa en la utilització de la tecnologia FPGA. Aquesta permet reutilitzar els xips 
per a tornar implementar el hardware, i per tant, un mateix xip pot utilitzar-se 
molts cops. Això permet que la generació de residus sòlids sigui molt baixa, ja 
que no s’ha de construir un xip cada cop que el disseny canvia, i llavors, 
l’impacte mediambiental disminueix notablement.  
 
Una altra consideració seria analitzar el grau d’impacte mediambiental que 
provocaria la instal·lació d’aquests tipus de xarxes òptiques de fibra. Si bé la 
seva construcció genera enderrocs, moltes vegades s’aprofita la pròpia 
construcció d’una altra infraestructura, per exemple, vies de ferrocarril o 
autopistes, per a desplegar la fibra. D’aquesta manera es redueix l’impacte 
mediambiental en la construcció de la xarxa. De totes maneres s’ha de tenir en 
compte que el material a utilitzar per la fabricació de la fibra òptica és el diòxid 
de silici, SiO2. 
 
La part important d’aquest projecte ha estat la implementació d’un nou 
mecanisme de reserva de recursos. Per fer això la gran majoria de canvis s’han 
hagut de fer a nivell de software. La creació d’un software, com a tal, té un 
impacte baix, a no ser que es comptabilitzi la despesa energètica que requereix 
la seva programació i posterior posada en funcionament. 
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ANNEX A. ALTRES CARACTERÍSTIQUES SOBRE OBS 

Aquest annex inclou documentació complementaria sobre la tecnologia OBS de 
la explicada al cos de la memòria, en concret al capítol 2. S’afegeix informació 
sobre el funcionament i característiques principals dels algorismes d’ensamblat 
i planificació, i també dels mecanismes de reserva de recursos.    

A.1 Algorismes d’ensamblat 

Generalment els algorismes d’ensamblat es poden classificar segons si estan 
basats en un llindar o en un llindar adaptable. 
 
D’algorismes basats en un llindar hi ha de 3 tipus: els que es basen en la 
longitud de les ràfegues, els que es basen en un comptador de temps, o una 
barreja de ambdós (híbrid). 

A.1.1. Esquema basat en la longitud de la ràfega 

En el esquema basat en la longitud de la ràfega, existeix un llindar que marca 
la longitud mínima d'una ràfega. Quan arriba un paquet nou, la grandària del 
buffer sobrepassa el llindar i això fa que tots els paquets emmagatzemats en el 
buffer s'agrupin en una ràfega. 
 
Contràriament a l'algorisme basat en comptador de temps, amb un llindar basat 
en grandària, el temps entre arribades variarà, mentre que la grandària 
romandrà constant o gairebé constant. 

A.1.2. Esquema bastat en un comptador de temps 

En l'esquema basat en comptador de temps, un comptador comença al principi 
de cada cicle d'ensamblat. Després d'un temps fixat, tots els paquets que han 
arribat en aquest període de temps són ensamblats en una ràfega. El valor del 
període pels esquemes basats en comptador de temps ha de ser fixat 
curosament. Si el valor és massa gran, el retard del paquet en la vora de la 
xarxa pot resultar intolerable. Per contra, si el valor és massa petit, es 
generaran petites ràfegues, amb la qual cosa es pot desbordar el sistema de 
control. 

A.1.3. Esquema híbrid 

Mentre que els esquemes basats en comptador de temps poden donar 
grandàries no desitjades de les ràfegues, els esquemes basats en longitud de 
ràfega no proporcionen cap garantia del retard que sofriran les ràfegues. Per a 
tractar de minimitzar les deficiències d'aquests esquemes, es va proposar l'ús 
d'esquemes híbrids. En aquests, una ràfega es considerarà completa quan una 
de les dues condicions es compleixi, que s'excedeixi el timeout o que s'hagi 
arribat a la longitud màxima de la ràfega.  
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A.1.4. Esquema basat en un llindar adaptable 

Els algorismes adaptatius analitzen les estadístiques del tràfic IP en un instant 
determinat i, a partir d'aquí configuren els llindars apropiadament (pot ser tant 
de longitud com de temps). Això pot ajudar a assolir alguns objectius com la 
reducció en el retard de cua (temps de offset), ja que permet ajustar 
dinàmicament el llindar del temps, la longitud de les ràfegues o ambdós, 
d'acord amb la mesura en temps real del tràfic. L'algorisme d'agrupació 
adaptatiu (AAP) és un exemple d'aquesta classe d'algorismes.  
 
El AAP és bàsicament un algorisme de llindar basat en temps. La diferència 
important és que el període d'agrupació canvia per a cada ràfega, i depèn de la 
longitud de les ràfegues prèvies que van ser enviades. Això fa que l'algorisme 
sigui més flexible, però al mateix temps incrementa la seva complexitat. 
Addicionalment, la seva funció és adaptar períodes d'agrupació per a, a la 
mateixa vegada, adaptar els mecanismes TCP de control de congestió. 
 
Aquesta classe d’algorismes ofereixen un funcionament molt òptim, no obstant, 
requereixen una major complexitat. 

A.2 Mecanismes de reserva de recursos 

Les xarxes de commutació òptiques, com OBS, necessiten realitzar la reserva 
de recursos abans d’enviar la ràfega, per tal de que aquesta pugui arribar al 
seu destí sense els retards provocats pel procés relacionats amb la reserva de 
recursos. Els mecanismes de reserva de recursos que s’explicaren tot seguit 
són els següents: TAW, IBT, TAG, JIT, Horizon, JET i WR-OBS. 

A.2.1. Tell-And-Wait (TAW) 

En el protocol de reserva TAW [22], quan un node té una ràfega preparada per 
la seva transmissió, s'inicia un procés de reserva d'anada i tornada, com en el 
procés de reserva seguit en les xarxes OCS. D'aquesta manera, s'envia el 
corresponent paquet de control cap el node destí, tractant de reservar els 
recursos necessaris en cada node intermedi. Cada node que rebi el missatge 
reservarà una sortida específica. Si el procés de reserva és correcte en tots els 
enllaços al llarg de la ruta, s'enviarà un paquet de consentiment (ACK) de 
tornada per a informar al node origen que el procés de transmissió de la ràfega 
pot ser iniciat. Per contra, si no hi ha recursos disponibles en qualsevol dels 
enllaços que componen la ruta, es retorna un paquet NACK, alliberant 
qualsevol dels recursos prèviament reservats i informant al node d'origen que 
ha d'esperar un temps d'espera determinat per a intentar una altra vegada la 
reserva de recursos. 
 
Un dels majors inconvenients del mecanisme TAW és la quantitat de 
sobrecàrrega que introdueix en la xarxa durant el procés de senyalització, que 
pot arribar a ser molt més gran que el temps de transmissió d'una ràfega en les 
xarxes OBS. 
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A.2.2. In-Ban Terminator (IBT) 

En IBT cada ràfega té una capçalera, tal com succeeix en la commutació òptica 
de paquets. La ràfega també conté un delimitador especial per a indicar el seu 
final. Encara que la diferència entre IBT i la commutació de paquets, respecte a 
l'ample de banda, pot ser molt subtil, IBT utilitza una tècnica diferent a la 
d’emmagatzemar i enviar (forward and store) anomenada virtual cut-througth. 
En IBT, una font i qualsevol node central poden transmetre el principi (no 
necessàriament la capçalera) d'una ràfega, abans que es rebi el final de la 
ràfega anterior. A causa d’això, una ràfega pot trobar menor retard i, a més, els 
nodes necessitaran buffers més petits, excepte en el pitjor dels casos, que la 
ràfega sencera ha de ser emmagatzemada perquè l'ample de banda de sortida 
del node està ocupat. 

A.2.3. Tell-And-Go (TAG) 

En aquest protocol es transmet la ràfega sense reservar l’ample de banda per 
avançat. Per tant, es transmet simultàniament les dades i el paquet de control, 
evitant d'aquesta manera qualsevol tipus de sobrecàrrega de la xarxa a causa 
de la senyalització. En el nodes centrals la ràfega necessita ser retardada 
mentre es reserva un canal sortint. Si en algun node central falla la reserva 
s'envia un NAK a la font i aquesta reinicia la transmissió.  
 
S’ha de tenir en compte que quan s'usen protocols basats en TAG, són 
necessaris el FDL (o buffers òptics) per a retardar la ràfega òptica quan el 
paquet de control (o la capçalera del paquet) és processada. En cas contrari, la 
ràfega podria arribar a la alçada del paquet de control al que està associat, el 
que suposaria la pèrdua de la ràfega, ja que en aquest cas no s'hauria realitzat 
encara la configuració dels nodes òptics necessària per a la seva transmissió 
sobre els canals de dades. De fet, per evitar això, es va tornar definir el 
mecanisme TAG de forma que ara el paquet de control s'envia un temps de 
offset abans de la realització de la càrrega de la ràfega. Aquest temps d’offset 
hauria de compensar el temps de retard experimentat pel paquet de control al 
llarg de la ruta. 
 
S'han proposat diversos algorismes basant-se en el mecanisme de reserva 
TAG, depenent de si l'assignació i l'alliberament dels recursos és explícit o 
implícit. L'assignació de recursos és explicita quan els recursos s'assignen tan 
aviat com el paquet de control es processa en la unitat de control. En canvi, 
l'assignació de recursos és implícita quan la reserva dels recursos es retarda 
fins que la ràfega associada arriba. L'alliberament explícit es realitza a través 
de senyalització de control específica al final de la transmissió, mentre que 
l'alliberament implícit pot ser calculat tenint informació sobre la longitud de la 
ràfega, la qual pot estar continguda en el paquet de control (veure l’apartat 
2.3.2). 

A.2.4. Just-in-Time (JIT) 

L'algorisme JIT és una variant del TAG que utilitza l'assignació i l’alliberament 
de recursos explícit [23] [24]. El principal avantatge del algorisme del JIT radica 
en la seva simplicitat. No obstant això, la utilització de recursos no és òptima ja 
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que els recursos són assignats, però no són usats fins que la ràfega arriba, el 
que empitjora el rendiment global de la xarxa. 

A.2.5.  Horizon 

D’altra banda, en el mecanisme de reserva Horizon [25], un derivat també del 
TAG, els recursos són assignats de manera explícita i són alliberats de manera 
implícita. En particular, per a cada longitud d'ona de sortida, Horizon manté 
l'últim instant fins al qual la longitud d'ona està assignada (l'horitzó de temps). 
Després de l'arribada de la ràfega, aquesta podrà ser transmesa per una 
determinada longitud d'ona si el seu horitzó és menor que l'instant d'inici de la 
ràfega. 

A.2.6. Just-Enough-Time (JET) 

L’algorisme JET [26] [27] és una barreja tant del mecanisme JIT com del 
mecanisme Horizon, sent de fet el protocol de reserva per excel·lència de OBS. 
En aquest cas, l'assignació i alliberament de recursos és implícita, i solament 
s'assignen el temps corresponent a la durada de la ràfega. Això millora la 
utilització de l'ample de banda en la xarxa. No obstant això, s’introdueix certa 
complexitat addicional per a intentar reservar els recursos en les ranures 
temporals que poden existir entre diferents reserves. 

A.2.7. Wavelength-Routed Optical Burst Switching (WR-OBS) 

Fins ara els protocols de reserva esmentats en els apartats anteriors es basen 
en una senyalització distribuïda unidireccional (one-way) o bidireccional (two-
way). En contra d’aquest protocols de senyalització, el més comuns a OBS 
(veure l’apartat 2.3.1), es va proposar un mètode de senyalització de connexió 
centralitzat, denominat commutació òptica de ràfega encaminada per longitud 
d’ona (WR-OBS). Si bé a vegades el WR-OBS també se l’identifica com un  
mecanisme de senyalització de dos camins (two-way), no és del tot correcte ja 
que el procediment de reserva de recursos que utilitza és extrem a extrem 
(end-to-end). 
 
En aquest disseny hi ha un servidor de consulta centralitzat, responsable de la 
planificació dels recursos de la xarxa OBS en la seva totalitat. Quan un node 
d'ingrés rep una consulta per part d'un usuari, envia un paquet de control al 
quadre centralitzat, on és posat en cua segons la seva adreça de destinació. 
Aquest servidor centralitzat té un coneixement global de l'estat dels 
commutadors OBS i de la disponibilitat de les longituds d'ona al llarg de totes 
les unions de fibra. La responsabilitat d'aquest servidor central inclou el 
processat dels paquets de control entrants, la determinació de rutes a les 
destinacions requerides, i l'assignació de longituds d'ona disponibles al llarg de 
cada enllaç. El servidor central processa el paquet de control i envia un 
reconeixement positiu (ACK) a l'usuari per a la comprovació de quin és el node 
que transmet la ràfega. 
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A.3 Algorismes de planificació 

En els routers o commutadors electrònics convencionals, la contenció (col·lisió) 
entre paquets es resol amb buffers. No obstant això, en les xarxes OBS 
l'emmagatzematge de les dades és limitat o nul. Per tant la planificació de 
ràfegues i la resolució de contencions es realitza de diferent forma. 
 
Si s’assumeix que els nodes d'una xarxa OBS tenen capacitat de conversió de 
longitud d'ona, aleshores poden decidir quina de les longituds d'ona de sortida 
del node és la més apropiada per a transmetre una ràfega independentment de 
la longitud d'ona d'entrada al node. Tenint en compte que poden existir 
reserves en cadascuna de les longituds d'ona sortints (temporalment), es fa 
necessària l'existència d'un mòdul que es faci responsable de seleccionar la 
longitud d'ona més apropiada. En aquest context, s'han proposat diversos 
algorismes fins a la data. Alguns d'ells han estat il·lustrats en la Fig. A.1. 

 

Fig. A.1 Algorismes de planificació 

Es defineix l’horitzó de planificació com l’últim moment en el qual la longitud 
d’ona està planificada per ser utilitzada. En la Fig. A.1 s'observa el 
comportament dels següents algorismes:  
 

 Algorisme Horizon: (també conegut com Latest Available Unscheduled 
Channel, LAUC), on solament les longituds d'ona les quals el seu horitzó  
precedeix al temps d'inici de la ràfega són considerades com longituds 
d'ona disponibles. Com resultat s'obté un algorisme de baix cost. No 
obstant això, l'algorisme Horizon desaprofita els buits que queden entre 
reserves ja existents. 
  

 Algorisme LAUC-VF (LAUC amb Void Filling): té per objectiu 
minimitzar el buit existent entre el temps d'inici d'una nova reserva i la 
reserva que li precedeix (l'algorisme Min-SV acta de la mateixa manera 
però usant un algorisme menys complex). 
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 Algorisme Min-EV (Minimum Ending Void): té com objectiu minimitzar 
el buit entre el final de la nova reserva i el començament de la reserva 
següent. 
 

 Algorisme Best Fit: és un algorisme intermedi entre LAUC-VF i Min-EV 
i tracta de minimitzar la longitud dels buits existents entre reserves.  
 

S'han realitzat nombrosos estudis [28] en els quals s'arriba a la conclusió que 
els tres algorismes (LAUC-VF, Min-EV i Best Fit) aconsegueixen una utilització 
de l'ample de banda similar però en tot cas, molt major que amb l'algorisme 
Horizon. 
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ANNEX B. ALTRES ASPECTES DE LA MAQUETA OBS 

Aquest annex conté més informació d’interès sobre aspectes relacionats amb el 
prototipus de xarxa OBS definit en el CAPÍTOL 3.  

B.1 Commutadors òptics 

Segons els tipus de recursos que té el node OBS, la reserva de recursos 
presenta diferents possibilitats. Una d’aquestes podria ser la gestió del 
commutador òptic. Així, si el pla de control controla un commutador òptic de 
només dos canals, com es el cas del prototipus de xarxa OBS en que es basa 
aquest projecte, pot determinar que només hi ha dues configuracions possibles 
del commutador: “creuat” o “paral·lel”.  
 
Si la commutació de la ràfega requereix sempre el mode creuat, llavors, si 
aquesta ja està ocupada per una anterior reserva, les peticions següents no 
podran realitzar-se i s’hauran de descartar. Però també hi hauria la possibilitat 
que amb una sola configuració del commutador òptic, el nombre de reserves 
fos major d’un, ja que la configuració és correcte per a realitzar més d’una 
commutació (veure Fig. B.1). 
 

 

Fig. B.1 Dues configuracions per un commutador de 4x4 

Per exemple, en la primera configuració de la Fig. B.1, les ràfegues que 
requereixin una commutació entre els ports d’entrada 1 i 2, amb ports de 
sortida 2 i 3, podran seguir mantenint-se a pesar de variar, per exemple, la 
configuració dels altres dos ports, com es mostra en la segona configuració. 
 
Pel que fa als commutador opto-elèctrics, com el de la maqueta OBS, utilitzen 
un material substrat molt birefringent i camps elèctrics per a redireccionar la 
llum d’un port a un altre. Un dels materials més utilitzats en aquests 
commutadors és el niobat de liti. El camp elèctric canvia l’índex de refracció del 
substrat, el qual manipula la llum a través del camí de guia d’ona apropiat al 
port de sortida desitjat. Aquest tipus de commutador són ràpids i fiables, però 
tenen unes altes pèrdues d’inserció i certa dependència a la polarització. 
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B.2 Tecnologia FPGA 

Les FPGA són circuits d'aplicació específica (ASIC) d'alta densitat 
programables per l'usuari. També es coneixen com LCA (Logic Cell Array), 
denominació registrada per Xilinx. Precisament va ser Xilinx qui, en 1985, va 
llançar al mercat la primera FPGA, que consistia en un conjunt de blocs lògics 
que podien realitzar qualsevol funció lògica amb una xarxa d'interconnexions 
programables. Les FPGA actuals incorporen, a més, nombroses funcionalitats 
extres, com ports de comunicació d'entrada i sortida, microprocessadors o 
blocs prèviament programats, que les converteixen en les candidates ideals per 
a la implementació i avaluació de protocols de xarxa. 
 

 

Fig. B.2 Arquitectura d’una FPGA 

La Fig. B.2 il·lustra els tres elements bàsics d’una FPGA: 
 

 CLB (Configurable Logic Block): els CLB constituïxen les unitats 
lògiques d'una FPGA. A títol d'exemple, les FPGA de la família XC 4000 
de Xilinx posseeixen 100 CLB, dels quals 3 són generadors de Funció 
Combinacional, 2 són Flip-Flops de tipus D, i la resta configuren els 
blocs de Lògica de Control i Lògica Aritmètica Dedicada. Cada bloc pot 
ser configurat com un sumador de 2 bits. 
 

 IOB (In/Out Block): bloc d'entrada i de sortida. Cada IOB, localitzat en 
la perifèria del xip, proporciona una interfície entre una FPGA i la resta 
del sistema. La FPGA XC 4003 de Xilinx posseeix 80 IOB.  
 

 SB (Switch Box): caixa de connexió. La finalitat d'un SB és permetre la 
interconnexió entre els CLB a través de canals d'interconnexió 
programables. Les connexions físiques entre els fils estan fetes amb 
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transistors de passada controlats per bits de memòria (PIP) així com 
cables d'interconnexió (Switch Matrix). Existeixen les connexions 
globals, les connexions directes, les línies llargues, i les matrius de 
connexió (Switch Matrix). 

 
A més, les FPGA incorporen un circuit específic per a dur el senyal de rellotge 
als diferents blocs, i poden estar proveïdes de recursos lògics com per exemple 
ALUs, memòries i descodificadors. 
 
Les FPGA també disposen de commutadors que permeten programar i realitzar 
les connexions pertinents entre els diferents blocs que les constituïxen. Les 
connexions s'implementen físicament mitjançant segments de pista de diferents 
longituds que s'interconnecten mitjançant els commutadors programables 
esmentats. 

B.3 Mòduls hardware (IP Cores) 

El software Xilinx ISE 10.1 (veure l’apartat B.5.1) proporciona alguns mòduls 
predisenyats que faciliten la feina de implementació del sistema, anomenats 
Intellectual Properties Cores (IP Cores). Alguns dels mòduls predisenyats 
utilitzats en els nodes OBS de la maqueta són el Rocket IOTM i el Ethernet 1000 
BASE-X PCS/PMA. 

B.3.1. Rocket IOTM 

Els RocketIO Multi-Gigabit Transceivers [29] són els blocs més propers al mitjà 
físic, directament connectats al receptor òptic. La seva funció principal és la de 
realitzar la corresponent conversió O/I o I/O (output i input) per a la correcta 
recepció o transmissió, respectivament, de la informació. El mòdul Rocket IOTM 
permet adequar el senyal rebut a un format que faciliti la seva gestió i, 
anàlogament, és capaç d'adequar el senyal per a la seva correcta transmissió 
sobre la fibra. 
  
En recepció els Rocket IOTM han de rebre les trames Gigabit Ethernet. Després 
de la conversió del senyal al domini electrònic, realitza una conversió sèrie a 
paral·lel i aplica una descodificació 8B10B per a simplificar la gestió de les 
dades. En transmissió, les funcions del Rocket IOTM són les oposades. 
 
El Rocket IOTM es regeix per un rellotge de referència de 62.5 MHz. Els 
rellotges de transmissió i recepció procedeixen del DCM (Digital Clock 
Manager), que proporciona un senyal de rellotge a 62.5 MHz i altra a 125 MHz. 
Això permet que Rocket IOTM pugui treballar a dues freqüències distintes en 
funció de les necessitats. 

B.3.2. Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA 

El mòdul predisenyat Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA o SGMII de Xilinx [30] 
proporciona la funcionalitat d'implementar el format 1000BASE-X tant del 
subnivell PCS (Physical Coding Sublayer) com PMA (Physical Medium 
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Attachment), i permet convertir les dades que rep a un format GMII (Gigabit 
Media Independent Interface) estàndard. 
 
El 1000BASE-X (o IEEE 802.3z) és un dels estàndards de Gigabit Ethernet, 
basat en el tecnologia d'interconnexió Fibre Channel. La Fig. 3.3 mostra les 
diferents capes de l'arquitectura del protocol Gigabit Ethernet. 
 
El mòdul disposa d'un client GMII, que pot utilitzar-se per a la seva 
interconnexió amb la MAC o amb altre protocol d'usuari. El PCS disposa d'uns 
registres anomenats PCS Management Registers, que s'usen per a l'auto-
negociació, configuració i estatus del bloc. Per a gestionar aquests registres 
s'utilitza la interfície MDIO, que podria aproximar-se a una interfície física 
d'entrada/sortida. Si s'utilitza plenament el mòdul 1000Base-X, existeix la 
possibilitat de prescindir totalment d'aquests registres. En aquest cas, es pot 
usar una configuració alternativa que consisteix en un vector i un senyal 
d'estatus. 

B.4 Pla de Control 

Alguns dels aspectes del pla de control que implementa la maqueta OBS són 
necessaris conèixer per entendre les tasques que du a terme aquest projecte. 
Però per evitar que la lectura de la memòria es faci feixuga i també per deixar 
cabuda per altres informacions, alguns d’aquests aspectes sobre el pla de 
control de la maqueta s’expliquen amb més detall en aquest apartat de l’annex, 
fent referència sempre que calgui a la memòria.  

B.4.1. Protocol dels missatges 

L’operació normal del Pla de Control, juntament amb els diferents protocols de 
reserva, requereix d’un protocol de més baix nivell que permeti el intercanvi 
d’informació entre els nodes. Per a això, es necessita la definició d’un protocol 
de missatges, els quals porten la informació necessària per a realitzar la 
reserva de recursos al llarg del camí entre origen i destinació de les ràfegues, 
dins del domini OBS. 
 

 

Fig. B.3 Format i contingut de la trama Ethernet 
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En la maqueta OBS la tecnologia de capa d’enllaç que s’utilitza pel pla de 
control és el Gigabit Ethernet. Per tant, tots els paquets de control definits en la 
capa de protocol OBS aniran encapsulats en trames Ethernet. El format dels 
paquets de control, encapsulats en les seves corresponents trames Ethernet, 
és el que es mostra en la Fig. B.3. El contingut i funció dels diferents camps de 
la trama Ethernet es descriu en la següent taula. 

Taula B.1. Camps de la trama Ethernet 

Camp Longitud 
(Bytes) Descripció Funció 

Preamble 7 Preàmbul 
S’utilitza per a la sincronització digital 
entre les diferents targes de xarxa 
(NIC). 

SFD 1 Start Frame 
Delimiter 

Indica el començament d’una trama 
Ethernet. 

DA 6 Adreça de 
destí 

Identifica el NIC que ha de rebre la 
trama. 

SA 6 Adreça 
d’origen Indica el NIC que ha generat la trama. 

Type / 
Len 2 Tipus / 

Longitud 

Indica el número de bytes que té el 
camps de dades de la trama, o el tipus 
de la trama. 

DATA 1500-46 Dades 

La informació que es desitja 
transmetre dins de la trama. No pot 
ser major de 1500 bytes ni menor a 64 
bytes. 

FCS 4 Frame Check 
Sequence 

Seqüència de comprovació de la 
trama conegut com a checksum. 

 
La Taula B.2 descriu el camps dels paquets de control que s’encapsulen dins 
de la trama Ethernet. 

Taula B.2. Camps del paquet de control 

Camp Longitud 
(Bytes) Descripció Funció 

NDA 2 Adreça de 
destí 

Identifica l’adreça de destí OBS del 
node frontera de sortida. 

NSA 2 Adreça 
d’origen 

Identifica l’adreça d’origen OBS del 
node frontera d’ingrés. 

IDBURST 1 Identificador 
de ràfega Identificador de ràfega. 

Type 1 Tipus Indica el tipus de PDU de control.  

QoS 2 Qualitat de 
servei 

Indica si la ràfega té paràmetres de 
qualitat de servei. 

PDU 16-0 Dades de 
control 

Les dades concretes del missatge de 
control segons el valor del tipus PDU 
de control que s’ha especificat. 
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B.4.2. Encaminament dels paquets de control 

Els nodes OBS tenen assignats adreces lògiques (camps NDA i NSA de la 
Taula B.2). Mitjançant aquest adreçament es poden confeccionar taules 
d’encaminament en els diferents nodes, i per tant, quan un d’aquests processa 
un paquet de control, sap cap a on ha d’encaminar el seu paquet de control per 
tal que arribi fins al node OBS destí. 
 
Com que a nivell d’enllaç s’utilitza el Gigabit Ethernet, el paquet de control s’ha 
d’enviar a la corresponent adreça física de la targeta de xarxa, i per tant, les 
taules d’encaminament també han de contenir aquesta informació. La Taula 
B.3 presenta la relació entre els diferents camps. 

Taula B.3. Contingut de les taules ARP i d’encaminament 

Taula 
d’encaminament Camp Descripció 

ARP 
Adreça Ethernet L’adreça Ethernet del següent node 

que ha de rebre el paquet de control. 

Adreça OBS L’adreça OBS del node frontera destí 
de les ràfegues. 

IP ROUTING 

Adreça IP L’adreça IP de destinació. 

Identificador 

Per cada adreça IP el node frontera té 
una cua on es guarden les ràfegues 
ensamblades. Aquest camp identifica 
la cua de la ràfega. 

Adreça OBS L’adreça OBS del node frontera destí 
de les ràfegues. 

Canal/Port 
Port o canal de sortida del commutador 
o node, pel qual s’ha de transmetre o 
commutar la ràfega 

B.5 Software de desenvolupament 

Per la programació i implementació de la FPGA, tant del hardware com del 
software, Xilinx ofereix un conjunt d’eines de desenvolupament (IDS) amb un 
entorn gràfic. Les principals eines que componen el paquet són el ISE i el XPS. 

B.5.1. Xilinx ISE 10.1 

El programari Xilinx ISE 10.1 [31] és una eina que facilita el disseny en VHDL 
del sistema que posteriorment es vol implementar sobre la FPGA. 
  
Atès que es tracta d'un programari de Xilinx, el disseny es pot adaptar a les 
necessitats específiques de la FPGA utilitzada, de manera que les posteriors 
simulacions del disseny proporcionin resultats el més proper possibles als quals 
realment s'obtindran sobre la FPGA. Les característiques de la FPGA s'han 
d'especificar al inici de la creació d'un nou projecte. 
 
Per a la programació de cada mòdul s'ha de crear un arxiu HDL. En el cas de 
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seleccionar la creació d'un arxiu VHDL, el propi programa genera 
automàticament el cos del fitxer. Per tant, només és necessari definir els ports 
de l'entitat i programar les funcions necessàries.  
 
Entre les nombroses eines de les quals disposa el programa, cap destacar la 
qual permet visualitzar l'esquema de connexions (RTL Schematic), per a 
verificar la correcta connexió dels ports, així com el disseny intern de cada 
mòdul descrit. 

B.5.2. Xilinx Platform Studio 10.1  

El XPS [32] integra dues vessants segons si es vol gestionar el hardware o 
programar el software: XPS EDK i XPS SDK. 
 
El XPS EDK (Embedded Design Kit) és el software utilitzat per a dissenyar i 
estructurar el sistema hardware incrustat, que es compon principalment d’un 
processador, memòria i els seus perifèrics. L’eina permet realitzar la síntesi del 
disseny FPGA i el Place&Route. Al mateix temps, per a als diferents dispositius 
i perifèrics que componen el disseny associa un driver per a poder gestionar-los 
des de les aplicacions que es desenvolupen. Per això s’encarrega de compilar i 
enllaçar les llibreries. 
 
El XPS SDK (Software Development Kit) és l’entorn que s’utilitza per a realitzar 
la programació de les aplicacions que poden executar-se sobre el processador 
(o processadors) de la FPGA. De fet, aquesta eina és un Eclipse [33] en sí 
mateix però adaptat per al XPS. Permet generar, compilar i depurar el codi dels 
programes i aplicacions en llenguatge C. 
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