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$EVWUDFW�
�� Es passa a donar unes poques idees generals sobre cadascun dels capítols de que 
constarà aquesta memòria; d’ aquesta manera el lector podrà tenir una idea més clara i 
global del conjunt. 
 
En el capítol 1 s’ explicaran els objectius que es pretenen assolir; tan l’ objectiu principal 
com els diversos objectius secundaris; aquests, però, igual d’ importants per a la 
demostració del primer.  També ens servirà de guia sobre quins han estat els passos duts 
a terme. 
 
En el capítol 2 es farà una breu introducció sobre els orígens de la fibra òptica i quins 
són els àmbits d’ aplicació d’ aquesta.  Permetrà al lector veure on es troba el node OXC 
i quina és la seva funció. 
 
En el capítol 3 es durà a terme un estudi de camp sobre l’ estructura d’ una xarxa de 
transport òptica; la distinció fonamental entre commutació de paquets i commutació de 
circuits, es veuran les arquitectures existents sobre fibra òptica i es justificarà el perquè 
de la investigació realitzada. 
 
En el capítol 4 es centrarà al lector en els aspectes d’ implementació de les diverses 
funcions i scripts fets amb MATLAB.  S’ explicaran els detalls dels tres blocs centrals 
desenvolupats:  Creació del node,  Plotejat del node i Funció que implementa el node 
(algorisme que s’ ha desenvolupat).  En aquest apartat també s’ explicarà quina és i com 
s’ utilitza la interfície gràfica implementada per al tractament de tot el conjunt.  La 
interfície permet una gestió més àgil de tot el conjunt. 
 
En el capítol 5 es justificarà que el node OXC, segons l’ algorisme implementat, es 
comporta correctament.  Per a fer això s’ han pensat un seguit de situacions que el node 
ha de resoldre de manera favorable.  També es farà un estudi gràfic sobre aspectes 
rellevants d’ aquest. 
 
Finalment, en el capítol 6 s’ indicaran els objectius assolits i es proposaran les noves 
línies de recerca a seguir. 
 
Completarem la memòria amb la bibliografia utilitzada i els annexos, on s’ explicaran  
conceptes d’ implementació del node juntament amb el codi font generat. 

�
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 La massificació d’ informació en les xarxes de transport fa que la fibra òptica sigui 
una de les tecnologies que s’ estigui implantant, principalment degut a la seva rapidesa i 
gran capacitat de càrrega. 
 

L’ arquitectura OBS (2SWLFDO�%XUVW�6ZLWFKLQJ) per a xarxes de transport es creu que 
és el mètode de gestió de tràfic (principalment IP) a través de fibra òptica que 
s’ implantarà a més curt termini. Les seves característiques i el punt on es troba la 
tecnologia actual el fan prioritari enfront dels altres tipus d’ arquitectures existents per a 
fibra.  

 
Un node OXC és el node que es troba enmig d’ una xarxa òptica de transport (OTN) i 

s’ encarrega de gestionar-ne el trànsit.    
  

En les fonts documentals, ja s’ han dut a terme estudis del funcionament del node 
OXC .  Molts dels estudis són desenvolupaments matematicoprobabilístics que simulen 
el comportament del node (p.ex. [8][18]).  En altres casos, existeixen alguns sistemes 
tancats que permeten aproximar-se al cas real però amb unes característiques molt 
restrictives ( p.ex. [10][14]).  El present treball s’ ha centrat en donar una perspectiva 
més flexible del node OXC i la xarxa OBS, tot desenvolupant un node òptic simulat 
sobre el qual estudiar la gestió del trànsit entrant. 
 

L’ Objectiu principal que s’ ha proposat en la realització d’ aquest projecte és la 
simulació d’ un node intermig de fibra òptica (altrament anomenat OXC) per a una xarxa 
de transport del tipus OBS. Per implementar-lo s’ ha pensat en l’ eina de programació 
MATLAB, eina ja consolidada per a dur a terme aquestes simulacions. 
 

OBS funciona a partir d’ un trànsit format per ràfegues (Bursts) de dades que s’ envien 
per la fibra òptica fins al node destí, precedides prèviament per uns paquets més petits, 
anomenats reserves, que s’ encarreguen de, en ser tractats a través del node, reservar els 
recursos necessaris per encaminar correctament la ràfega que indexen i així aquestes, 
quan arriben al node, són reenviades directament. 

 
Aquestes ràfegues poden contenir diversos paquets de diferents tipus de xarxes 

electròniques (paquets IP, ATM, Frame Relay); els paquets són agrupats i enviats com 
un conjunt a través de la fibra cap al destí. 

 
Per a l’ emulació d’ aquest node intermig virtual, objectiu principal del projecte, s’ ha 

proposat assolir-se diferents objectius secundaris però igualment importants, que 
complementaran el projecte i permetran veure clarament el funcionament d’ aquest node. 

 
Un primer objectiu a assolir és la creació d’ un trànsit de dades, és a dir, un conjunt de 

reserves i bursts de dades que circularan per la xarxa òptica i ens permetran veure com 
són tractades pel node.  La creació d’ aquest s’ hauria de poder fer de forma específica o 
mitjançant distribucions estadístiques tal i com es troba indicat en les fonts en què s’ ha 
basat el projecte.  En el trànsit que es proposa implementar han de quedar ben 
diferenciats els paquets de reserva dels bursts de dades; per tant, s’ intentarà simular una 
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xarxa WDM que incorpori diferents fluxos (similar a longituds d’ ona d’ una mateixa 
fibra) per on circularan reserves i ràfegues. 

S’ ha de tenir present que un node no només rep un sol flux de dades i les seves 
reserves, sinó que, degut a les diferents longituds d’ ona existents dins d’ una mateixa 
fibra, hi haurà diferents fluxos de dades.  Aquests fluxos de dades poden tenir les seves 
reserves agrupades en el mateix flux de control o no.   

 
Una de les especificacions bàsiques en fibra òptica és la utilització de la fibra en un 

sol sentit de transmissió, és a dir, per una xarxa de transport (OTN) existiran dos fibres; 
per una, els nodes intermig (OXC) rebran tot el trànsit que va en un sentit, i, per l’ altra, 
tot el trànsit que va en sentit contrari.  Així se’ n millora el rendiment i permet al node 
una millor gestió dels feixos de llum entrants. En aquest projecte, s’ estudiarà el 
processament del node en una única direcció, ja que, per a la implementació del node, 
gestionant una i altra fibra seria només duplicar la funció que es desenvoluparà. 

 
Un cop s’ hagi aconseguit generar un tràfic o trànsit, un factor important seria poder-

lo veure de forma clara.  La simulació d’ un trànsit és un altre dels aspectes importants 
en què s’ ha basat aquest projecte.  Dins els paquets existeixen diversos camps a tenir en 
compte; s’ ha de buscar una forma clara de mostrar el trànsit de manera relativament 
fàcil i que, en una gràfica, es puguin apreciar les seves característiques.  Per als estudis 
que es duran a terme seran necessàries les funcions que ens permetin dibuixar el trànsit i 
veure’ n les característiques d’ una forma ràpida i senzilla, ja que, per mínim que sigui 
aquest trànsit generat, treballar directament amb les estructures del paquet esdevé costós 
en tots els aspectes. 

 
Un cop assolits aquests objectius, es passaria a la creació d’ una funció que simulés el 

comportament del node (OXC), part principal a desenvolupar.  Un node és simplement 
un sistema que, rebent un trànsit entrant de paquets de dades i reserves, el processa 
segons les especificacions indicades per OBS i pel desenvolupador, i en dóna un trànsit 
sortint amb els paquets ja tractats i encaminats. 

 
S’ intentarà fer el node com una eina oberta i didàctica, és a dir, la forma d’ encaminar 

els paquets, de gestionar la prioritat de les reserves seran funcions molt ben delimitades 
de manera que un usuari mínimament expert, i seguint les indicacions de la memòria, 
pugui especificar-li diferents comportaments i fer-ne estudis posteriors.   

 
Com s’ ha dit, la finalitat en aquest cas és la creació del node.  Els estudis sobre la 

gestió del trànsit i quin és el millor comportament d’ aquest serien futures vies 
d’ implementació.  

 
En algunes fonts s’ indica l’ existència de software en el mercat per a dur a terme 

aquest tipus d’ estudis. Es tracta d’ un software que ens permet fer simulacions d’ un 
entorn real tot restringint-ne les seves característiques. En el present projecte s’ intenta 
donar unes funcions bàsiques, completament obertes, amb les quals l’ usuari pot 
desenvolupar estudis per a un gran nombre de casos possibles.  El codi s’ intentarà fer el 
més estructurat i esglaonat possible per a permetre’ n l’ escalabilitat en futures 
investigacions. 
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A més, es gestionaran un conjunt de valors estadístics que ens permetran conèixer el 
comportament del node a l’ hora de càrrega molt massificada d’ un flux, colls d’ ampolla, 
dades errònies, ... 

 
Per a facilitar l’ accés i les proves a usuaris iniciats i no iniciats, s’ ha pensat també en 

la implementació d’ una interfície gràfica, eina de programació gràfica ja existent en 
MATLAB, que aclareixi el procés de creació del trànsit, processament a través del node 
i visualització dels resultats. 

 
Finalment s’ englobaran tots els resultats obtinguts i es donarà una idea del 

funcionament del node, dels seus pros i els seus contres i es veurà la viabilitat de la 
implementació d’ aquest tipus d’ arquitectura (OBS) en les xarxes òptiques actuals.  A 
més a més, el fet de deixar-lo obert serveix com una eina per a possibles simulacions 
futures. N’ anomenarem algunes. 
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A continuació s’ explicarà com la fibra s’ està imposant tant en l’ àmbit de les 

comunicacions, a nivell de xarxes LAN i WAN, com en l’ àmbit de la Indústria.  Ens 
permetrà donar una idea i l’ àmbit d’ aplicació de l’ objectiu del present projecte; sabrem 
on es troben les xarxes de transport i concretament on estaria integrada la xarxa OBS. 
 
8QD�PLFD�G¶KLVWzULD�
 
 En l’ any 1959, després de diversos estudis de física enfocats en l’ òptica, es 
descobreix una nova utilització de la llum, el raig làser, que permetia enviar informació 
a molta més velocitat de les existents en l’ època.  Els estudis es van centrar en aquest 
camp i els científics van produir un conducte o canal que pogués transmetre aquest raig 
de llum, és el que actualment s’ anomena fibra òptica.  En 1966 va sorgir la proposta 
d’ insertar la fibra òptica per a les comunicacions.   
 En poc temps la fibra òptica ha passat a ser un dels materials més innovadors en el 
camp de les telecomunicacions, ja que a banda de la major velocitat que aporta, és més 
immune a les interferències que hi puguin haver. 
 Les fibres són conductes rígids o flexibles, de plàstic o de vidre (sílici), que són 
capaços de conduir un feix de llum injectat en un dels seus extrems fins a l’ altre extrem, 
mitjançant successives reflexions dins del canal. 
 La idea bàsica d’ una transmissió per fibra òptica es basa en convertir els senyals 
elèctrics en un codi òptic que, gràcies a la fibra, serà transmès cap a destí amb la major 
rapidesa i seguretat possibles.  El làser que fa la conversió selecciona d’ una forma molt 
precisa quina és la longitud d’ ona d’ emissió; això permet que es puguin enviar diversos 
tipus de longituds d’ ona a través d’ un mateix canal sense que s’ interfereixin entre ells 
(WDM) i així poder enviar molta més informació simultàniament. 

 
 
 
 
 
 
 

(Q�WHOHFRPXQLFDFLRQV�
 

Actualment, degut a la massificació de les xarxes d’ ordinadors, les dades a 
transmetre a través d’ elles són moltes i variades.   Per exemple, segons que l’ aplicació 
sigui en temps real o no, alguns paquets requeriran de major velocitat.  A més, alguns 
paquets és imprescindible que siguin transmesos i altres es poden perdre. 

Per tots aquests factors i molts més, es fa necessari tenir xarxes a llargues distàncies 
cada cop més ràpides i precises.  El procés de transmissió de la informació comporta 
tres passos diferents des del punt on s’ emet fins al punt on es rep la informació 
transmesa; les dades passen a través de: xarxa d’ accés, xarxa de transport i xarxa 
d’ accés.  Les xarxes d’ accés fan de pont entre l’ emissor i la xarxa de transport, aquesta 
darrera de més grans dimensions.  En les xarxes de transport intervenen diferents 
tècniques, com és ara comunicacions sense cable, per satèl·lit, per cable i per fibra.  No 
són tècniques que competeixen entre elles sinó que més aviat es complementen. 
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Les especificacions per a les xarxes actuals han canviat respecte als temps passats. 
La taula següent mostra els requisits que se’ n demanen: 

 
Ahir Avui 

- Commutació de circuits - Commutació de paquets 
- Veu en canals fixos de 64Kbps - Dades en ràfegues de gran ample de banda 
- Temps mig de connexió 3 min - Temps mig de connexió 30 minuts 
- Perfil del trànsit previsible - Trànsit totalment imprevisible 
- Localització geogràfica del trànsit - Trànsit geogràficament independent 

Taula 1: Especificacions per a les xarxes ahir i avui [4]. 
 

Les xarxes existents fins ara esdevenen obsoletes per a aquesta massificació de les 
dades i les velocitats requerides. 

 
Una de les solucions que s’ està imposant és la utilització de xarxes òptiques que 

utilitzen la llum com a mitjà de transmissió. Gràcies a la creixent tecnologia fotònica 
que s’ està desenvolupant, la fibra òptica cada cop s’ està implantant més com a solució 
de llarga duració i amb bones prestacions, tot substituint en molts àmbits les línies de 
coure.  Actualment, fins i tot algunes xarxes d’ accés (p.ex. una xarxa MAN o LAN) 
s’ estan implantant en fibra òptica. 

 
Les anomenades OTN (Optical Transport Network) seran la base per a les futures 

xarxes de transport.  En l’ actualitat ja hi ha nodes electrònics que commuten la llum,(en 
estudi també nodes òptics) que transmeten en l’ ordre de 10Gbps; amb les noves 
arquitectures que s’ estan estudiant per a transmissions òptiques es podran aconseguir 
velocitats de l’ ordre de Gbps i Tbps. 

Aquest tipus de xarxes poden fer les mateixes funcions de multiplexat, 
encaminament i transport que tenen les xarxes elèctriques però aportant una major 
distància per a les comunicacions i menor nombre d’ interferències en el senyal.  
L’ estructura d’ aquestes xarxes és una estructura de commutació igual que en una xarxa 
elèctrica. 

 

 
Fig. 1. Xarxa d’ interconnexió òptica 

 
En la Fig. 1 podem veure com els diferents terminals (PCs,...) estan connectats als 

nodes i aquests formen una xarxa de commutació i de transport d’ informació entre els 
terminals.  Existeixen dues formes bàsiques d’ enviar la informació a través d’ aquests 
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nodes. La primera és l’ establiment d’ un circuit virtual per on viatja la informació 
(commutació de circuits); la segona és l’ enviament de les dades per diferents camins 
(commutació de paquets).  Una $UTXLWHFWXUD és la manera que s’ ha definit per a fer 
circular els paquets entre extrems terminals. Actualment hi ha diversos estudis per a 
l’ optimització del transport de paquets, principalment paquets IP, a través d’ aquestes 
xarxes de fibra òptica. 
 

Una possible arquitectura per a xarxes òptiques és l’ anomenada OBS (2SWLFDO�%XUVW�
6ZLWFKLQJ, tractada més endavant) on el node intermig (OXC, 2SWLFDO� &URVV�
&RQQHFWRU), que serveix per a gestionar el trànsit, no està definit del tot.  La possibilitat 
de jugar amb la implementació de l’ algorisme que utilitza el node és el punt on s’ ha 
centrat el projecte present. 
 
 Com s’ ha dit, la fibra òptica es troba consolidada dins les comunicacions entre 
terminals en l’ actualitat a nivell de xarxes LAN; un exemple n’ és l’ Hospital de St. Pau 
(Barcelona) on s’ utilitza una fibra monomode per transmetre la informació.  Gràcies a 
aquesta, la informació pot cobrir grans distàncies que, utilitzant únicament cable 
elèctric, sense repetidors, no seria possible; es recorda que en coure la distància és com 
a màxim de 100 m suposats (85-90 metres reals útils). 
 
 Un dels àmbits on la fibra òptica juga un paper important és, com en l’ exemple 
anterior, en hospitals, bancs, etc.  On permet una reducció del temps quan s’ esdevé una 
fallada crítica en el sistema informàtic; la recuperació és el que es coneix com a 
'LVDVWHU5HFRYHU\.  Per a veure més aplicacions de la fibra es remet al lector a les 
pàgines web anotades en la bibliografia. 
 
 
 
 
 
 
(Q�OD�,QG~VWULD�
 
 La fibra òptica és l’ únic medi, actualment, que ens permet transmetre de forma 
segura en entorns on: 
 

-  Existeixi un nivell d’ interferències electromagnètiques alt (com podria ser la 
proximitat d’ un motor, canals de cables compartits amb cables d’ energia, ...) 

-  Les distàncies entre nodes són considerables (p.ex.: en instal·lacions eòliques, 
subestacions de transmissió, plantes potabilitzadores, depuradores, ...) 

-  Les necessitats d’ un DPSOH� GH� EDQGD siguin importants; és a dir, que 
requereixin d’ una alta velocitat de transmissió o d’ un gran flux de dades (com 
seria el cas d’ enllaços entre edificis o plantes, control visual de la qualitat, ...) 

-  Hi hagi grans necessitats de seguretat (p.ex.: en instal·lacions a gran escala 
contra incendis) 

 
Així la fibra òptica ens proporciona immunitat de les interferències 

electromagnètiques, complet aïllament elèctric entre terminals i alta velocitat de 
transmissió a grans distàncies. 
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Un factor molt important a tenir en compte és que el canvi de cablejat a fibra òptica 
no implica el canvi del protocol industrial que utilitzen els elements interconnectats.  
Els protocols i l’ estructura de la xarxa continuen sent els mateixos, però ampliant 
distància (superiors a 20 km) i ampliant l’ ample de banda. 
 

 
Fig. 2. Equips optoelectrònics OPTRAL [5] 

 
En la Fig. 2 mostrem els equips de transmissió i recepció que s’ utilitzarien per 

instal·lar fibra òptica sobre un sistema elèctric de transmissió RS-232.  
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���(VWDW�GH�O¶$UW���
 
 
 En aquest apartat es farà un estudi de camp de la tecnologia existent per a les xarxes 
de transport òptiques (OTN) i se’ n presentarà les possibles arquitectures que s’ estan 
estudiant per a implementar-la.  D’ aquestes arquitectures n’ existeixen dues de  
principals que són OPS i OBS; que es tractaran en més profunditat, ja que són la base 
del present estudi.  També es donaran les raons que ens han fet decidir per OBS enfront 
d’ OBS. 

�����(OHPHQWV�SUHVHQWV�HQ�XQD�[DU[D�zSWLFD�GH�WUDQVSRUW��271��
 
 Actualment, una xarxa òptica funciona com un enllaç punt a punt per on viatgen les 
dades en el medi òptic.  El futur més immediat per a aquesta tecnologia és intentar crear 
xarxes de transport de tamany considerable, que ens proporcionin els amples de banda 
existents en la fibra òptica per transmetre grans volums de dades a gran distància.  Per 
dur a terme la construcció d’ aquest tipus de xarxes (OTN) es parteix de la similitud que 
tenen amb el funcionament de les xarxes elèctriques existents. 
 

 
Fig. 3. Estructura lògica d’ una xarxa amb fibra òptica 

 
Una OTN és una xarxa de transport per a grans volums de dades, de gran velocitat, 

on s’ ha de recórrer àrees extenses, s’ utilitza un o diversos feixos de llum que viatgen 
rebotant dins la fibra òptica per on es transmet la informació. Els terminals existents 
(PCs, FOXVWHUV , ...) són aparells que treballen dins el medi elèctric, i una OTN treballa 
bàsicament sobre el medi òptic. Això implica que hi hagi uns sistemes (nodes límit o 
frontera, HGJH� URXWHU, vegeu Fig. 3) que s’ encarreguen de fer la conversió del medi 
elèctric al medi òptic; més endavant s’ explicaran les seves funcions més detalladament.  
Un cop es tenen les dades en el medi òptic, aquestes són enviades a través de la xarxa 
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òptica fins al node límit destí.  Allí, es tornarà a fer la transformació cap al medi elèctric 
i seran encaminades cap al terminal destí. 

Com es pot apreciar en la Fig. 3,  dins la xarxa de transport, les dades hauran de ser 
processades a través dels nodes intermitjos existents (OXC, Optical Cross-Connect) que 
tenen la funció d’ encaminar-les cap a destí.  Aquests sistemes actualment són 
electrònics i, per tant, es tindrà la necessitat de fer conversions del medi òptic-elèctric-
òptic (OEO) per a poder tractar la informació rebuda i, posteriorment, tornar-la a enviar. 
 

A nivell físic, en una OTN no només existeixen els nodes límit, els nodes intermitjos 
i la fibra que els interconnecta.  A més, existeixen, com en el cas elèctric, un conjunt de 
sistemes per a regenerar la senyal, multiplexors, demultiplexors,... que ens garanteixen 
que el senyal lluminós no s’ atenua, es dispersa o es malmet1.   

 
A nivell lògic, tenim una estructura similar a la de la Fig. 3.  On existiran els 

elements terminals que es volen comunicar, el trànsit generat per aquests arriba a un 
node frontera que s’ encarrega, com s’ ha dit, de convertir el trànsit de paquets elèctrics a 
paquets òptics. Aquest trànsit òptic anirà a través dels nodes intermitjos (OXC) que 
l’ encaminaran cap a destí. A nivell lògic cada node OXC té una unitat de control que 
estableix i allibera les connexions. I un switch òptic que farà les connexions entre els 
diversos fluxos d’ entrada i de sortida al node. 

La unitat de control que tenen els OXC treballa sobre el medi elèctric. Un cop els 
paquets òptics han estat transformats al medi elèctric, la unitat de control els tracta i en 
dóna l’ encaminament a seguir. Els paquets són transformats de nou al medi òptic i són 
dirigits vers la sortida corresponent. 

En la figura 3 també es pot apreciar les sigles UNI (8VHU�WR�1HWZRUN�,QWHUIDFH) i NNI 
(1HWZRUN�WR�1HWZRUN�,QWHUIDFH) que es troben en moltes fonts i vénen a ser el tipus de 
connexions existents. UNI és la connexió entre l’ usuari i la xarxa delimitada pel node 
límit, que és on hi haurà la conversió de les dades del domini elèctric a òptic.  I la NNI 
és la connexió que hi ha dins la xarxa de transport, s’ encarrega d’ unir elements que es 
troben en el mateix medi òptic. 
 Les investigacions en el camp de les OTN se centren tant en la implementació dels 
nodes frontera (nodes límit) com en la implementació dels nodes intermitjos que 
gestionaran el trànsit òptic. 
 

Les velocitats que actualment la fibra òptica ens proporciona són: 
 

                                                
1 Per a més informació sobre aquests tipus d’ aparells vegeu [1]. 
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Fig. 4. Relació entre velocitat i nombre de longituds d’ ona 

 
Per una sola fibra òptica poden viatjar diversos fluxos de llum a diferent longitud 

d’ ona cadascun; això permet que surtin aquestes velocitats en la gràfica, segons que la 
fibra estigui transmetent a 2.5Gbit/s o fins a 40Gbit/s.  
 

La multiplexació per divisió de longitud d’ ona (WDM, Wavelength Division 
Multiplexing) és la tècnica per la qual un medi físic, en aquest cas medi òptic, utilitza 
diferents longituds d’ ona del senyal lluminós per a transmetre la informació. És 
equiparable a la tècnica FDM en el domini elèctric, on per un sol canal viatgen diferents 
fluxos d’ informació modulats a partir de senyals portadors amb diferents freqüències. 

 
WDM és la tècnica que s’ utilitza per a maximitzar la càrrega en el canal i ens permet 

aconseguir per a un mateix canal de transmissió un major ample de banda.  Si es mira la 
figura 4, es pot observar com la capacitat de la fibra es pot incrementar o bé 
incrementant la velocitat de transmissió o bé augmentant el nombre de longituds d’ ona 
amb què es transmet la informació. Incrementar la velocitat de transmissió s’ ha 
comprovat que fa la transmissió més inestable, es necessiten aparells més fiables i més 
cars i apareixen més impureses en el senyal.  És molt més útil augmentar el nombre de 
longituds d’ ona amb què transmetem utilitzant la tècnica de compartir el medi que s’ ha 
indicat anteriorment, WDM o, fins i tot, actualment és parla de la tècnica ':'0, 
GHQVH�ZDYHOHQJWK�GLYLVLRQ�PXOWLSOH[LQJ, on s’ utilitzen moltes més longituds d’ ona que 
en WDM (de 3 a 4 �). 

No totes les longituds d’ ona de l’ espectre són útils per a transportar informació.  En 
les referències que es tenen, es troba que existeixen longituds d’ ona que s’ atenuen més 
ràpidament que d’ altres.  Remetem el lector a la bibliografia [1] per a conèixer més 
sobre aquestes. 
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�����'LIHUqQFLD�HQWUH�FRPPXWDFLy�GH�SDTXHWV�L�FRPPXWDFLy�GH�FLUFXLWV��
 
 Existeixen dues formes d’ enviar la informació entre dos nodes.  Una, la FRPPXWDFLy�
GH� FLUFXLWV, similar a una xarxa telefònica, consisteix en l’ establiment d’ un circuit 
virtual entre emissor i receptor; un cop establert el circuit, s’ intercanvien les dades i 
aquestes sempre viatgen pel mateix camí; un cop enviades, s’ allibera la connexió. 

Els protocols per establir i controlar la connexió són simples i s’ utilitza de forma 
ineficient els recursos que hi ha, ja que el circuit queda dedicat durant tot el temps que 
dura la connexió. 

En la FRPPXWDFLy�GH�SDTXHWV� les dades a intercanviar entre emissor i receptor se 
seccionen en unitats preestablertes (anomenades paquets) que s’ enviaran cap al receptor 
a través de diferents camins; el receptor serà l’ encarregat de, a mesura que rep els 
paquets de dades, estructurar-los de forma coherent per obtenir la informació transmesa. 
El tamany dels paquets en aquest tipus de xarxes és un dels factors més importants, ja 
que la utilització de paquets curts porta a una menor velocitat i menor temps de 
retransmissió dels errors; en canvi, la utilització de paquets llargs ens proporciona major 
velocitat (7KURXJKSXW) però alhora requerim de buffers de major tamany i 
retransmissions més lentes en cas d’ error. 
 

El que s’ intenta buscar, finalment, és una xarxa capaç de transmetre paquets de mida 
variable.  D’ aquesta forma la mida dels paquets es pot ajustar al trànsit existent i a 
l’ estat de la xarxa.  Així, quan es transmetessin paquets molt llargs, la xarxa es 
comportaria com una xarxa de commutació de circuits; i quan els paquets fossin molt 
curts, la xarxa es comportaria com una xarxa de commutació de paquets. 
  
 

�����7LSXV�G
DUTXLWHFWXUHV�GH�[DU[HV�zSWLTXHV�
 

�������&LUFXLWV�HVWjWLFV�R�2&6��2SWLFDO�&LUFXLW�6ZLWFKLQJ��
 

En aquest tipus de xarxes s’ estableixen exteriorment els OLJKWSDWKV d’ alta capacitat i 
amb un ample de banda fix a través de la xarxa òptica (OTN). Un ligthpath és una 
concatenació de senyals òptics a través d’ un seguit de nodes intermitjos (OXC) entre els 
dos nodes que efectuen la transmissió.  La informació que viatja a través del lightpath 
no sofreix transformacions del domini òptic a l’ elèctric.  El lightpath és com un canal 
entre font i destí  que queda establert abans de la transmissió i s’ allibera quan aquesta ha 
finalitzat.  En una sola fibra es poden establir diversos ligthpaths. 

Esdevé útil quan el volum de dades a transmetre és molt gran i hi ha d’ haver pocs 
canvis en les rutes utilitzades (connexions semipermanents). 
 
  

�������&LUFXLWV�GLQjPLFV�
 
 En aquestes xarxes, els lightpaths són establerts per la pròpia xarxa, en funció de les 
peticions que reben els nodes. Aquests implementen un algorisme en temps real que, en 
funció dels recursos lliures que hi hagi en aquell moment, els permetrà encaminar les 
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dades.  Els algorismes tracten dos aspectes bàsics, l’ encaminament a destí i l’ assignació 
d’ una longitud d’ ona sobre la qual es transmetran les dades. 
 Són els terminals, els qui fan les peticions per establir i alliberar els lightpaths. 
 
 

�������236��2SWLFDO�3DFNHW�6ZLWFKLQJ��
  
 La major característica d’ aquesta arquitectura és que els fluxos de dades no 
estableixen lightpaths i la xarxa transporta paquets òptics entre els nodes; en cadascun, 
el paquet es inspeccionat i encaminat cap a destí.  Els paquets òptics estan formats per 
una capçalera (anomenada KHDGHU) i un camp de dades, el SD\ORDG.  Aquest últim viatja 
a través de la OTN de forma òptica; no es transforma a medi elèctric en cap moment; en 
canvi, la capçalera és transformada al medi elèctric, es tractada pel node i es torna a 
transformar al medi òptic per a ser reenviada de nou2. 
 

 
Fig. 5: Processament pel node OPS 

 
 Els nodes intermitjos d’ aquest tipus d’ arquitectura són anomenats OPS (2SWLFDO�
3DFNHW�6ZLWFKHV) ja que tracten només paquets, i d’ aquests, únicament la capçalera.  En 
la figura 5 podem veure les diferents etapes del processament d’ un paquet.  Quan el 
paquet arriba a un node (Pas 1), se separa capçalera de dades, la capçalera passa al 
nivell elèctric i és inspeccionada.   
 D’ aquesta inspecció, el node en treu la informació referent a l’ encaminament, la 
prioritat, ...  Durant aquest procés, el SD\ORDG (les dades) es manté en el domini òptic 
dins un buffer òptic (RAM òptica)(Pas 2).  Un cop reservats els recursos, s’ envia 
capçalera i dades (Pas 3). 
 Un dels principals problemes d’ aquest tipus d’ arquitectura és la implementació 
d’ aquesta RAM òptica, ja que encara no existeix una manera viable i econòmica 
d’ implementar-la.  Degut a aquest problema s’ han buscat diverses solucions 
intermitges, la més factible de les quals, a curt termini, és l’ arquitectura OBS. 
 
 Un altre problema que presenta la implementació d’ aquest tipus de xarxa és el 
problema del conflicte (FRQWHQWLRQ� SUREOHP).  És el principal problema de gestió en 

                                                
2 El canvi de les dades del medi òptic a l’ elèctric es pot trobar escrit en algunes fonts com a conversió 
opto-electrònica (O-E). 
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aquest tipus de xarxes,  i apareix quan dos paquets necessiten accedir al mateix recurs, 
al mateix temps.   
 

 
Fig. 6. Contention Problem 

 
Com es pot apreciar en la figura 6, a l’ entrada del node arriben dos paquets amb les 

seves respectives reserves que volen encaminar-se cap al mateix camí de sortida; el 
node es troba en una situació de conflicte, ja que no pot encaminar tots dos paquets cap 
a la mateixa sortida al mateix temps; per tant, un o més han de ser descartats. Això 
comporta la pèrdua d’ informació i una disminució del rendiment en la xarxa. 
 
 Aquesta problemàtica també existeix en xarxes elèctriques. En el seu cas, se 
soluciona utilitzant un o diversos buffers, on quedaran guardades temporalment les 
trames en conflicte, fins a l’ instant en què puguin ser transmeses.  Llavors existeix un 
conjunt d’ algorismes d’ assignació de prioritat que gestionen quin paquet té preferència 
per a ser enviat.  L’ arquitectura òptica necessària torna a caure en la problemàtica de 
crear una RAM òptica per emmagatzemar temporalment el payload dels paquets en 
conflicte. 
 
 

�������2%6��2SWLFDO�%XUVW�6ZLWFKLQJ��
 
 És la solució per a les xarxes que combina els beneficis de OPS i d’ encaminament 
per longitud d’ ona dins les possibilitats existents i n’ intenta suplir les deficiències. 
 
 OBS és l’ arquitectura que s’ està imposant a curt termini.  El principal avantatge en 
aquest tipus de xarxa és que no és necessària la memòria RAM òptica per a processar 
els paquets òptics.  Es tracta d’ una solució híbrida que utilitza l’ electrònica per controlar 
les decisions preses per l’ OXC (nodes intermitgs) i manté en tot moment les dades en 
forma òptica. 
 
 En OBS, les dades a transmetre són agrupades als caps de la xarxa (HGJH�URXWHUV), 
segons la seva adreça de destí i amb característiques similars.  Donen lloc a unitats de 
mida variable anomenades ràfegues (%XUVWV), d’ un rang comprés entre 10Kb i 30Mb 
[15], que seran transmeses a través de la xarxa òptica.  Abans que el node límit 
transmeti la ràfega, es crea i s’ envia un paquet de control cap al destí amb informació 
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sobre l’ encaminament, la gestió i la prioritat del burst que precedeix [13]; aquest 
s’ encarregarà de reservar els recursos necessaris per encaminar la ràfega fins al node 
límit destí.   
 Una vegada enviat el SDTXHW�GH�FRQWURO � , s’ implementa un dels dos mecanismes de 
reserva dels recursos

�

: 
-  (QYLD�L�HVSHUD�UHVSRVWD��7ZR�ZD\�HQG�WR�HQG�: un cop el node límit emissor ha 

enviat la reserva (paquet de control), aquesta és tractada a través dels diversos 
nodes intermitjos (OXC) fins arribar al node límit receptor.  Si ha estat possible 
la reserva de recursos, aquest node envia al node emissor un ACK indicant que 
ja és possible enviar la ràfega.  Si la reserva de recursos no s’ ha dut a terme, el 
node receptor envia un NAK indicant que, de moment, no és possible 
l’ enviament de la ràfega i l’ emissor s’ haurà d’ esperar un temps prudencial abans 
de retransmetre la reserva. 

 
Fig. 7. Espera resposta abans d’ enviar la ràfega. 

 
-  (QYLD� L� FRQWLQXD� �2QH�3DVV�: un cop s’ ha transmès el paquet de reserva, es 

deixa passar un temps prudencial, anomenat temps d’ offset, abans d’ enviar la 
ràfega.  En aquest cas no s’ espera a rebre confirmació i únicament quan algun 
node intermig ha de descartar la ràfega, enviarà al node emissor un missatge de 
NAK (Negative Ack) tot indicant-li la retransmissió de la ràfega5.  

 

                                                
3 També es poden trobar referenciades com a reserva, etiqueta o BHC (Burst Header Cell) 
4 En algunes fonts [11][12] es pot trobar escrit com a Tell-and-Wait (TW) i Tell-and-Go (TG). 
5 Es fa present que, com s’ ha dit, OBS no utilitza buffers òptics, per tant aquesta retransmissió es fa a 
partir d’ una ràfega emmagatzemada en un buffer elèctric intern al node límit. 
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Fig. 8. Espera temps d’ offset abans d’ enviar la ràfega. 

 
Les dues opcions tenen els seus pros i contres6; però s’ ha cregut millor l’ opció de 

l’ enviament de la ràfega sense esperar confirmació del destí (Fig. 8) perquè això permet 
menor temps d’ establiment de la connexió i un major rendiment del sistema d’ acord 
amb [11]; així el funcionament on se centrarà aquest projecte serà l’ enviament de la 
reserva per part del node límit emissor i, passat un temps prudencial d’RIIVHW, s’ enviarà 
la ràfega dins el medi òptic fins a destí, sense esperar resposta. Aquesta ràfega, degut a 
que els recursos ja hauran estat reservats per la reserva, serà encaminada directament en 
els nodes OXC, sense necessitat de cap tipus d’ inspecció o tractament.  
 
 
 Per indicar l’ acabament del burst i l’ alliberament dels recursos reservats pel paquet 
de control existeixen diferents mecanismes de reserva de recursos. Se’ n destaca: 
 

-  -XVW�LQ�7LPH��-,7��
El node intermig OXC reconeix l’ acabament del burst degut a un paquet auxiliar 

de control (TAG o ,Q%DQG7HUPLQDWRU; IBT); quan rep aquest paquet, allibera els 
recursos ocupats.  Sistema poc eficient degut al fet que, des que arriba la reserva fins 
que finalitza el burst de dades, els recursos estan dedicats exclusivament a aquell 
burst i no poden servir-ne cap altre. 
 
-  -XVW�(QRXJWK�7LPH��-(7 � ��

Les reserves duren un temps fix. Aquest temps equival al temps necessari per a 
la transmissió del burst.  El sistema esdevé més complex, ja que el node només fa la 
reserva dels recursos durant l’ arribada i transmissió del burst, tot alliberant els 
recursos la resta del temps per a l’ enviament d’ altres bursts que hi puguin haver. 

 
Un exemple que clarifica els dos mètodes és el següent: 

 

                                                
6 Consultar [11] per a un estudi més extens dels dos sistemes. 
7 Va ser proposat per Qiao i You en [2].  Aquest protocol està basat en el protocol RDF (Reserve-a-Fixed-
Duration) per a xarxes OBS, el qual s’ encarrega de reservar recursos per al burst [15].   
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Fig. 9. Comparació dels mètodes JIT i JET 

 
Es pot observar com en el cas del JIT (part esquerra, Fig. 9), els recursos queden 

reservats en rebre’ s la reserva 1. Això implica que la reserva 2, que seria totalment 
factible de tractar i enviar la ràfega 2, no es pugui enviar i sigui descartada.  En canvi, 
en el cas del JET (part dreta, Fig. 9), els recursos solament queden compromesos durant 
la duració del burst; en aquest cas, tant la reserva 1 com la 2 serien encaminades. 

 
Com ja s’ ha introduït, un EXUVW és un conjunt de paquets de diferents tipus de xarxes 

elèctriques (paquets de xarxa IP, ATM, ...) englobats en un sol bloc, que serà transmès a 
llarga distància i a gran velocitat. 
 

 
Fig. 10. Composició d’ un burst 

 
 La figura 10 mostra el procés que faria el node límit tot agrupant els diferents 
paquets i formant el burst.  Existeixen diferents algorismes que indiquen com s’ han 
d’ agrupar aquests paquets. 
 

-  A partir d’ un comptador de temps: El node límit va rebent paquets durant un 
període de temps fixat T; un cop exhaurit el temps, el node agrupa tots els 
paquets i en forma la ràfega. 

 
-  A partir de la longitud de les ràfegues:  Existeix una longitud mínima per a la 

ràfega; així doncs, el node s’ espera a rebre tots els paquets necessaris per a 
cobrir aquesta longitud.  Un cop té el tamany mínim de la ràfega, aquesta és 
enviada. 

 
-  A partir d’ una combinació dels dos anteriors:  Es formarà una ràfega quan es 

compleixi una de les dues condicions, o bé s’ ha excedit el temps d’ espera 
(WLPHRXW) fixat per a enviar una ràfega, o bé s’ ha aconseguit una longitud 
suficient de paquets per a formar la ràfega. 
 

 El fet que els bursts de dades no siguin tractats en els nodes intermitjos sinó que, 
gràcies a la reserva, aquests siguin encaminats directament, permet la no utilització d’ un 
buffer òptic i, a més, el fet que no hi hagi la conversió òptic-elèctric-òptic per al 
tractament del burst permet una major velocitat en la transmissió. 
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 Tot i que la idea d’ OBS és bastant delimitada, existeixen molts i variats estudis sobre 
la seva implementació. 
 
 El principal problema d’ aquestes arquitectures és el problema de URXWLQJ� DQG�
ZDYHOHQJWK�DOORFDWLRQ (5:$); és a dir, a l’ hora d’ establir el camí a seguir i, com s’ ha 
vist en el cas d’ OPS, quan hi ha problemes de col·lisions. 
  

Idealment, l’ offset existent entre l’ enviament de la reserva i del burst s’ hauria de 
calcular segons el nombre de ranures necessàries entre reserva i ràfega, i segons l’ actual 
nivell de congestió de la xarxa.  Si no tenim ben acotat l’ offset, pot donar-se el cas que 
el node elimini les dades.  Per tant, el valor d’ aquest offset és un dels punts importants 
en el disseny d’ una arquitectura OBS.   

S’ intentarà fer un sistema de simulació que ens permeti fer estudis per a diferents 
valors d’ offset.  Aquest offset pot ser determinat de forma estàtica o de forma dinàmica.   

El valor fix més comú per a l’ offset ve donat per l’ esquema del Just-Enough-Time 
(JET) donat per Qiao i Yoo [2].  L’ offset valdrà la suma de tots els temps de procés a 
través de tots els nodes intermitjos OXC.  Per calcular aquest temps es fa necessari 
conèixer el nombre de salts que farà el flux òptic fins al destí. 
 

Les ràfegues viatgen sobre el domini òptic al llarg de tota la xarxa de transport.  En 
canvi, les reserves poden viatjar en el domini elèctric o òptic.  Ràfegues i Reserves 
viatgen pel mateix canal o per canals separats (altrament anomenats fluxos).  

 
Les tècniques d’ etiquetat dels senyals òptics són: 

 
-  (WLTXHWDW�7'0 (Multiplexació per divisió de temps), coneguda com a etiquetat 

en sèrie.  La reserva i la informació viatgen pel mateix canal separades per un 
temps d’ offset.  L’ avantatge principal és que totes les dades vénen pel mateix 
flux però hi ha d’ haver un sincronisme molt rígid entre reserva i burst. 

 

 
Fig. 11. Etiquetat TDM 

 
-  (WLTXHWDW� 2&'0 (Multiplexat per divisió de codi òptic), la reserva es posa 

juntament amb el burst de dades però amb un codi específic que ens indica on es 
troba.  Principalment, presenta el desavantatge de buscar en el burst el codi 
referent a la reserva i extreure’ n la informació. 
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Fig. 12. Etiquetat OCDM 

 
-  (WLTXHWDW�6&0 (Multiplexació amb subportadores), la informació de la reserva 

és modulada en una subportadora que s’ afegirà al mateix canal òptic on viatgen 
les dades.  L’ avantatge que presenta és que dades i reserva van pel mateix canal.  
I el desavantatge més important és que hi pot haver pèrdua de la subportadora 
degut a la dispersió de la fibra... 

 

 
Fig. 13. Etiquetat SCM 

 
-  (WLTXHWDW�:'0 (Multiplexació per divisió de longitud d’ ona), les etiquetes de 

cada canal de dades poden multiplexar-se i enviar-se per un canal separat.  
L’ avantatge principal que presenta és que la Unitat de control del node intermig 
(OXC) tractarà únicament el canal de reserves i establirà connexions virtuals a 
les seves entrades/sortides quan arribin els bursts de dades.  El desavantatge que 
presenta és la sincronització que hi ha d’ haver entre reserves i dades.   

  

 
Fig. 14. Etiquetat WDM 

 
Aquesta tècnica de senyalització s’ anomena 6&'7 (6HSDUDWH� &RQWURO� 'HOD\HG�

7UDQVPLVVLRQ) i s’ ha adaptat al medi òptic partint d’ un estàndard existent de UTI-T8 per 
a burst switching en xarxes ATM. 
 
                                                
8 El UTI-T és un organisme que intervé en l’ estudi de les normes mundials per a les telecomunicacions. 
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La xarxa OBS es troba entre una xarxa de commutació de circuits i una xarxa de 
commutació de paquets, segons quina sigui la longitud de les ràfegues.  Així OBS tindrà 
els avantatges dels dos tipus de xarxes i intentarà no tenir-ne els inconvenients. 
El fet que la longitud dels burst (ràfegues) sigui variable ens dóna una característica 
molt important de les xarxes OBS, que és la JUDQXODULWDW del sistema, la capacitat 
d’ acceptar diferents patrons de trànsit. 
 

El fet que els paquets de dades s’ agrupin en bursts abans de ser transmesos a través 
de la xarxa de transport ens permet fer que paquets de diferents tipus de xarxa puguin 
ser transmesos al mateix temps.  L’ agrupament es fa conforme als paquets que tenen el 
mateix destí o tenen la mateixa QoS (Classe de servei).  
 

La utilització d’ aquesta arquitectura soluciona els problemes que presentava OPS. El 
principal problema que soluciona és que una xarxa OBS no té necessitat d’ una RAM 
òptica. Recordem que aquest era el principal handicap per a la realització d’ una xarxa 
OPS. 

 
La següent taula mostra les diferències generals entre OPS i OBS: 

 
 OBS OPS 

Tipus de pèrdua Pèrdua d’ una ràfega Pèrdua d’ un paquet 
Com s’ estableix el control Externament Internament 

Buffering  No Normalment 

Temps de latència Temps de propagació + temps per 
crear el burst 

Temps de propagació 
(Aprox.) 

Possibilitat de desordre No És possible 
Sistema de control flux de control amb reserves Capçalera del paquet 

Sincronisme Major necessitat Menor 
Taula 2: Comparativa entre OBS i OPS. 

 
 Sobre OBS també es pot implementar diferents classes de servei per als paquets, de 
manera similar a les diferents classes de servei que existeixen per als paquets IP.  En 
aquest tipus de xarxes òptiques, també s’ intenta implementar diferents mètodes per 
assignar prioritats als bursts de dades. 
 
 Recordem que OBS treballa sense la necessitat de buffers òptics i, per tant, les 
característiques referents a QoS seran més restrictives. Així, existeixen exemples en la 
bibliografia on s’ utilitzen les línies de retard per fibra, FDL (ILEHU�GHOD\�OLQHV), que ens 
permeten fer un retard molt petit en el burst entrant.  En el node a estudiar, s’ intentarà 
implementar la gestió de QoS sense la necessitat de cap buffer, ja que, segons alguns 
investigadors, és preferible evitar els buffers de qualsevol tipus en la capa òptica de la 
xarxa. 
 

Tot i això, s’ intentarà implementar una xarxa que pugui donar, en un principi, dues 
classes de servei9. Bursts corresponents a aplicacions en temps real, com seria una 
videoconferència, una trucada telefònica, ..., que requereixen d’ un límit de temps 
estricte per al retard i als quals es garanteix poca probabilitat de bloqueig.  I els bursts 

                                                
9 Segons els estudis recents duts a terme en aquest àmbit,  s’ ha trobat que amb 2 classes de QoS s’ engloba 
tot el trànsit existent [18]. 
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corresponents a aplicacions en temps no real, com podria ser un missatge de correu, ..., 
que poden tolerar retard i es poden retransmetre si són descartats. 
 
 

������5DRQV�TXH�HQV�KDQ�IHW�GHFLGLU�SHU�2%6��
 
 La principal raó perquè s’ ha fet l’ estudi sobre OBS en lloc d’ OPS és degut al fet que 
hom creu que OBS és l’ arquitectura a desenvolupar en el futur més immediat, 
principalment degut a la tecnologia existent i a la dificultat de la implementació d’ una 
RAM òptica imprescindible per al desenvolupament d’ OPS. 
 
 La fibra òptica està tenint un gran desenvolupament i acceptació en el mercat; 
actualment, els preus del material de muntatge i dels equips són considerables respecte 
el seu equivalent elèctric.  Però la utilització de fibra òptica permet cobrir distàncies 
més grans i presenta més immunitat a les interferències electromagnètiques, tan 
comunes en el coure; això la fa una tecnologia d’ avantguarda que s’ implanta cada 
vegada més. 
 
 OBS presenta un gran ventall de possibilitats en relació a quina serà la seva darrera 
especificació.  Com s’ ha comentat, existeixen en la bibliografia moltes i variades 
maneres per implementar el node OXC.  El fet que encara cap d’ aquestes sigui 
definitiva ens ha permès suposar-ne una i estudiar-ne les seves característiques; si més 
no, de forma simulada. 
 
 En alguns plantejaments que s’ han vist, es creu que, en el futur, els paquets 
desapareixeran de les xarxes de transport (tipus WAN) i únicament s’ enviaran ràfegues 
que englobin paquets amb característiques similars. Com s’ ha vist en la teoria, el 
funcionament d’ OBS simplifica la gestió en el node. Per a un nombre gran de paquets 
que són transmesos dins un mateix burst, el node únicament tracta una reserva; això en 
millora les característiques, ja que, en certa manera, la velocitat de processament del 
node no es veu incrementada per molt que s’ incrementi la velocitat de la xarxa i el seu 
ample de banda.   
  
 S’ intentarà estudiar el trànsit en WDM; és a dir, donar un trànsit genèric que pugui 
ser escalable i es puguin tenir tants fluxos de dades com longituds d’ ona.  Això 
permetrà veure el rendiment del node en entorns amb molts fluxos a tractar (DWDM) o 
entorns amb menys (WDM). 
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���'LVVHQ\�
�
�� A continuació es farà una explicació detallada de tota la implementació duta a terme.  
L’ implementació ha consistit en tres parts fonamentals: Creació del trànsit a gestionar, 
creació del node OXC per a OBS, i mètodes per a mostrar el trànsit.  A part, s’ ha dut a 
terme una interfície gràfica que facilita la gestió del trànsit a l’ usuari.    
 El disseny es centra principalment en la funció que implementa al node on 
s’ explicarà mitjançant diagrama de blocs cadascun dels estats on pot arribar, 
posteriorment en l’ apartat 5.1 se’ n farà la verificació del seu funcionament a partir de 
casos puntuals.  A banda, el node retorna un llistat estadístic sobre la gestió que ha fet 
del trànsit, aquest llistat també estarà argumentat en aquest apartat. 
 

�����&RP�V
KD�JHQHUDW�HO�WUjQVLW��
  
 El trànsit que es crearà i serà utilitzat per demostrar la gestió del node serà un trànsit 
del tipus WDM. És a dir, existiran diferents fluxos d’ entrada corresponents a les 
longituds d’ ona possibles. El nombre de fluxos es deixarà obert; serà indicat en cada 
cas, permetent que es pugui crear una gamma molt variada de trànsits d’ entrada.  
 
 

Les dades que un terminal vol transmetre no s’ envien de forma massiva a través de la 
xarxa, sinó que es divideixen en paquets. Un paquet és l’ estructura mínima que 
s’ enviarà a través d’ una xarxa. La seva mida depèn de l’ ample de banda que ens permeti 
la xarxa. Un paquet inclou part o la totalitat de les dades i uns paràmetres a l’ inici, la 
capçalera, i al final, el camp  quecksum, CRC,... , per delimitar-lo.  

  
El medi per on viatjaran els paquets, l’ hem simulat com un eix ranurat de temps 

(VORWV� R� WLPHVORWV). Aquest temps pot variar segons la precisió que es desitgi; 
normalment són valors de l’ ordre de microsegons i nanosegons per a una velocitat de 
10Gbit/s.  Això ens permet emular un accés al medi del tipus OTDM (Optical Time 
Division Multiplexing), que ve a ser el mateix que un TDM però en medi òptic, on el 
temps a través de la xarxa es troba ranurat i els nodes inserten les seves dades en les 
ranures; no es possible que les dades ocupin mitges ranures. La informació ocuparà 
ranures senceres o s’ utilitzaran bits de padding (bits de redundància) per a marcar tota la 
ranura.  Una font només podrà posar dades en una ranura buida i a l’ inici d’ aquesta.  
 
 

�������(VWUXFWXUD�TXH�WHQHQ�HOV�SDTXHWV�
 

Com s’ ha explicat, OBS es basa en l’ enviament de paquets de reserva i ràfegues, 
conjunts de paquets de dades.  Per a la gestió del trànsit en el node a implementar, s’ ha 
pensat la ràfega com un seguit de paquets iguals de dades. Per conèixer si es tracta 
d’ una reserva o d’ una ràfega, s’ utilitzarà un camp que ho indiqui específicament dins 
del paquet. 
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 Tal i com s’ ha explicat, l’ estructura mínima d’ informació que circularà per la xarxa 
que estem tractant és un paquet. En aquest projecte, el paquet està format per: 
 

 
Fig. 15. Estructura del paquet 

 
El camp de dades amb les dades que envia el terminal és informació redundant en 

aquest projecte; per tant, s’ han exclòs a l’ hora de crear l’ estructura.  Així, la matriu que 
es crea cada cop que es vol construir un paquet estarà formada pels camps en blau de la 
figura 15. 
 

Anem a descriure cadascun dels camps: 
 
,' (paquet.id): és el nombre indentificador propi de cada paquet.  Aquest estarà format 
per un valor obtingut a partir del nombre de l’ enllaç, el nombre del flux i d’ un valor 
consecutiu que farà el paquet distingible d’ altres paquets. 
7LSXV (paquet.tipus): ens indica de quin tipus de paquet es tracta: 
 0 - absència de paquet; 1- paquet de control; 2 - paquet de dades. 
5DQXUD (paquet.ranura): indica el número de ranura en què arribaran les dades.  És un 
punter que marca l’ inici de la ràfega a què fa referència la reserva. 
En el cas que el paquet sigui de dades, aquest camp no queda assignat. 
,3B2ULJHQ (paquet.iporigen): conté l’ adreça IP Origen del paquet.  En aquesta primera 
aproximació al node OXC, s’ assigna un valor numèric com a adreça. 
,3B'HVWt (paquet.ipdesti): conté la IP_destí del paquet, és a dir, la informació necessària 
per al node per encaminar el paquet de reserva i ràfega cap a la seva destinació.  Igual 
que en la IP origen, el valor d’ aquest camp serà un valor numèric. 
/RQJLWXG (paquet.long): és el nombre de ranures que ocuparà el paquet de dades; 
aquesta informació serà molt útil a l’ hora de reservar l’ espai que ocuparà la ràfaga en la 
sortida. 
1RPEUH�GH�VDOWV (paquet.salts): conté el nombre de nodes que pot travessar el paquet.  
Un node intermig s’ encarrega d’ inspeccionar aquest camp i, si el nombre de salts és 
igual a 0, s’ elimina el paquet, ja que aquest 0 indica que només podia fer un salt més.  
En canvi, si el nombre de salts és major; el paquet s’ encamina tot decrementant en 1 el 
seu valor. 
77/�(paquet.ttl): nombre de nodes que pot travessar el paquet, equivalent al temps de 
vida d’ un paquet IP.  Si, en arribar a un node, TTL = 1, s’ eliminarà el paquet. 
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4R6 (paquet.qos): és el camp de qualitat de servei del paquet.  Aquest camp és 
inspeccionat pel node per saber si el paquet requereix de prioritat o no.  Aquesta 
prioritat li serà implementada dins la funció JHVWLRBSULRULWDW���� 
1RPEUH�GH�O¶HQOODo (paquet.enllac): marca l’ enllaç on pertany el paquet, tant de reserva 
com de dades. 
1RPEUH�GH�IOX[�(paquet.flux): marca el número de flux on es troben les dades. 
&KHFNVXP (paquet.cksm): simula el checksum; amb 0, indica paquet erroni, i amb 1, 
paquet correcte. 

 
Per indicar que la ranura es troba buida, hi posem un paquet amb tipus 0 (la resta de 

camps del paquet són innecessaris), que anirem substituint per dades cada cop que 
tinguem paquets a transmetre. 

No s’ ha implementat cap algorisme d’ accés al medi, ja que no era aquesta la finalitat 
del projecte. 
 

�������&UHDFLy�G¶XQ�WUjQVLW�
 

 
Fig. 16. Esquema bàsic reserva-ràfega 

 
Amb la funció FUHDBIOX[BWUDIILF�P simulem el trànsit que podria ser generat per un 

node límit.  Aquest trànsit constarà d’ un conjunt de reserves que indexaran un conjunt 
de ràfegues.  A la funció li passem diferents paràmetres com ara el nombre de l’ enllaç 
que portarà aquest flux, de quin flux es tracta, etc.  També se li passa les variables UHV i 
UDI, estructures que contenen la informació referent a quins han de ser els temps i la 
longitud del tràffic.  En la figura 16 es pot veure com són aquestes estructures; veiem 
els temps (t) i longituds (l) màximes i mínimes que gestionen l’ estructura de les reserves 
i les ràfegues.  A més a més, existeix WGLV i OGLV que referencien els valors corresponents 
a la distribució que segueixen els temps.  És a dir, entre un temps màxim i un temps 
mínim i segons la distribució marcada, la funció retorna un conjunt de valors que 
marcaran els instants d’ arribada de cadascun dels paquets. 
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Les funcions de distribucions que s’ han tingut en compte per a la generació del 
trànsit explicat, són: distribució XQLIRUPH, distribució QRUPDO, distribució OLQHDO�
FUHL[HQW i distribució OLQHDO�GHFUHL[HQW.  Ja que el propòsit del present projecte no és 
aprofundir en els conceptes matemàtics per a la creació d’ aquestes, s’ ha pensat 
descriure-les en l’ Annex 8.1. 

 
 
 Ja que es tracta d’ una xarxa de transport d’ envergadura considerable, existiran 

diferents nodes límit que generin el seu propi trànsit.  Amb la funció MXQWDBWUDQVLW�P�
simulem un multiplexor que apilarà els diferents trànsits fins a constituir-ne un de sol.  
Aquest multiplexor ajuntarà totes les reserves en un flux que anomenarem flux de 
control i les dades de cadascun aniran per fluxos separats (etiquetat WDM10). 

 
Com s’ ha indicat, el trànsit creat serà únicament d’ entrada al node intermig (OXC); 

no existirà en cap moment un flux on es tingui ràfegues d’ entrada i ràfegues de sortida.  
El trànsit entrant serà incorporat al node i aquest en donarà un trànsit de sortida; la 
gestió de la informació es farà en un únic sentit.  La fibra que porta informació en un 
sentit i la que porta informació en sentit contrari es troben clarament delimitades i, per 
tant, en estudiar-ne una, podem predir-ne el comportament de l’ altra aplicant tot el 
procediment a la inversa. 

 
L’ offset és el retard present entre l’ enviament de la reserva i la ràfega.  El valor 

d’ aquest temps és un dels punts crítics en l’ arquitectura OBS.  Aquí s’ intentarà que 
pugui prendre un únic valor o valors dins una distribució.  No s’ ha tingut en compte la 
implementació d’ un offset dinàmic, gestionat pels nodes segons el nombre de col·lisions 
en la xarxa.   

 
Normalment, en una fibra no viatja un sol flux de llum sinó que existeixen diferents 

longituds d’ ona que transporten les dades.  Aquestes N longituds d’ ona s’ han simulat 
com a N fluxos d’ entrada al node OXC; per tant, el que realment entraria al node seria 
N-1 fluxos que transmeten ràfegues de dades (els anomenarem IOX[RV�GH�GDGHV� i un 
flux per on es transmetrien les reserves (IOX[�GH�UHVHUYD�.   

 

 
Fig. 17. Multiplexació del trànsit creat en els terminals 

 

                                                
10 Veure tipus d’ etiquetat en l’ apartat 1.3.4 
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La unió dels diversos fluxos de dades i del flux de control amb les seves reserves 
forma una estructura que s’ ha anomenat HQOODo.  La funció que s’ encarrega de la creació 
dels paquets en un enllaç segons una distribució estadística és FUHDBHQOODF9HF�P.  En 
una xarxa de transport, com la que s’ està emulant, per on viatja un gran nombre de 
dades, es tindran diferents enllaços provinents de diferents nodes frontera (HGJH�URXWHU), 
que hauran de ser tractats pel node intermig OXC.  Per simplificar la notació, hem 
ajuntat els diferents enllaços en una estructura que anomenarem WUjQVLW.  Això ens 
simplifica les coses a l’ hora de passar tot el tràfic al node; aquest únicament tindrà un 
trànsit d’ entrada i un de sortida. 

    

 
Fig. 18. Esquema trànsit existent en el node 

 
 

Per dibuixar el trànsit que tenim a l’ entrada i a la sortida del node s’ utilitzen diferents 
funcions segons el que ens interessa ressaltar: 

 
Paràmetre a ressaltar Funció implementada 
relació entre reserves i fluxos 
corresponents GLEBHQOODFBLG�P�
la ipdesti dels paquets GLEBHQOODFBLSG�P�
el QoS de cada paquet GLEBHQOODFBTRV�P�
el nombre de salts que pot fer el paquet GLEBHQOODFBVDOWV�P�

Taula 3: Funcions per a dibuixar el trànsit 
 
 
 

�����0RVWUHMDW�GHO�WUjQVLW��
�� Un cop s’ ha fet la generació del trànsit, es va pensar en implementar un sistema de 
simulació que ens permeti veure de forma clara la distribució dels paquets en el temps 
(en les diferents ranures de temps). 
 

Alhora, el dibuix ens ha de mostrar de forma clara quins han estat els canvis entre el 
trànsit entrant i el trànsit sortint en el node.   

 
No s’ ha pensat una única forma de mostreig sinó que, segons el paràmetre que es 

desitgi estudiar, mostrem els paquets acolorits d’ una o altra forma.  Cadascuna anirà 
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millor en un cas o un altre; en les diferents proves que es facin al node, es mostrarà a 
l’ usuari quina li pot ser més útil en cada situació. 
 

Funcions per mostrar el trànsit (indicades en la taula 3): 
 
GLEBHQOODFBLG�P��

Funció per a trànsits molt petits, ja que, seguint una matriu de 10 colors bàsics que es 
troben en la toolbox de MATLAB, assigna el mateix color per a la reserva i la ràfega a 
qui apunta, i pinta les reserves de diferents colors.  Si es tractés d’ un trànsit gran 
s’ anirien repetint els colors.  La funció és molt útil per veure quina ràfega és indexada 
per a cada reserva.  S’ utilitza per veure de forma gràfica quina reserva ha estat 
processada i encaminada o quina s’ ha descartat. 
 
GLEBHQOODFBLSG�P�

Funció que dibuixa el trànsit que li passem en funció del camp IP_destí del paquet de 
reserva.  Aquesta funció és molt útil a l’ hora de veure si el node OXC encamina 
correctament quan la funció per encaminar gestiona els paquets segons la ipdestí que 
tinguin. 
 
GLEBHQOODFBTRV�P�

Funció que ens servirà per veure els paquets de reserva del trànsit que tinguin el 
camp QoS diferent.  És a dir, el camp QoS (Qualitat de servei) pot prendre els valors 0 o 
1, com s’ ha explicat anteriorment11. Així, la funció dibuixarà en blau els paquets amb 
camp QoS = 1, paquets amb prioritat; i en verd els que tenen camp QoS = 0, paquets 
sense prioritat, que normalment pertanyen a aplicacions que treballen en temps no real. 
 
 
GLEBHQOODFBVDOWV�P�

Funció que ens mostrarà els paquets del trànsit amb diferent color segons el camp 
nombre de salts.  Aquesta funció és útil a l’ hora d’ encaminar diferents nodes de forma 
consecutiva.  El fet que puguem distingir amb un color els paquets als quals sols els 
queda un salt, ens permetrà veure si en el següent node són eliminats, i així comprovar 
el bon funcionament del node.  
 

Per a facilitar l’ ús de les diferents funcions que es tenen per dibuixar, la forma de 
cridar-les és la mateixa per a totes.  Això facilita molt la gestió a l’ usuari, ja que 
únicament li cal canviar el nom a la funció i veure’ n els resultats. 
 En tots els casos, la possibilitat dels colors es troba limitada a una matriu on es tenen 
tots els colors disponibles en MATLAB. Tot i això, aquest nombre és finit i, degut al 
gran nombre de paquets a gestionar, s’ anirà repetint periòdicament. 
 
 

                                                
11 Veure apartat 4.1.1 de com s’ ha generat el trànsit 
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�����&UHDFLy�GHO�QRGH�2;&�SHU�D�2%6�
�� En concret, la implementació que s’ ha dut a terme és la referent a un node intermig 
d’ una xarxa òptica amb arquitectura OBS; a part d’ anomenar-lo OXC també és possible 
trobar-lo anomenat com a OBS (2SWLFDO�%XUVW�6ZLWFK).  La funció del node gestionarà 
un trànsit d’ entrada i en donarà una sortida segons la implementació que se li hagi 
especificat.  Al cas real, equivaldria a un node intermig que tracta una fibra entrant 
d’ informació. Per aquesta fibra viatgen diverses dades segons diferents longituds d’ ona 
(metodologia WDM explicada en la teoria). 
 

El fet que pugui rebre diferents longituds d’ ona, a l’ hora de la simulació, ho hem 
implementat com que al node li arriben diferents fluxos dins d’ un enllaç.  Podem 
pensar-ho com que, si el node rep unes N longituds d’ ona, tindrem N fluxos de la 
mateixa longitud. 
 Ja que s’ utilitza la tècnica d’ etiquetat WDM, el node processarà tots els paquets de 
reserva i, pels canals de dades, l’ únic que farà serà enrutar el paquet que rebi segons la 
reserva prèvia que hagi tractat. 
 
 El node ha de proporcionar a la xarxa les funcions de commutació i enrutament 
necessàries.  I ha d’ intentar suplir els problemes de FRQWHQWLRQ que hi pugui haver.  Les 
solucions per a aquest problema es trobaran implementades en unes funcions puntuals 
del node on l’ usuari podrà tenir accés per a estudiar-ne possibles solucions. 
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Fig. 19. Gestió de les reserves en el node 

 

 
Fig. 20. Gestió de les ràfegues en el node 

 
L’ algorisme implementat pel node intenta simular la gestió que faria un node 

intermig (OXC) en el cas real.  El trànsit es processarà ranura a ranura intentant simular 
l’ instant actual de temps en què va rebent els diferents fluxos.  En cada instant el node 
únicament té informació sobre el trànsit enviat i sobre el trànsit rebut en la ranura actual.  
En concret, només té informació del flux de control que gestiona, ja que les ràfegues 
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són servides “instantàniament”. El node no processarà tot el vector de reserves que es 
tingui en crear el trànsit, sinó que el gestionarà a partir de la ranura actual en cada 
moment. 

A més s’ ha dotat el node d’ un temps de processament. Aquest temps simula el temps 
que requereix el node per, quan rep una reserva, passar-la al medi elèctric, tractar-la, 
tornar-la al medi òptic i reenviar-la pel trànsit de sortida cap al següent node.  

Aquest valor es troba especificat dins la funció SURFHVBQRGH��D�P, com a variable 
WBSURF, i s’ ha fixat com a 2 ranures (pensem que la unitat de temps es troba especificada 
com 1 ranura).  Podem variar aquest valor fent el processament del node més ràpid o 
més lent.  Es pot comprovar que, com passa en el cas real, com més ràpid és el node, 
més flux de dades tractarà i menys dades seran descartades. 

 
En cada instant (ranura), el node gestionarà el flux on es troben les reserves 

(anomenat IOX[�GH�FRQWURO) segons l’ algorisme mostrat en la figura 19, i gestionarà els 
diferents fluxos on es troben les ràfegues (anomenats IOX[RV� GH� GDGHV) a partir de 
l’ algorisme de la figura 20. 

 
En la figura 19 podem veure quin és el diagrama d’ estats que implementa el node.  

La gestió de les reserves és la part fonamental del node OXC.  En aquest punt, el node 
és l’ encarregat de reservar recursos per al correcte encaminament de les ràfegues que 
indexen les reserves rebudes.   

 
En la mateixa figura es poden apreciar dos blocs en color blau fort, que són les 

funcions que permetran implementar diferents comportaments per al node. Aquestes 
funcions són: gestió taula d’ encaminament i gestió prioritat reserva, especificades més 
endavant.  El codi que s’ implementi en cadascuna farà que el node gestioni les reserves 
d’ una forma diferent i així se’ n podrà estudiar el comportament per als diferents casos 
pensats. Així, en futures línies de treball es podrà donar l’ algorisme que millor 
gestionarà aquest tipus de trànsit. 
 

Tal i com s’ ha dit, la programació del node s’ ha fet de forma modular i intentant 
donar-ne una idea del seu funcionament a alt nivell, de forma que sigui relativament 
fàcil treballar-hi.  La major part del blocs presents en la figura 19 i 20 són implementats 
com a funcions que poden ser fàcilment localitzades i modificades.  A continuació es 
passa a descriure cada bloc i quina és la seva funció dins el sistema. 

 
 

Corresponents a la figura 19 existeixen els blocs següents: 
 

([LVWHL[�5HVHUYD"��
 En aquest bloc el node mira si en el flux de control, en la ranura actual, hi ha una 
reserva.  El fet que hi sigui ve indicat pel camp tipus del paquet que hi hagi en aquell 
moment. Únicament quan el camp tipus sigui igual a 1, s’ indicarà una reserva.  Un cop 
el node es trobi amb una reserva, n’ inspeccionarà el contingut. 
 
3DTXHW�&RUUHFWH"�
 En aquest punt, el node sap que el paquet és una reserva i la tracta en busca de 
possibles errors.  Com en el cas real, els paquets no sempre es reben de forma correcta;  
la primera funció del node, en qualsevol cas, és comprovar si les dades són correctes.  
No s’ ha implementat un sistema que, de forma aleatòria, afegeixi errors a les reserves. 
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Per tant, tot el trànsit serà correcte en un primer moment.  El que sí que és possible, és 
modificar el valor d’ algun dels camps de la reserva tot fent-la errònia.  
 
 

Els errors que s’ han contemplat són: 
-  retorna 1 si existeix un error en el camp checksum. Aquest camp ens indica si el 

paquet és erroni en el seu contingut.  Com s’ ha especificat, aquest camp valdrà 1 
quan el paquet sigui correcte; per a qualsevol altre valor, la funció retornaria un 
1 (error). 

 
-  retorna 2 si existeix error en el camp TTL. El paquet ha exhaurit el temps de 

vida que tenia dins la xarxa i, per tant, ha de ser descartat.  Aquesta mesura és 
molt útil a l’ hora de netejar la xarxa de paquets que hi circulin de forma 
permanent.  En la implementació feta, aquest camp s’ ha fixat a 0 en tots els 
paquets.  Igual que en el cas del checksum, no s’ ha creat cap funció que en 
modifiqui el valor.  

 
-  retorna 3 si existeix error en el camp nombre de salts. A l’ igual que en el cas 

elèctric, quan el nombre de salts és 0, el paquet s’ ha d’ eliminar, ja que no se li 
permet continuar circulant per la xarxa.  Amb això s’ evita tenir paquets circulant 
per la xarxa eternament, tot buscant possiblement un destí inexistent.  Aquest 
camp ve fixat pel node límit que li assigna un valor abans de ser transmès a la 
xarxa.  Per a aquest camp sí que s’ ha implementat una funció que, aleatòriament, 
i dins un nombre màxim de salts fixat en la funció, s’ assigni als paquets un 
nombre de salts.  Aquest valor anirà sent decrementat en cada node intermig. 

 
-  retorna 0 quan no existeix cap error en el paquet. 

 
Quan la funció retorna 0, el node sap que es tracta d’ una reserva correcta i, per tant, 

haurà de ser tractada.  En qualsevol altre cas, el node descarta la reserva i, 
conseqüentment, la ràfega que indexa. 
 
*HVWLy�WDXOD�G¶HQFDPLQDPHQW�
�
 Funció que, com s’ ha dit, es troba oberta i ens permet assignar diferents 
comportaments al node.  En aquest punt, el node crida a la funció JHVWLRBWH��UHVHUYD���
que li retornarà el flux i enllaç per on ha d’ encaminar la ràfega que vindrà posteriorment 
indexada per la reserva.  Al mateix temps, també ens dóna quin serà l’ encaminament de 
la reserva.  Aquesta haurà d’ enviar-se pel flux de control de l’ enllaç per on 
s’ encaminarà posteriorment la ràfega.  Si els valors que són retornats són iguals a 0, tant 
per al flux com per a l’ enllaç, el node entén que no hi ha encaminament possible per a 
aquella reserva i, per tant, s’ ha de descartar. 
 
 No sempre es podrà encaminar la reserva de forma correcta.  Acostuma a donar-se el 
problema del contention explicat en teoria, on la reserva es troba amb els recursos ja 
ocupats per una altra reserva. 
 
 Per no descartar directament la reserva i la ràfega, s’ intenta suplir el problema del 
conflicte amb l’ assignació, a la reserva/ràfega, d’ una altra direcció destí.  Les xarxes de 
transport sobre les quals s’ està treballant estan massivament interconnectades; per tant, i 
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si és possible, es pot anar des de l’ origen al destí per més d’ un camí.  La idea, doncs, és 
tornar a cridar la funció i demanar-li un camí alternatiu per intentar no eliminar la 
reserva i re-encaminar la ràfega. 
 

 
Fig. 21. Existència de diversos camins per arribar a destí 

 
 En la figura anterior s’ observa com una reserva que arriba a A i va cap a F, si crida la 
funció d’ encaminament, possiblement aquesta li indiqui el camí més curt (camí en roig i 
passant pel node B).  Però si aquest encaminament no és possible, en lloc d’ eliminar la 
reserva i la ràfega, tornarà a cridar a la funció JHVWLyBWH��� i aquesta li podrà indicar un 
possible camí alternatiu.   
 Més endavant, quan es mostrin possibles implementacions d’ aquesta funció, se 
n’ explicarà el comportament de forma més detallada. 
 
([LVWHL[�FDPt"�
 Punt de decisió, lligat a la resposta de la funció anterior; retorna sí quan els valors 
retornats per la JHVWLRBWH��� són diferents de 0, és a dir, és possible fer l’ encaminament 
de la ràfega a través del flux i enllaç retornat.  Si no fos possible, s’ eliminaria reserva i 
ràfega. 
 
(VSDL�OOLXUH�HQ�HQOODo�L�IOX[�GHVWt"�� Segons el trànsit que es tracti, en poques ocasions els recursos destí que han de ser 
reservats pel paquet de control que acaba d’ arribar es trobaran lliures.  En aquest bloc es 
mira si hi ha posicions lliures per encabir-hi la ràfega o si hi ha problemes d’ espai 
d’ algun altre tipus.  Hi haurà posicions lliures sempre i quan no hi hagi una reserva 
prèvia que hagi reservat, en l’ enllaç i en el flux de sortida, les posicions per a la seva 
ràfega.  Si existeix col·lisió degut al fet que ja hi ha una reserva, la funció indicaria al 
node que hi ha problemes i el node aniria a l’ estat de FRQWURO�GH�FROÂOLVLRQV�que es pot 
observar en la figura 19. 

Si la funció retorna que hi ha espai lliure per a la ràfega, el node passa a comprovar si 
la reserva es pot encaminar correctament (estat (VSDL� OOLXUH� HQ� IOX[� GH� UHVHUYD� GH�
VRUWLGD). 
 
&RQWURO�GH�FROÂOLVLRQV�
 El node arriba a aquest estat quan existeix una reserva que ha reservat uns recursos 
per a una ràfega, els quals ja estan agafats per una altra reserva prèvia.  En aquest punt, 
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la funció inspecciona quines són la/les reserves que es veuen afectades per la sol·licitud 
d’ aquesta última reserva. 
 

 
Fig. 22. Posicions en conflicte entre ràfega 3 i ràfegues 1 i 2 

 
En la figura anterior es pot apreciar com la ràfega 3 requereix ser enviada entre les 

ranures 10 i 20, ranures que el node reserva per a les ràfegues 1 i 2.  Cap de les ràfegues 
no s’ han servit, ja que el node es troba en la ranura actual; llavors es passa a l’ estat de 
control de les col·lisions.  En aquest estat, el node guarda en un buffer les reserves 1 i 2 
que han entrat en col·lisió amb la reserva 3 i crida la funció JHVWLRBSULRUL��� 
 
7p�PDMRU�SULRULWDW�OD�UHVHUYD�DFWXDO"�
 Com s’ ha indicat en el control de col·lisions, el node arriba a aquest estat amb un 
buffer (variable cua_resv) on conté totes les reserves en conflicte amb la reserva actual.  
Llavors es crida la funció JHVWLRBSULRUL��� que retorna la prioritat de la reserva actual 
sobre les altres.  Si la prioritat és igual a 1, la reserva actual desbanca les altres reserves; 
en la figura 22, la ràfega 3 seria la que es tindria en compte, i les ràfegues 1 i 2 serien 
descartades en la majoria dels casos.  S’ ha de tenir present que les reserves 1 i 2 ja han 
estat enviades.  Per tant, són reserves que s’ aniran transmetent per la xarxa sol·licitant 
uns recursos que, posteriorment, quan arribi la reserva 3, seran alliberats i assignats a 
aquesta. 

  
En una primera aproximació al node, es va pensar en descartar directament les 

ràfegues que eren menys prioritàries.  Però estudiant les fonts existents, en concret [10], 
es plantejava la possibilitat de no eliminar les ràfegues menys prioritàries.   

Els autors de [10] plantejaven la possibilitat de segmentar el burst de dades (EXUVW�
VHJPHQWDWLRQ��� que esdevenia una millora per reduir la pèrdua d’ informació.  Amb 
aquesta tècnica no s’ aconseguia reenviar tot el burst de dades. Certament, existirien 
alguns paquets que es perdrien durant la configuració del switch.   
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Fig. 24. Pèrdua dels paquets en un conflicte 

 
En la figura es pot observar com el burst queda partit, dividit en segments, alguns 

dels quals entren en conflicte i han de ser eliminats.   En [10] se’ ns presenten dues 
possibilitats, eliminar els segments del burst prioritari o del burst original.  No solament 
eliminarà els paquets que entren en conflicte, sinó també els paquets que arribin durant 
el temps que el swich trigui a fer la connexió. 
 

En el present treball s’ ha estat d’ acord amb la idea d’ eliminar el mínim possible de 
les ràfegues enviades, ja que aquestes, en la majoria dels casos, estaran formades per un 
conjunt considerable de paquets.  Però la idea proposada en [10] de segmentar els bursts 
s’ ha trobat inapropiada, ja que, en aquest projecte, s’ intenta tractar el burst com una 
unitat en principi indivisible.   
 
 Així, el diagrama de blocs que gestiona l’ encaminament del paquet de control i la 
reserva de recursos seria de la forma: 
 

 
Fig. 25. Gestió del problema de Conflicte en el node (Contention) 
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En el diagrama es pot apreciar com hi ha dues situacions clarament delimitades on 
es poden trobar dues o més reserves en conflicte. Es passa a explicar les tres situacions 
bàsiques on es pot trobar una reserva quan arriba: 

-  Quan existeix espai tant per a la reserva com per a la ràfega, no existeix 
problema de cap tipus i els recursos queden reservats sense incidents. 

-  Quan existeix espai per a la ràfega però la reserva que la indexa té la ranura de 
sortida ocupada.  Llavors es procedeix a buscar-li una posició lliure per a ser 
enviada abans que arribi la seva ràfega.  Si és possible encabir-la, els recursos 
per a la ràfega seran reservats i el paquet de control enviat.  Si, en canvi, no és 
possible encabir-la, la reserva és eliminada. 

-  Quan no existeix espai per a la ràfega.  S’ estudia quines són les reserves que han 
reservat aquell espai i es crida la funció JHVWLRBSULRUL���  Aquesta funció ens 
retorna la prioritat de la reserva que s’ està tractant respecte a les reserves en 
conflicte.  Si la reserva actual és prioritària, serà la que reservarà els recursos i 
les altres seran desbancades.  Per no perdre grans volums d’ informació, 
s’ intentarà donar a aquestes darreres reserves una altra oportunitat per a ser 
encaminades. 

 
Com es pot apreciar en la figura 25, en el darrer cas, quan les reserven que ocupen 

l’ espai per a la reserva actual es veuen desbancades, aquestes s’ haurien d’ encaminar de 
nou segons el plantejament fet en [10].  En aquest projecte, se’ ls dóna una nova 
possibilitat d’ encaminar-se, seguint un camí alternatiu.  La funció que gestiona aquest 
camí alternatiu és JHVWLRBWH���(vegeu figura 21)�� 
 

El dibuix següent intentarà fer més aclaridora la idea de quines situacions de 
conflicte poden haver-hi.  Per simplificar la idea, s’ indicarà el conflicte entre dues 
reserves. Hom en pot pensar un comportament similar quan el nombre de reserves en 
conflicte és major. 
 

 
Fig. 26. Casos de possible conflicte entre 2 reserves 

 
 

Únicament en els casos en què la ràfega en conflicte i menys prioritària no s’ ha 
començat a enviar, serà quan es tornarà a gestionar i s’ intentarà encaminar per un camí 
alternatiu. 
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La funció que s’ encarrega de les reserves pendents en una problema de conflicte es 
diu: WUDFWDBUHVYBSHQGHQ��� i es troba dins el fitxer SURFHVBQRGH��D�P.   A un usuari 
una mica expert en tota la gestió del node, aquesta funció li serà molt útil per a 
implementar diferents algorismes per al tractament de les reserves pendents.  Una 
possible implementació seria la que s’ ha proposat en [10]. 
 
 
(VSDL�OOLXUH�HQ�IOX[�GH�UHVHUYHV�GH�VRUWLGD"�
 Ja s’ ha indicat com es gestiona aquest punt de decisió en l’ apartat (VSDL� OOLXUH�HQ�
HQOODo�L�IOX[�GHVWt�  La situació que es planteja és l’ existència dels recursos necessaris 
per servir la reserva que acaba d’ arribar, però aquesta té les posicions en el flux de 
control de sortida ocupades per altres reserves.  Per a no repetir-ne l’ explicació, 
convidem el lector a revisar l’ esquema de la figura 25 i la seva explicació.   
 En aquest estat únicament hi ha dues solucions possibles: trobar l’ espai necessari per 
a enviar la reserva o, en cas que el flux de control estigui molt massificat i la reserva no 
tingui prioritat sobre la resta, aquesta és eliminada i els recursos que havia reservat són 
alliberats. 
 

 
Fig. 27. Eliminació de la reserva, flux de control ple 

 
En la figura anterior es mostra de forma gràfica quin és el comportament del node 

quan la reserva no cap en la posició que li correspondria en el flux de control.  Es pot 
observar com, degut a les reserves 1, 2 i 3, la reserva 4 no es pot encaminar i, tot i que 
els recursos han estat reservats per a la ràfega 4, aquesta no podrà ser servida.  L’ única 
posició possible per a la reserva 4 és en el mateix instant que la ràfega que indexa; 
llavors es fa inútil la base de l’ arquitectura OBS. Per tant, reserva i ràfega 4 són 
descartades. 
 

La resta de blocs de la figura 19 són importants per a la programació del node.  La 
seva funció es troba directament explicada en la figura i per tant no se’ n farà la 
descripció detallada per no entrar en conceptes d’ implementació del node. 
 
 

En la figura 20 es mostra el diagrama de JHVWLy� GHOV� GLIHUHQWV� IOX[RV� GH� GDGHV 
entrants per part del node intermig.  Es tracta del segon procediment que implementa el 
node i és on el node OXC s’ encarrega d’ interconnectar els diferents fluxos de dades 
d’ entrada amb els fluxos de dades de sortida. Les connexions que s’ establiran són les 
degudes a les reserves tractades.  En aquest punt, el processament dels burst de dades és 



  (VWXGL�L�VLPXODFLy�G¶XQ�QRGH�2%6�

 39 

nul o gairebé nul.  En aquest projecte, es va pensar en la possibilitat d’ inspeccionar els 
bursts de dades en busca de possibles errors dins el paquet.  Aquest procés, però, seria 
mínim i no aportaria cap retard. 

  
El node, gràcies a les reserves que ha anat processant, s’ ha fet un esquema de quines 

dades ha de rebre pels diferents fluxos de dades d’ entrada; principalment ha de saber 
l’ instant en què arribarà el burst, per on arribarà i cap a on l’ ha d’ encaminar.  Així, el 
node interconnectarà entrada i sortida, i, si a l’ entrada existeixen dades, aquestes seran 
passades cap al flux corresponent de la sortida. 

 
Per a fer la simulació d’ aquest procés, s’ ha plantejat que el node tingui internament 

una “imatge” del trànsit sortint on els fluxos de sortida es trobin plens de les reserves 
que han reservat l’ espai per encaminar els seus bursts.  Quan arriba el burst esperat, 
s’ esborra la imatge i s’ encaminen les veritables dades cap a destí. 
 L’ esquema de programació dels blocs de la figura 20 seria: 
 
 Per_tots els enllaços d’ entrada 
 { 
    Per_tots els fluxos de dades 
    { 
  si s’ espera l’ arribada de dades per aquell flux 
  { 
   s’ inspecciona l’ entrada a veure si arriben 
   si existeixen dades en entrada i correctes 
        { s’ encaminen cap a la sortida   } 
   si no existeixen dades o no són correctes 
         { no s’ encaminen                       } 
  sino s’ esperen rebre dades 
  {  
   no s’ encamina cap dada 
  } 
    } 
    fi_Per_tots 
 } 
 fi_Per_tots 
 

Ja que l’ explicació dels blocs de la figura 20 és directament el pseudocodi anterior, 
no s’ explicaran un per un. 
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�����7UDFWDPHQW�HVWDGtVWLF�HQ�HO�QRGH�
�
 El node que s’ està duent a terme és, com s’ ha dit, per estudiar el comportament d’ un 
node intermig OXC en una arquitectura de xarxa òptica del tipus OBS.  Ja que el que 
s’ està fent és un estudi, seria útil tenir uns valors que ens indiquessin quina ha estat la 
gestió del node sobre el trànsit entrant.   
 El node processa un trànsit d’ entrada i genera un trànsit de sortida. Com s’ ha vist en 
els capítols anteriors, el node pot fer moltes i variades accions sobre cada reserva i, per 
tant, es fa necessari, si més no, tenir uns valors numèrics sobre quants paquets s’ han 
tractat, quants s’ han descartat, etc. 
 
 Per a tenir aquests valors i saber quin ha estat el processament del trànsit entrat, el 
node genera una taula d’ estadístiques com la següent: 
 

Descripció Paràmetre Valor (nºpaquets) 

    Paquets rebuts -        rebuts: - 

    Paquets rebuts de control -   rebuts_c: - 

    Paquets rebuts de dades -      rebuts_d: - 

    Paquets rebuts erronis -       erronis: - 

    Paquets descartats -   descartats: - 

    Paquets descartats de control -     desc_c: - 

    Paquets descartats de dades-       desc_d: - 

    Paquets transmesos -     transmesos: - 

    Paquets transmesos de control - trans_c: - 

    Paquets transmesos de dades -  trans_d: - 

    Reserves acceptades -  reserves_acc: - 

    Reserves descartades - reserves_des: - 

    Reserves perdudes - reserves_perd: - 

Taula 4.  Llistat estadístic generat pel node 
 

Aquesta taula ens permet comprovar quin ha estat el tractament del trànsit.  En les 
primeres posicions de la taula es pot apreciar la informació referent al nombre de 
paquets rebuts.  El node ens retornarà quants paquets de control (rebuts_c) i quantes 
ràfegues  (rebuts_d) s’ han rebut.  S’ ha dit que les ràfegues estan formades per més d’ un 
paquet i que tots els paquets que componen una ràfega tenen les mateixes 
característiques i el mateix id, l’ identificador de la ràfega.  Per tant, es comptabilitzen 
solament el nombre de ràfegues que arriben, i això fa que els valors tinguin la proporció 
de: 
  paquets rebuts = paquets rebuts de control + paquets rebuts de dades. 
 

En canvi, paquets rebuts de control no necessàriament són igual al nombre de 
paquets rebuts de dades.  Com s’ ha indicat en el tractament del node, poden existir 
paquets de control que no puguin reservar els recursos, que siguin descartats, etc. I per 
tant, el node no inspecciona l’ entrada per on vindrà la ràfega corresponent a aquesta 
reserva i, així, aquesta ràfega no es compta. 
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 També es pot veure el cas en què, si els paquets arriben incorrectes (tant les reserves 
com les ràfegues), aquests queden comptabilitzats en el valor estadístic de descartats.  Si 
en una ràfega apareix un paquet incorrecte, el node allibera la resta de recursos que 
s’ havien reservat per a aquella ràfega i es compta com a paquet de dades descartat.  
Això fa que la resta de la ràfega que pogués arribar pel trànsit d’ entrada sigui totalment 
descartada. 
 
 A les estadístiques referents a les reserves, hom pot veure en la taula 4 que existeixen 
tres tipus d’ accions possibles per a aquestes.  Les reserves acceptades engloben totes 
aquelles reserves que, d’ una manera o altra, s’ han pogut encaminar cap al trànsit de 
sortida (això no vol dir que, per a totes, l’ espai de sortida estigués lliure; pot haver-hi 
hagut recol·locacions, prioritats, ...).  Les reserves descartades són aquelles reserves que, 
tot i ser correctes, no s’ han pogut encaminar envers la sortida degut al fet que l’ espai de 
sortida estava ocupat.  I finalment les reserves perdudes són aquelles reserves que han 
arribat malament, el paquet de control no era correcte, i es descarten; directament també 
es descartada la ràfega que indexaven. 
 
 S’ ha implementat la funció JXDUGDBGDGHV�� que s’ encarrega d’ emmagatzemar 
aquestes taules estadístiques en un fitxer WORD, això permet fer diverses simulacions 
de diferent trànsit i posteriorment veure’ n les diferents taules retornades pel node. A 
continuació es mostra un esquema de com es crea el fitxer: 
 

 
 



  (VWXGL�L�VLPXODFLy�G¶XQ�QRGH�2%6�

 42 

�����,QWHUItFLH�JUjILFD�GHVHQYROXSDGD�
 

�������'HVFULSFLy�*HQHUDO�GH�OD�LQWHItFLH�
�

Per a facilitar la utilització de les diferents funcions (fitxers .m) que s’ han anat 
definint, s’ ha creat una interfície gràfica que ajudi l’ usuari a tractar amb aquestes dades 
d’ una forma més amena.  Per a crear aquesta interfície s’ ha utilitzat l’ entorn GUI design 
(altrament anomenat GUIDE) que té incorporat el MATLAB en les seves darreres 
versions. 

Els estats pels que va passant l’ usuari al llarg de la interacció amb l’ entorn 
implementat són: 
 

 
Fig. 28. Diagrama de la interfície 
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Les parts principals en què es divideix la interfície són: 
-  *HQHUDFLy�GHO�WUjQVLW��
En la generació és on es decideix com ha de ser el trànsit que es vol crear o si, per 
altra banda, ja es té un trànsit existent i volem tornar-lo a carregar. 
 
-  3URFHVVDPHQW�GHO�WUjQVLW�SHO�QRGH�
És la part on, a partir del trànsit generat o carregat, el node processa el trànsit ranura 
a ranura i retorna el trànsit de sortida ja processat. 
 
-  /OLVWDW�G¶HVWDGtVWLTXHV�L�YLVXDOLW]DFLy�GHOV�HQOODoRV�
Un cop processat el trànsit, el node ha omplert un llistat d’ estadístiques segons els 
diferents tractaments que ha fet de les reserves i ràfagues rebudes. 

�
�������([SOLFDFLy�GHWDOODGD�GH�OD�LQWHUDFFLy�DPE�O¶XVXDUL�

 
Per iniciar la interfície gràfica implementada: 
-  es posa: >> JXLGH ,en l’ intèrpret de comandes del MATLAB12.  I es carrega el 

fitxer “GUItransit1.fig”.  Un cop carregada la figura, pitjar en “play”, que és la 
icona superior més a la dreta. 

-  es carrega directament l’ executable: >> GUItransit1_exe.m. 
 

Llavors se’ ns ha d’ obrir una figura com la següent: 
 

 
Fig. 29. Pantalla Inicial de la interfície gràfica 

 

                                                
12 S’ ha de tenir present que no totes les versions de MATLAB tenen implementat l’ entorn gràfic, 
únicament les darreres versions.  
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El Dibuix que apareix en la part dreta ja dóna una idea de com ha de ser el trànsit a 
crear.  El trànsit estarà format per un conjunt d’ enllaços i cada enllaç tindrà un conjunt 
de flux. 

En la part superior esquerra existeixen diferents caselles (text edit) a omplir per 
l’ usuari que inicialment ja tenen un valor predeterminat.  Aquestes caselles es troben 
directament relacionades amb el dibuix i serveixen per especificar un nombre 
d’ enllaços, nombre de fluxs per enllaç i nombre de ranures.  Recordem que el nombre 
de ranures és el període de temps amb que treballarem. 

Per canviar el valor d’ aquests camps és tant simple com, amb el ratolí, pitjar-hi dins, 
borrar el valor existent i posar el nou valor. 

 
Es poden apreciar 4 botons principals i un botó secundari amb els quals 

interaccionar.  Els botons principals dónen idea de quins seran els passos a fer per 
l’ usuari a través dels diferents estats.   

Dos d’ aquests botons més grans es troben acolorits en verd indicant que són els que 
l’ usuari ha de pitjar per anar al proper estat.  La resta de botons principals apareixen en 
negre i, en aquest estat, en ser pitjats mostraran un pop up com a missatge d’ error: 

 

 
Fig. 30. Missatge d’ advertència per pas incorrecte 

 
El missatge d’ error és modal (no es pot continuar fins que no es pitgi el botó OK que 

apareix) i adverteix l’ usuari que el pas que vol fer no és possible en aquest estat o que 
segurament s’ haurà saltat algun estat principal. 
 

L’ ajuda implementada serà reduïda i en forma de missatges explicatius en cada cas 
del què s’ ha de fer.  Es recorda que l’ eina és per a un ús específic (simulació d’ un node 
OXC intermig) i per tant la persona que l’ haurà d’ utilitzar a fons serà una persona ja 
experimentada en el tema.  Alhora, també es busca no “ carregar”  sobremanera la 
interfície per a fer-la més amena a l’ usuari, per això, els pocs paràmetres que hi 
apareixen no acostumen a portar a confusió en la seva utilització. 
 

Tot i això s’ ha pensat en una implementació d’ una DMXGD que, en aquesta pantalla en 
concret (Fig. 29), ens mostraria el missatge de: 

 
Fig. 31. Pop-up d’ ajuda per a iniciar el procés 



  (VWXGL�L�VLPXODFLy�G¶XQ�QRGH�2%6�

 45 

 
On se’ ns indica els passos a fer per a obtenir el trànsit, tal i com s’ ha especificat 

abans.  També es tracta d’ una pantalla modal que no ens permet continuar fins que no 
pitgem OK. 
 

Un cop insertats els nous paràmetres per al nombre d’ enllaços, nombre de fluxos de 
cada enllaç i nombre de ranures, l’ usuari pitjarà el botó de &UHDU�WUjQVLW per a crear un 
trànsit amb les característiques introduïdes. 

Tal i com s’ ha especificat en l’ apartat 4.1.2, per a crear un trànsit per a la xarxa OBS 
s’ hauran d’ introduir els paràmetres referents a les distribucions, temps i longituds dels 
paquets. 

Pitjat el botó apareixerà la pantalla següent: 
 

 
Fig. 32. Pantalla per a la introducció de les dades 

 
En la figura 32 es pot apreciar com serà la generació d’ un flux i quins són els 

paràmetres que faran falta.  En la part superior esquerra del frame es troba el número 
d’ enllaç i número de flux sobre el que s’ està treballant.  En aquest cas, correspon al flux 
1 de l’ enllaç 1; si hom s’ hi fixa bé, es troba que s’ ha decidit crear un enllaç amb 3 
fluxos, per tant, l’ usuari haurà d’ emplenar aquesta pantalla per als 3 fluxos que ha 
preescrit.  Per cada flux, quan hagi omplert totes les dades, haurà de prémer el botó 
'DGHV�,QWURGXwGHV perquè els valors quedin guardats. 

Les distribucions existents, temps i longituds dels paquets que apareixen, es troben 
explicats en l’ apartat 4.1.2.  Es pot apreciar que no apareixen dades referents a la 
longitud dels paquets de reserva.  En el dibuix explicatiu del frame s’ aprecia com 
aquests paquets tenen sempre un valor fix i igual a 1. 
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A l’ usuari no se li permet pitjar sobre altres botons que no siguin: 
 - 'DGHV�,QWURGXwGHV 
  Explicació detallada més endavant. 
 - $MXGD 
  Mostrarà el missatge de la figura 31. 
 - (QGDUUHUD 
  Retornarà l’ usuari a la pantalla incial, figura 29. 
 

Com s’ ha especificat anteriorment, a mesura que l’ usuari pitja sobre Dades 
Introduïdes, es van guardant els valors per als diferents fluxos.  L’ usuari haurà de pitjar 
sobre aquest botó tantes vegades com la multiplicació del nombre de flux pel nombre 
d’ enllaços.   

Per a l’ última vegada que es pitgi per introduir dades, apareixerà la pantalla: 
 

 
Fig. 33. Pantalla on es mostren els diferents enllaços d’ entrada al node 

 
Acompanyada d’ una altra figura: )LJXUD��ILJ que també apareixerà sobreposada. 
Si l’ usuari es fixa en la Fig. 33, pot saber quin és el significat d’ aquesta nova figura 

apareguda.  En la part superior del frame interior apareix un desplegable on queda 
reflectit quin és l’ enllaç actual mostrat.  En aquest cas és l’ Enllaç 1, el qual ha estat 
generat per l’ usuari.  Aquest enllaç queda reflectit en la nova figura adjunta.   

Sota mateix del desplegable apareix un número en blau que indica a quina figura s’ ha 
printat l’ enllaç seleccionat.  El número és l’ identificador de la figura. 

A la dreta d’ aquest valor en blau trobem un altre desplegable que directament mostra 
el valor: Camp ipdestí.  Aquest desplegable ens indica quina ha sigut la forma com s’ ha 
dibuixat l’ enllaç.  En aquest cas, el dibuix de les reserves i ràfagues s’ ha fet distingint 
amb colors diferents la ipdestí de cadascuna.  Just sota el desplegable es pot apreciar 
una breu explicació del significat de cada color. 
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En aquest estat, l’ usuari té la possibilitat de veure els diferents enllaços existents. 
Els enllaços poden ser printats en la pantalla un a un i mirant el valor en blau per 

saber la figura on es troba l’ enllaç seleccionat.   
O també es té la possibilitat de mostrar tots els enllaços i així tenir una idea del 

trànsit global que haurà de ser processat pel node.  Per a poder veure tots els enllaços, 
l’ usuari pitjarà sobre la casella que es troba a la part superior dreta del frame, on diu: 
YHXUH�WRWV� HOV� HQOODoRV.  En prémer-la, apareixeran tots els enllaços que componen el 
trànsit en diferents figures adjuntes.  Així l’ usuari podrà fer-ne un estudi més global.   
S’ ha de recordar que si a l’ inici l’ usuari ha decidit crear un trànsit d’ un sol enllaç, 
posant un 1 en la casella: Q~PHUR�G¶HQOODoRV, només es mostrarà una sola figura ajunta 
tot i que hagi pitjat en veure tots els enllaços. 
 

En el desplegable que ens indica com s’ ha dibuixat l’ enllaç tindrem: 

 
Fig. 34. Diferents possibilitats per dibuixar l’ enllaç 

 
La figura mostra les diferents formes que es tenen per a mostrejar l’ enllaç; cadascuna 

serà més útil segons el paràmetre que ens interessi inspeccionar de l’ enllaç. 
 

En la part inferior del frame interior, existeix un altre frame (requadre) que dóna a 
l’ usuari la possibilitat de guardar les dades generades fins ara. 

Per a guardar les dades, se li presenta un camp on poder especificar el nom del fitxer 
on vol guardar el trànsit generat.  També se li presenta l’ oportunitat de guardar les 
diferents figures que componen els diferents enllaços del trànsit.   

Quan l’ usuari pitgi en Guarda, apareixerà un menú emergent on l’ usuari haurà de 
seleccionar la ubicació on vol guardar aquestes dades.  Degut al funcionament de la 
interfície, aquesta ubicació haurà de ser l’ actual o una subcarpeta del directori actual.  El 
problema per a guardar les dades en una carpeta fora d’ aquestes encara no ha sigut 
resolt de forma clara, tot i haver-ho consultat amb d’ altres programadors. 

En acabat apareixerà un pop up informant que s’ han guardat les dades o, si l’ usuari 
ha pitjat en guardar sense especificar què volia guardar, el pop up li indicarà que no s’ ha 
guardat res. 

Un cop guardades les figures, aquestes continuen sent bastant explícites perquè 
l’ usuari entengui què mostra cadascuna.  Les figures que s’ hagin posat a guardar estaran 
dibuixades segons el camp existent en aquell moment en el deplegable de 'LEXL[�
VHJRQV. 
 

Les figures adjuntes hauran desaparegut en pitjar a guardar dades; per a tornar-les a 
mostrar, serà necessari que l’ usuari pitgi en un dels menús deplegables o en l’ opció de 
mostrar tots els enllaços. 
 

Si l’ usuari pitja en Ajuda li sortirà un pannell informatiu indicant-li les possibles 
accions a fer i se li especificarà la forma per a seguir fins a l’ etapa següent: 
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Fig. 35. Pantalla d’ informació en la fig. 33. 

 
A més a més, l’ usuari veurà modificat el botó de 2EWHQLU�6RUWLGD�1RGH.  Aquest 

apareixerà en vermell indicant que és el botó prioritari i el que ens portarà a l’ estat 
següent. 
 
 
 

El botó de 0RGLILFDU�'DGHV�WUjQVLW porta a l’ usuari a un nou estat on se li permet 
modificar paràmetres únicament sobre les reserves.  La nova pantalla amb què es 
trobarà serà: 
 

 
Fig. 36.  Pantalla per a modificar les dades de l’ enllaç creat 

 
En la pantalla mostrada anteriorment, l’ usuari té una idea global del trànsit que ha 

generat.  Per als diferents enllaços que ha creat, haurà generat un trànsit format de 
fluxos amb reserves i les seves ràfegues corresponents.   
Les reserves dels diferents fluxos queden englobades en un sol flux, anomenat flux de 
reserves.  Aquest és el flux que es mostra en la Fig. 36.  L’ usuari ha de recordar que, per 
a cada enllaç creat, tindrà el seu respectiu flux de reserves i, per tant, per accedir-hi 
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haurà de triar sobre quin enllaç vol treballar.  Per a fer-ho, en la part superior esquerra 
existeix un desplegable que indica el Q~PHUR�G¶HQOODo sobre el qual està treballant. 

En aquest exemple, ja que únicament existeix un sól enllaç, el desplegable no 
mostrarà cap valor més. 

A la meitat de la pantalla apareixen uns quadres blancs que representen el valor de 
les diferents ranures. 

Podem veure-ho més clarament en la idea següent: 
 

 
Fig. 37.a. Detall de la pantalla de modificació 

 

 
Fig. 37.b. Zoom figura enllaç generat 

 
En la figura 37.a podem apreciar quina és la relació entre els quadres blancs i el 

trànsit generat.  S’ ha pres el dibuix del trànsit i se n’ ha ampliat el plot referent a les 
reserves; el resultat final és la figura 37.b on podem apreciar dues reserves que s’ han 
pintat de diferent color degut al fet que tenen diferent nombre de salts. 

En la pantalla de modificació, apareixen les ranures de la 1 a 5, ja que en la figura 
veiem que tenim reserva en la ranura 7 i 8, pitgem sobre el botó !!� 5DQXUD, per 
avançar ranures de l’ enllaç.  Arribem a la ranura 7 i 8, on realment tenim dades 
significatives. 

Els quadres blancs mostren aquestes dades.  Si no existeix reserva, treuen el missatge 
de “ RANURA BUIDA” . I quan existeix reserva, es mostren les característiques.  Així 
l’ usuari pot veure els camps existents en cadascuna i se li permet canviar-ne els 
paràmetres. 

Com s’ ha dit, en la figura 37.b s’ ha dibuixat les reserves segons el nombre de salts.  
Hom es pot adonar que en la figura 37.a el camp salts d’ una i altra reserva és diferent.  
Amb això pot constatar el bon funcionament del sistema. 
 

Les reserves es modifiquen una a una.   Per a fer una modificació, l’ usuari tant sols 
ha de prémer amb el ratolí sobre la reserva a tractar.  Aquesta es posarà en blau indicant 
que ha estat seleccionada.   

Un cop seleccionada una reserva, no se’ n podrà seleccionar cap més fins que no es 
faci la modificació o es premi en QR�PRGLILFDU. 
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     Fig. 38. Pantalla d’ un procés de modificació d’ una reserva 
 

Quan un dels quadres blancs es posi en blau (figura 38) quedaran ressaltats: 
-  el desplegable del camp a modificar. 
-  el nou valor a canviar. 

 
El nou valor que l’ usuari posi serà el que es canviarà en el camp seleccionat en el 

desplegable.  Si l’ usuari vol canviar un valor d’ un camp que no és el que apareix en el 
desplegable, pitjarà sobre aquest i escollirà el camp que desitgi (veure figura 38). 

Un cop té el camp a modificar i el nou valor tal i com desitja, pitjarà en el botó 
PRGLILFDU.  Aquesta acció farà que aparegui un pop up informatiu indicant que s’ ha dut 
a terme el canvi i l’ usuari podrà veure’ l reflectit en el quadre blanc corresponent a la 
reserva modificada. 

En aquest punt, la reserva queda desseleccionada i, si l’ usuari vol fer una nova 
modificació l’ haurà de tornar a seleccionar. 
 

El botó VRUWLU�PRGLILFDU permet a l’ usuari retornar a l’ estat anterior.  Així, en ser 
premut retorna l’ usuari a la pantalla de visualització dels enllaços d’ entrada.  Aquest 
botó no serà efectiu sempre i quan hi hagi una reserva a modificar, o el que és el mateix, 
sempre que hi hagi un quadre blanc seleccionat.  Llavors l’ usuari haurà de prémer no 
modificar i, un cop no hi hagi cap reserva seleccionada, podrà pitjar en sortir modificar. 
 

Un vegada el trànsit inicial, d’ entrada al node, estigui generat correctament, el pas 
següent serà processar-lo a través del node, és a dir, aplicar-li la funció 
SURFHVBQRGH��D�P�que tractarà aquest trànsit d’ entrada ranura a ranura.  
Per a fer això, en la pantalla de la figura 33 o 36, se’ ns mostrarà el botó de REWHQLU�
VRUWLGD�QRGH en vermell; en ser pitjat passarem a la pantalla que s’ observa en la figura 
següent: 
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Fig. 39. Pantalla que apareix mentre el trànsit d’ entrada és processat 

 
La icona del ratolí es posarà en forma de rellotge indicant que l’ usuari s’ ha d’ esperar 

ja que es duu a terme el tractament del node.  En aquesta pantalla, el trànsit és tractat 
ranura a ranura i per això és l’ apartat que triga més a executar-se.  L’ usuari pot anar 
apreciant l’ acabament del procés en la barra de progrés (progress bar) que es va 
emplenant a mesura que s’ atansa el final del procediment.  S’ ha pensat que aquest 
diagrama és prou intuïtiu per a l’ usuari ja que apareix en molts processos 
computacionals i alhora li permet apreciar un avanç cap a la finalització i generació del 
trànsit de sortida.  Si la barra no avança és perquè ha ocorregut un error en el 
processament del trànsit. 
 
 
 
Un cop s’ hagi emplenat tota la barra de progrés, el programa passarà a la pantalla: 
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Fig. 40. Pantalla on es mostren els enllaços de sortida del node 

 
Ara la pantalla serà molt semblant a la de la figura 33 però aquest cop es mostraran 

els enllaços de sortida.  Els enllaços d’ entrada no seran mostrats però estaran generats i 
guardats en el directori actual o, si l’ usuari ha decidit guardar-los en la pantalla 
mostrada per fig. 33, estaran guardats en el directori especificat.  Així, d’ una manera o 
altra, l’ usuari tindrà fàcil accés a les figures que representen els enllaços d’ entrada. 
 

La pantalla de fig. 40 té la mateixa finalitat que la de fig. 33 però amb algunes 
funcionalitats afegides.  En aquesta pantalla l’ usuari podrà guardar més variables, com 
ara el trànsit d’ entrada, el trànsit de sortida i la variable d’ estadístiques generada pel 
node.  També podrà guardar, si no ho ha fet abans (pantalla 33), les figures d’ entrada, 
les figures de sortida i un fitxer en WORD de les estadístiques obtingudes en el procés. 
 

El funcionament de guardar fitxers i variables és el mateix que el de la pantalla 33. 
L’ usuari clica sobre què vol guardar i dóna un nom al fitxer on vol guardar les variables 
amb què ha treballat el node.  

 
Si l’ usuari ja ha guardat les variables d’ entrada i vol tornar-les a guardar en un altre 

fitxer amb un altre nom, ho podrà fer sense problemes.  En canvi, si l’ usuari ja ha 
guardat les variables de trànsit d’ entrada i en la pantalla 40 torna a guardar qualsevol 
variable sense canviar el nom del fitxer i ho guarda en el mateix subdirectori, el segon 
fitxer serà sobreposat davant el primer i aquest es perdrà. 
 

Les figures seran guardades amb diferent nom per distingir-les entre figures que 
representen enllaços d’ entrada i figures que representen enllaços de sortida. 
L’ ordre i nom dels fitxers per a figures serà: 
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• Enllaços d’ entrada: 
- ,PJ(QOODFB�B,1�ILJ 
Fitxer amb la figura de l’ enllaç 1 del trànsit generat com a entrada 
al node. 
- ,PJ(QOODFB�B,1�ILJ 
Fitxer amb la figura de l’ enllaç 2 del trànsit generat com a entrada 
al node. 
- ... 
(tants com enllaços tingui el trànsit d’ entrada) 

• Enllaços de sortida: 
- ,PJ(QOODFB�B287�ILJ�
Fitxer amb la figura de l’ enllaç 1 del trànsit generat com a sortida 
del node. 
- ,PJ(QOODFB�B287�ILJ 
Fitxer amb la figura de l’ enllaç 2 del trànsit generat com a sortida 
al node. 
- ... 
(tants com enllaços tingui el trànsit de sortida) 

 
Es recorda que el software desenvolupat treballa amb un sol trànsit d’ entrada i un sol 

trànsit de sortida. Cada trànsit està format per un conjunt d’ enllaços i aquests estan 
formats per un conjunt de fluxos: 

 
Fig. 41. Esquema de les estructures que es creen 

 
Així els fitxers amb les figures guardats no porten a confusió si pensem en la idea 

mostrada en la Fig. 41. 
Com en el cas del trànsit d’ entrada, en aquesta pantalla se li permet a l’ usuari canviar 

entre diferents formes per a dibuixar el trànsit de sortida.  Es recomana a aquest que, si 
té la necessitat de treballar posteriorment amb les figures generades, guardi les figures 
d’ entrada i de sortida del trànsit dibuixades segons el mateix camp, és a dir, que no 
guardi les figures d’ entrada segons el camp ipdesti i les figures de sortida segons el 
camp QoS, ja que en cada cas la coloració té un significat diferent i això li podria donar 
problemes en les futures interpretacions d’ aquestes figures. 
 

En el moment de guardar, les figures es guardaran segons el camp especificat en el 
desplegable.  A més a més, el títol d’ aquestes ja porta implícita la forma en què s’ han 
dibuixat. 
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Els botons que apareixen a l’ esquerra de la interfície indiquen els futurs estats 

possibles.  Es passa a descriure’ n les seves característiques: 
 

El ERWy�G¶DMXGD en ser clicat mostrarà a l’ usuari la pantalla següent: 
 

 
Fig. 42. Pop-up d’ ajuda quan l’ usuari pitja en el botó d’ ajuda 

 
On s’ indica a l’ usuari les diferents possibilitats d’ interacció que té en aquest estat.  El 

missatge apareix com un pop up i fins que l’ usuari no pitja en OK, no es permet 
continuar. 
 

Els botons &UHDU�WUjQVLW i REWHQLU�6RUWLGD�QRGH�estan presents per indicar a l’ usuari 
que es troba dins el mateix software, ja que si els féssim desaparèixer i aparèixer 
únicament quan s’ haguessin de pitjar, es portaria confusió a l’ usuari.  Així s’ ha obtat 
per deixar-los presents però “ deshabilitats” , és a dir, en ser pitjats mostraran un missatge 
indicant que el pas és incorrecte. 
 

El botó &RPHQoDU� GH� 1RX fa que el programa es reiniciï portant l’ usuari a la 
pantalla incial (mostrada en la figura 29) i perdent tota la informació existent si l’ usuari 
no l’ ha guardat. 
 

El botó Endarrera porta l’ usuari a l’ estat anterior al que es troba.  En aquest cas, 
l’ usuari és retornat a l’ estat on s’ ha generat el trànsit però aquest no ha estat processat 
pel node.  Aquest estat està reflectit en la figura 33. 

El botó 0RVWUDU�(VWDGtVWLTXHV es trobarà acolorit en verd.  Això indica a l’ usuari 
que el pas lògic conseqüent és veure les estadístiques generades pel node en el 
tractament del trànsit entrant.  En ser pitjat passarem a la pantalla: 
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     Fig. 43. Pantalla de la interfície on apareix el recull d’ estadístiques 
 

En aquest punt l’ usuari podrà apreciar els diferents valors estadístics obtinguts; 
aquests es troben especificats en l’ apartat 4.4 i donen idea del nombre de paquets 
transmesos, descartats...  

L’ usuari experimentat, gràcies a aquestes estadístiques i a les figures que mostren el 
trànsit entrant i sortint, en pot treure conclusions específiques.   
En la figura 43. l’ usuari pot veure en la part inferior dreta una casella que li obrirà el 
fitxer d’ estadístiques en el programa WORD del paquet Office. 
 

El fitxer de WORD s’ anomena )LW[HU(VWDG�UWI, que pot ser obert tant per WORD 
com per WORDPAD.  El fitxer es genera durant l’ execució del node i per defecte queda 
guardat en el directori on s’ ha executat el programa.   

Si l’ usuari guarda el fitxer en un directori a banda, el fitxer desapareix del directori 
on s’ ha generat.  Si, en canvi, l’ usuari no guarda el fitxer, el programa entén que l’ usuari 
vol fer diferents simulacions i per tant les estadístiques que es vagin generant s’ aniran 
posant de forma consecutiva al final del fitxer.  
 

En la figura 43 on es troba l’ usuari, es pot apreciar que a l’ esquerra queda ressaltat en 
verd el botó de &RPHQoDU�GH�1RX. Aquí, com en les altres vegades, es ve a indicar que 
si l’ usuari pitja aquest botó seguirà al proper estat lògic del programa. 
 

Si en aquesta pantalla l’ usuari pitja l’ ajuda li apareixerà el missatge de: 



  (VWXGL�L�VLPXODFLy�G¶XQ�QRGH�2%6�

 56 

 
Fig. 44. Pantalla d’ ajuda en el pas on es motren les estadístiques 

 
On se li torna a indicar que aquest és el resultat estadístic del processament del node.  

Per continuar, l’ usuari clicarà en OK. 
 

Si en aquest estat l’ usuari pitja el botó (QGDUUHUD, el programa retorna a l’ estat on es 
mostren els enllaços de sortida, aquest estat es troba reflectit en la figura 40. 
 

Un cop s’ han vist el trànsit de sortida obtingut pel node i els resultats estadístics 
d’ aquest (aquesta última part és opcional), l’ usuari és retornat a un dels estats explicats 
en els apartats anteriors.   

Es pot concloure que la finalitat de la interfície implementada ha cobert les 
especificacions que s’ havien plantejat.  La interfície gràfica serveix per generar, d’ una 
forma fàcil i amena, un trànsit, processar-lo a través del node implementat i printar-ne 
els resultats per pantalla.  Dins la interfície no s’ ha especificat cap funció nova sinó que, 
les principals funcions que s’ havíen creat per a la generació, processat i presentació del 
trànsit, ara són cridades des de la interfície. 
 
La funció SURFHVBQRGH��D�P ja té implementades totes les funcions. Per tant, un usuari 
inexpert pot fer tot el procés a través del programa:  

 
Fig. 45. Procés mínim que es pot fer amb la interfície 

 
Però tal i com està indicat en la memòria, podem variar el contingut d’ algunes 

d’ aquestes funcions. Això permetrà a l’ usuari més expert en la interfície processar el 
mateix trànsit d’ entrada per a diferents casos pensats.  El procés per a un usuari expert 
seria: 
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Fig. 46. Procés extens que es pot fer amb la interfície 

 
On, a partir d’ un únic trànsit generat, es podria fer diferents processaments d’ aquest 

utilitzant especificacions diferents en les funcions proposades. 
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Per a comprovar el bon funcionament del node òptic (OXC) s’ ha pensat un seguit de 
situacions de conflicte (casos), algunes presentades en [1] i d’ altres que s’ han pensat, 
que el node ha de resoldre de manera favorable.   

 
Un cop es tingui demostrada la viabilitat del node en aquests casos, es farà 

simulacions de més envergadura, com ara la càrrega massiva dels fluxos d’ entrada. 
Després es demostrarà com, segons la longitud de la ràfega (burst), el node es comporta 
com un sistema de commutació de paquets o de circuits.   

 
També s’ ha de tenir present les funcions que s’ ha dit que es deixarien obertes.  

S’ implementarà diferents rutines per a aquestes i es mirarà si el node es comporta 
conseqüentment.  S’ intentarà no carregar massa el text amb codi del programa per no 
dificultar-ne la lectura; si el codi esdevé imprescindible, anirà acompanyat d’ un 
diagrama de flux que en facilitarà la comprensió 

 
Finalment, es farà una prova de com es comportaria el node en un entorn més pròxim 

a la realitat.  En una xarxa de transport no existeix un únic node intermig (OXC) que 
gestioni el trànsit, sinó que són un conjunt de nodes.  S’ intentarà simular el 
comportament de dos nodes posats consecutivament. 
 

De cada prova feta, el node ens en donarà unes estadístiques.  Aquestes estadístiques 
són útils per a veure el rendiment del node i com ha estat el tractament del trànsit fet.  
Això ens permetrà extrapolar-ne un comportament per a les diferents característiques 
del flux d’ entrada. 

 
També s’ ha pensat convenient fer uns estudis comparatius sobre punts claus de 

l’ arquitectura OBS, com són el temps d’ offset, la càrrega en el trànsit entrant, etc.  Com 
s’ ha trobat en moltes fonts, aquests estudis permeten aproximar uns valors necessaris 
per a la implementació d’ aquesta arquitectura. 
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Tal i com s’ ha explicat, els casos específics intentaran donar una idea bastant 
aproximada de quin és el comportament de la funció implementada: 
SURFHVBQRGH��D�P, funció que emula un node intermig per a fibra òptica (OXC). 

Ja que es tracta de crear situacions específiques, es voldrà tenir la major accessibilitat 
possible a l’ hora de posicionar reserves i ràfegues quan es crea el trànsit.  Per tant, la 
funció FUHDBHQOODF9HF�P, especificada en l’ apartat 4.1.2, ja no ens serà útil. Ara no es 
vol un trànsit generat segons una distribució, sinó que és necessari un trànsit en el qual 
es pugui especificar, de forma exacta, en quina ranura hi haurà la reserva, quines 
ranures ocuparà la ràfega, etc. 

Així que, per a poder generar aquest trànsit s’ ha creat el script: SURBHQOODF6SH��P, 
que crida la funció FUHDBVSHFLDOBHQOODF�P.  Ara, a l’ hora de crear un trànsit, es crearà 
un vector de reserves i un vector de ràfegues indicant específicament les posicions on 
aniran aquestes.  Aquests vectors seran: 
 

vec_resv(#enllaç,instant_de_temps) = XYZ;  // vector de reserves 
vec_data(#enllaç,#flux,inici_temps:fi_temps) = XYZ; // vector de ràfegues 
 

On, com es pot apreciar, es pot definir quin serà l’ enllaç, el flux i l’ instant on 
arribaran cadascuna.  En les reserves no cal definir quin és el flux ja que, com s’ ha dit, 
cada enllaç tindrà un únic flux de control i és en aquest, on es trobaran totes les reserves 
de l’ enllaç.   

Els valors amb què s’ omplirà el vector reserves i ràfegues, XYZ, tenen el significat 
següent: X ens dóna el flux on es troben les dades, i YZ ens donen l’ identificador de la 
reserva.  Així, per especificar en quin flux arriben les dades de la reserva, es mirarà en 
el valor X d’ aquesta. 

 
El següent exemple aclarirà com funcionen aquests vectors: 
 

 vec_resv(1,3) = 101; 
 
ens indica que, per a l’ enllaç 1, en l’ instant 3 en el flux de control, arribarà una reserva, 
les dades de la qual es troben en el flux de dades X = 1.  A més, l’ identificador de 
reserva i ràfega de dades és YZ = 01.  Llavors serà necessari especificar un vec_data de 
la forma: 
 
 vec_data(1,1,6,10) = 101; 
 

On s’ especifica que, per a l’ enllaç 1, flux 1 de dades i des de l’ instant 6 fins al 10, es 
tindrà la ràfega corresponent a la reserva YZ = 01. 
 

Aquesta major accessibilitat al trànsit comporta una gestió més difícil i un 
coneixement més profund en la creació del trànsit.  S’ espera que, si encara no ha quedat 
del tot aclarit com funciona el script anterior; en els propers casos, hom pugui veure les 
definicions dels vectors i la seva representació gràfica. 
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Plantejament: 
 Es tracta de mostrar un trànsit amb una reserva i la seva ràfega corresponent. No és 
necessari que aquest trànsit ocupi un llarg període de temps, ja que la finalitat és veure 
de forma clara com el node encamina reserva i ràfega cap a la sortida de forma correcta. 
 
Realització: 
 Tal i com s’ ha explicat, s’ utilitzarà l’ script SURBHQOODF6SH��P de la forma: 
 
  vec_resv(1,3) = 101; 
  vec_data(1,1,7:15) = 101; 
 

En el node, tenim la funció oberta JHVWLRBWH�� que indica al node com ha d’ encaminar 
els paquets que rep.  En aquest cas, se li indicarà que encamini segons la ipdestí dels 
paquets de reserva.  Així, la funció serà tan simple com: 
 

function [enllac_out,flux_out] = JHVWLRBWH(reserva,cami_alter) 
switch cami_alter 
 case 0  %primer encaminament possible 
     enllac_out = 1;   % mateix enllaç a la sortida 
     flux_out = reserva.ipdesti;  % flux de sortida serà el indicat per la ipdesti  
 otherwise %no existeix camí alternatiu 
    enllac_out = 0; 
    flux_out = 0; 
   end; 
return; 

 
La funció té el paràmetre cami_alter que fa que, quan l’ encaminament no ha estat 

possible, el node torni a cridar la mateixa funció amb cami_alter = 1 per a veure si hi ha 
alguna altra manera d’ encaminar. En aquesta funció, es retornaria 0 indicant que no hi 
ha cap altra forma d’ encaminar. 
  

En els paquets s’ especificarà que la ipdestí sigui 2; això ens servirà per a veure si el 
node encamina correctament, ja que venint del flux X = 1 s’ haurà d’ encaminar el burst 
cap al flux 2. 
 

A partir d’ aquesta especificació es crearà un trànsit que contindrà un sol enllaç amb 
una única reserva en el flux de reserves i la seva conseqüent ràfega en el flux de dades.  
Es pot apreciar el trànsit generat en la figura següent: 
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Fig. 47. 1r Enllaç del trànsit d’ entrada (segons camp ipd) 

 
S’ observa com a l’ inici arriba la reserva en el flux de control i, posteriorment, en el 

flux de dades, arriba la ràfega corresponent.  Per poder apreciar millor quina és la ranura 
per a la reserva i les dades, fem un zoom de la figura anterior: 
 

 
Fig. 48. Zoom figura X1 

 
En la figura 48 s’ aprecia com en la ranura 3 arriba la reserva, tal i com s’ ha 

especificat en el vector vec_resv i, posteriorment, de la ranura 7 fins a la ranura 15 es té 
la ràfega, tal i com indica el vec_data. 
 

Un cop el trànsit ha estat generat, es passa a través del node per a veure’ n la sortida: 
 

 
Fig. 49. 1r enllaç del trànsit de sortida del node (segons camp Ipdestí) 
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En la figura 49 es pot apreciar com el node ha processat el trànsit. Es recorda que el 
temps de procés en el node (variable interna t_proc) s’ ha fixat per a 2 ranures; per tant, 
la reserva en la sortida estarà desplaçada 2 ranures cap a la dreta (ranura 5).  En canvi, la 
ràfega, tal i com s’ ha explicat en la teoria, s’ envia a mesura que es rep sense ser 
tractada, per això no pateix cap retard.   

A més, ja que la ipdestí de la reserva i la ràfega l’ hem especificat com a 2.  El node 
envia la ràfega pel 2n flux de dades de l’ enllaç entrant.  Aquest comportament del node 
ve donat per la funció de JHVWLRBWH�� que implementa.  En aquesta funció, s’ ha indicat al 
node que encamini les dades segons la ipdestí amb que arribin. 
 
 
Conclusions: 

En aquest primer cas, únicament es demostra que el node tracta el trànsit entrant 
ranura a ranura; que la reserva s’ envia després de ser processada i que la ràfega s’ envia 
tal i com arriba, sense ser processada.   

També s’ ha demostrat com el node, amb la funció adient en JHVWLRBWH��, encamina de 
forma correcta la ràfega.  Més endavant, s’ implementaran diferents funcions per a la 
JHVWLRBWH�� i se’ n comprovarà el seu bon funcionament. 
 
 
�
�
&DV�%��(OV� UHFXUVRV� QR� HV� WUREHQ� GLVSRQLEOHV� SHUTXq�XQD� DOWUD� UHVHUYD� HOV� KDYLD�
UHVHUYDW�DEDQV�
��
�
Plantejament: 
 Se suposa el cas en què existeixen dues reserves molt pròximes que volen encaminar 
les seves respectives ràfegues pel mateix flux de sortida.  En aquest cas, el node es troba 
en una situació de conflicte i s’ ha de comprovar que la resol favorablement. 
 
Realització: 
 Per a fer la simulació modificarem l’ script explicat de la forma següent: 
 

vec_resv(1,3) = 101;    %1a reserva 
vec_resv(1,4) = 202;   % 2a reserva 
vec_data(1,1,7:15) = 101;  % ràfega referent a la primera reserva 
vec_data(1,2,8:10) = 202;  % ràfega referent a la segona reserva 

 
El trànsit entrant al node estarà format per dues reserves molt pròximes entre si, la 

primera reserva arriba a l’ instant 3 i la segona a l’ instant 4.  Les reserves porten la 
mateixa ipdestí; aquesta val 1 i, ja que es manté sense canvis la funció JHVWLRBWH�� del 
cas anterior, el node encaminarà les dues reserves cap al mateix flux de sortida (1r flux 
de dades). 
 

A continuació es mostra el trànsit generat per donar una idea més clarificadora del 
que té a l’ entrada el node. 
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Fig. 50. 1r enllaç del trànsit d’ entrada (mostrat segons camp id) 

 
Per a mostrar el trànsit de fig. 50. s’ ha utilitzat la funció GLEBHQOODFBLG�P que ens ha 

dibuixat les reserves i les ràfegues segons el seu identificador.  S’ ha utilitzat aquesta 
funció i no una altra ja que aquesta ens dibuixa segons la id del paquets, i mostra de 
forma clara la correspondència que hi ha entre reserva i ràfega corresponent. 
 

En la figura 50 es pot apreciar com la segona ràfega (en flux de dades 2) arriba en 
l’ instant 7; en aquest mateix instant també s’ estan rebent dades de la primera ràfega (en 
flux de dades 1).  Si el node ha d’ encaminar les dues ràfegues per la mateixa sortida, 
s’ ha d’ idear una forma de gestionar quina de les dues serà la ràfega a enviar. 
 

Fent referència a la teoria explicada, les reserves que arriben tenen la funció de 
reservar el flux de sortida per on ha de passar la ràfega que indexen, així cada ràfega, en 
ser rebuda, no és tractada i, doncs, és encaminada directament vers la sortida.  En aquest 
exemple concret, la primera reserva (en negre en la fig. 50) s’ encarrega de reservar el 
flux de sortida 1 per a la seva ràfega (en negre 2n plot de la figura).  El node assigna a 
aquesta reserva l’ espai de temps que dura la seva ràfega en el flux corresponent de la 
sortida.  Així, quan arriba la segona reserva que també vol reservar part de l’ espai de 
sortida, ara, ja es troba ocupat; el node es trobarà en una situació de conflicte i se li 
haurà d’ especificar què fer amb aquesta segona reserva. 
 

Tal i com s’ ha vist en l’ apartat referent a l’ encaminament, el node OXC té una funció 
que es diu: JHVWLRBSULRUL��� funció que es consultarà en aquest tipus de situacions.  
Aquesta funció li indicarà com ha de gestionar aquesta segona reserva. 

El node OXC fa un llistat de totes les reserves que entren en conflicte (en aquest cas 
només una), i crida la funció de la forma: 

gestio_priori(reserva_actual, cua_de_reserves); 
Aquesta funció li indicarà si la reserva que actualment està tractant és més 

prioritària o no que la resta de reserves en la cua_de_reserves.  En aquest cas, s’ ha fixat 
que la funció sempre retorni 0, és a dir, que cap reserva que entri en conflicte serà més 
prioritària que les anteriors existents, i, per tant, s’ obligarà el node a descartar-la. 

En el cas B que s’ està tractant, les dues reserves són igual de prioritàries; per tant, el 
node té un comportament FCFS ()LUVW�&RPH�� )LUVW� 6HUYHG), és a dir, l’ assignació de 
l’ espai de sortida es fa a mesura que arriben les reserves entrants. 
 

Així, un cop processat el trànsit entrant, s’ obtindria: 
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Fig. 51. 1r enllaç del trànsit de sortida del node (segons Id del paquet) 

 
En la figura 51 es pot veure com el node ha processat la primera reserva; aquesta es 

troba desplaçada 2 ranures endavant, i la ràfega que s’ envia a mesura que es rep és la 
corresponent a la primera reserva.  El node ha descartat la segona reserva al no poder 
encaminar-la; el fet de descartar la reserva es trobarà reflectit en el llistat d’ estadístiques 
generat pel node.   
 
 
Conclusions: 
 S’ ha forçat una situació de conflicte (&RQWHQWLRQ� 3UREOHP). Dues ràfegues que es 
volien encaminar pel mateix flux de sortida i, segons la implementació de la funció 
gestio_priori() especificada en el node, aquest ha descartat la segona reserva-ràfega. 

En un entorn real, amb trànsit homogeni, els nodes intermitjos elèctrics acostumen a 
actuar de forma similar. 
 
 
 
&DV�&��&DPS�VDOWV��OD�UHVHUYD�UjIHJD�TXH�DUULED�QR�SRW�VHJXLU�HQGDYDQW�
 
Plantejament: 
 S’ intentarà emular el comportament d’ un node real que, quan rep una reserva o una 
ràfega amb el camp de salts igual a zero, aquesta haurà de ser esborrada, ja que, com 
s’ ha explicat en teoria, un paquet amb salts igual a zero implica que no pot continuar 
circulant per la xarxa.  Es recorda que el camp salts indica el nombre de salts que pot fer 
un paquet dins la xarxa i aquest valor va decrementant a mesura que el paquet passa a 
través d’ un node (equivalent a un salt). 
 
Realització: 
 Per a fer aquesta prova, s’ utilitzarà el mateix script que en el Cas A.  Una sola 
reserva i la seva ràfega corresponent.  Però es modificarà el camp salts perquè valgui 0 i  
el paquet hagi de ser descartat pel node. 
Per modificar el camp salts en el paquet de reserva, s’ habilitarà el codi comentat en 
l’ script SURBHQOODF6SH��P en l’ apartat per a modificar un camp.  Aquest codi 
s’ encarrega de buscar en el flux de control la primera reserva que trobi i canviar-li el 
valor del camp salts: 
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mentres(reserva no trobada && no ha arribat al final del camp) 
{ 

si (enllac.control(ranura_actual).tipus = reserva) 
canviar camp salts per 0; 
canviar camp salts a la ràfega corresponent; 
reserva trobada; 

sino 
avança ranura; 

    } 
fimentres; 

 
El trànsit creat per l’ script serà: 

 

 
Fig. 52. Enllaç amb paquets que tenen el camp salts igual a 0 

 
La figura 52 és la mateixa figura que fig. 47 però dibuixada segons el camp nombre 

de salts.  En groc es troba mostrejada una reserva i una ràfega on s’ ha variat el camp 
salts a 0. Per tant, el trànsit de sortida del node, després que aquest l’ hagi processat, 
serà: 
 

 
Fig. 53. Enllaç de sortida del trànsit entrat segons fig. 52 

 
La reserva ha estat eliminada i, conseqüentment la ràfega que indexava.   
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Aquest resultat es veu reflectit en el llistat estadístic del node, on el camp de reserves 
perdudes es veurà incrementat en 1 (reserves_perd) i, d’ igual forma, també 
s’ incrementarà el camp de reserves errònies (resv_erronis). 

 

 
Fig. 54. Inspecció del camp salts en la reserva 

 
Conclusions: 
 S’ ha modificat el camp de salts d’ una reserva i d’ una ràfega i s’ ha comprovat com el 
node ha descartat cadascun quan aquest era igual a 0.  Aquest comportament ha estat 
l’ esperat i fa que el node implementat es comporti com ho faria un node real. 
 
 
 
 
 
 
 
&DV�'��6XSRUW�GH�4R6��DUULED�XQD�UHVHUYD�PpV�SULRULWjULD�
 
Plantejament: 
 En el Cas B, s’ ha vist un node que implementa un comportament de FCFS.  Degut a 
la varietat de tipus de paquets existents actualment en una xarxa, es fa necessari la 
implementació d’ una prioritat d’ uns sobre d’ altres.  Quan es pot donar aquesta prioritat 
es diu que s’ implementa la QoS (Qualitat de Servei).  Tal i com s’ ha explicat en 
l’ apartat d’ OBS sobre qualitat de servei, s’ intentarà emular aquesta QoS a partir d’ un 
camp dels paquets. 

En el cas que ens ocupa, es demostrarà com una reserva més prioritària desbanca una 
reserva que no ho és. 
 
Realització: 
 Partim d’ un trànsit que ja es coneix (Cas B), on s’ ha demostrat com la segona reserva 
era descartada degut al fet que s’ interferia amb els recursos reservats per la primera 
reserva.  Es procedeix a demostrar com, si la segona reserva és més prioritària, aquesta 
desbancarà la primera. 

El trànsit d’ on partim és el mateix que el de la figura 50, que tornem a mostrejar a 
continuació; aquest cop s’ utilitzarà la funció GLEBHQOODFBTRV�P� ja que ens permetrà 
distingir millor entre les reserves i ràfegues prioritàries i les no-prioritàries. 
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Fig. 55. Enllaç entrant dibuixat segons el camp QoS 

 
En la figura 55, podem veure en blau els paquets amb camp QoS desactivat 

(acostumen a ser per aplicacions en temps no real) i en verd els paquets amb camp QoS 
activat (acostumen a ser per aplicacions en temps real).   

En un primer moment arriba una reserva no-prioritària i en la ranura següent arriba 
una reserva prioritària. En aquest punt, la segona ranura no és descartada i serà la que 
reservarà els recursos, finalment. 

El node es troba en un conflicte per a les reserves i cridarà la funció JHVWLRBSULRUL��� 
on, aquest cop, tindrà implementat el pseudocodi següent: 

 
prioritat = gestio_priori(reserva_actual, cua_de_reserves) 

       cua_prioritaria = 0; %en principi la cua no té prioritat 
per i=1 fins fi_cua 
  si cua_de_reserves(i).qos = 1 llavors   
   prioritat = 0; 
   cua_prioritaria = 1; 
 % si existeix alguna reserva amb prioritat en la cua, aquesta és més prioritària 
fi per; 
si(cua_prioritaria = = 0) && (reserva_actual.qos = = 1) 
  prioritat = 1; 
sino 
  prioritat = 0; 
fi si; 
 

Així el trànsit que es genera a la sortida del node és: 

 
Fig. 56. Enllaç de sortida dibuixat segons camp QoS 
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Es pot observar com la primera reserva menys prioritària (en blau al primer plot) ha 

estat processada i enviada; en el següent instant, ha arribat la segona reserva més 
prioritària (en verd al primer plot) i també s’ ha processat i enviat.  En el flux de dades 1 
de la sortida apareix la ràfega referent a aquesta segona reserva més prioritària (en verd 
al segon plot).  La ràfega de la primera reserva ha estat descartada, ja que no hi ha 
capigut. 
 
Conclusions: 
 El node ha resolt positivament el conflicte entre una reserva prioritària i una reserva 
no-prioritària, tot cedint la preferència a la primera.   

Si comparem aquesta última figura amb la figura 51, es troba que, segons la funció 
JHVWLRBSULRUL�� que estigui implementada dins el node, aquest gestionarà d’ una o altra 
manera el trànsit entrant. Això ens permetrà estudiar diferents situacions i escollir la 
millor implementació segons el tipus de trànsit que es tingui. 
 
 
 
&DV� (�� /D� UHVHUYD� QR� V¶KD� SRJXW� VHUYLU� L�� SHU� WDQW�� V¶LQWHQWD� EXVFDU� XQ� FDPt�
DOWHUQDWLX�
�
Plantejament: 
 Es porta el node a una situació de conflicte.  Existirà un trànsit entrant amb dues 
reserves que sol·licitaran el mateix flux de sortida al mateix temps.  Aquest cop, les 
reserves tenen propietats similars i, tal i com s’ ha vist en el Cas B, el node les gestiona 
segons el protocol FCFS.   

El que es pretén en aquest cas és donar al node alguna manera d’ encaminar la segona 
ràfega sense que aquesta hagi de ser eliminada, fet que passava en el Cas B. 
 
 
Realització: 
 Partim del mateix script SURBHQOODF6SH��P que en el Cas B.  Arriben dues reserves 
amb les seves ràfegues corresponents que volen reservar el mateix espai en el flux de 
sortida. 

Se sap que el node crida  la funció JHVWLRBWH�� per encaminar cada paquet de reserva. 
Fins aquí, s’ havia vist que el codi per a aquesta funció era: 
 

function [enllac_out,flux_out] = JHVWLRBWH(reserva,cami_alter) 
switch cami_alter 
 case 0  %primer encaminament possible 
     enllac_out = 1;   % mateix enllaç a la sortida 
     flux_out = reserva.ipdesti;  % flux de sortida serà el indicat per la ipdesti  
 otherwise 
    enllac_out = 0; 
    flux_out = 0; 
   end; 
return; 

 
Codi que no donava possibilitat d’ un camí alternatiu i per això el node descartava la 

segona reserva.   
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El que s’ intentarà fer en aquest punt és donar un possible camí alternatiu i, així, 
poder encaminar la segona reserva sense que hagi de ser eliminada.  Tal i com s’ ha 
especificat en el funcionament del node, aquest crida a la funció JHVWLRBWH�� tres 
vegades, amb diferent valor per a la variable cami_alter.  El propòsit d’ aquesta variable 
és que, quan el node crida la funció i aquesta li retorna un encaminament possible, el 
node mira si el lloc destí on encamina està ocupat; si ho està, incrementarà la variable 
cami_alter i tornarà a cridar la funció JHVWLRBWH�� per veure si aquesta li pot retornar un 
altre encaminament possible, i així fins a 3 vegades. 
 

Així, una nova implementació per a aquesta funció seria: 
 

function [enllac_out,flux_out] = JHVWLRBWH(reserva,cami_alter) 
  switch cami_alter 
 case 0  %primer encaminament possible 
     enllac_out = 1;   % mateix enllaç a la sortida 
     flux_out = reserva.ipdesti;  % flux de sortida serà el indicat per la ipdesti  
 case 1  %altre encaminament posible 
     enllac_out = 1; 
     flux_out = reserva.flux; %encamina pel mateix flux per on arriba 
 otherwise 
    enllac_out = 0; 
    flux_out = 0; 
   end; 
return; 

 
Utilitzant aquesta nova funció per a la JHVWLRBWH��� el node intentarà encaminar 

d’ igual forma que abans. Però a més a més, si les posicions retornades estan ocupades, 
intentarà encaminar la ràfega pel mateix flux per on s’ ha rebut.  Si aquest nou 
encaminament tampoc no és possible, el node eliminarà la ràfega. 
 

Gràficament es tindria un trànsit d’ entrada similar al de la figura 50, i el trànsit de 
sortida seria de la forma: 
 

 
Fig. 57. 1r enllaç del trànsit de sortida generat pel node 

 
Encara que no es pugui apreciar en la figura 57, la segona reserva en cian (vegeu 1r 

plot de la figura) té la mateixa ipdestí que la primera en negre i, per tant, s’ ha intentat 
encaminar per la mateixa sortida.  En no ser possible l’ encaminament, el node ha tornat 
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a cridar la funció tot demanant-li un camí alternatiu.  La funció ha indicat al node que 
encaminés la ràfega pel mateix flux per on havia arribat i això és el que ha fet. 
 
 
Conclusions: 
 S’ ha demostrat la utilitat de la variable cami_alter en la funció JHVWLRBWH��; en aquest 
cas concret s’ ha pogut encaminar una ràfega que estava destinada a ser descartada. Això 
millora notablement la gestió del node, ja que el fa més flexible a l’ hora de tractar el 
trànsit entrant i minimitzar les pèrdues.  

S’ ha demostrat la utilitat d’ aquesta funció que, com s’ ha dit en la teoria, s’ ha deixat 
oberta per a futures implementacions.   
 
 
 
 
 
&DV�)��$UULED�XQD�UHVHUYD�SULRULWjULD�L�OD�UHVHUYD�PHQ\V�SULRULWjULD�pV�SURFHVVDGD�L�
UHHQYLDGD�
�
Plantejament: 
 Es busca un conflicte entre ràfegues que volen el mateix espai de sortida. La ràfega 
que ha d’ arribar troba les posicions ocupades; ja que aquesta darrera té major prioritat, 
desbancarà l’ espai reservat que hi hagi.  El que s’ intentarà veure és si l’ ha poguda 
desbancar i què se’ n fa de la ràfega menys prioritària. 
 
Realització: 
 Com s’ ha dit, una part important en la xarxa OBS és la gestió corresponent a la QoS.  
Per a gestionar QoS s’ ha de permetre diferents tipus de trànsit circulant per la xarxa.  
Aquí es planteja, com s’ ha indicat en la teoria, dos tipus de trànsit, el trànsit que té 
requeriments de temps real (qos igual a 1, prioritària) i el que no en té (qos igual a 0).   
  
 Per a crear la situació de conflicte desitjada, tot el trànsit entrant es veurà encaminat 
cap al mateix flux de dades de sortida, però al mateix temps es permetrà que, en situació 
de conflicte, es pugui buscar un camí alternatiu.  La funció JHVWLRBWH�� utilitzada és la 
que presenta aquestes possibilitats i es troba especificada en el Cas E. 
 Així, el trànsit entrant que es desitja mostrar es troba especificat segons: 
 

vec_resv(1,3) = 101;  
vec_resv(1,11) = 205; Reserva que és prioritària 
vec_resv(2,4) = 207; 
vec_data(1,1,10:20) = 101; 
vec_data(2,2,25:30) = 207; 
vec_data(1,2,15:31) = 205; Ràfega prioritària 

 
 Es tracta de tres conjunts reserva/ràfega que tenen necessitat de reservar el mateix 
flux de sortida de dades. 
 Gràficament, el trànsit està format per (les imatges són segons l’ ID dels paquets): 
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Fig. 58. Trànsit d’ entrada format per 2 enllaços 

 
 Tal i com es pot apreciar en la figura, les ràfegues indexades per les reserves 1, 2 i 3 
entraran en conflicte per haver de sortir pel mateix flux en ranures similars. 
 
 Es passa a mostrar la sortida del node i després se’ n comentarà el procés. 

 
Fig. 59. 1r enllaç trànsit sortida node 

 
 En 59 s’ ha mostrat només el trànsit corresponent al primer enllaç de sortida, ja que el 
segon enllaç de sortida està completament buit. 
 Tal i com s’ ha fet constar en la teoria, el node busca eliminar els mínims bursts 
possibles.  Així, en al figura 59, podem veure com a mesura que ha arribat la reserva 1, 
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aquesta s’ ha encaminat correctament, a través del flux de dades (1) (en negre en fig. 
59); posteriorment ha arribat la reserva 3, que ha reservat les posicions entre 25 i 30 en 
el mateix flux; 1 i 3 no presentaven cap conflicte entre elles. 
 En l’ instant-ranura 11 ha arribat la reserva 2 (1a gràfica de la figura 58). Aquesta ha 
sol·licitat les posicions que ocupaven les ràfegues de 1 i 3.  Així que, en ser més 
prioritària que la resta, les ha desbancat.  La ràfega 1 ja s’ havia començat a enviar 
(instant 10 en la figura 59) i, per tant, no es podia reinsertar en cap altre lloc; així que la 
ràfega ha quedat estroncada quan s’ ha començat a enviar la ràfega prioritària (en verd, 
2n plot gràfica 59).   
 En canvi, la ràfega indexada per la reserva 3, que arriba en l’ instant 25, encara no 
s’ havia transmés; així que, segons el què s’ ha explicat en la teoria per a minimitzar les 
pèrdues en el trànsit, aquesta ràfega és reinsertada en una altra posició.   
 Però compte, la reserva 3, que la indexava, ja ha estat transmesa amb una informació 
que ara no és vàlida.  Això implica que el node ha de reenviar una nova reserva 3’  amb 
la informació correcta sobre on es troba la ràfega 3. 
 
 El fet que hi hagi una reserva 3 i una reserva 3’  no presentarà problemes en el 
següent node que el trànsit travessi; la reserva 3 reservarà uns recursos per a una ràfega 
inexistent que, posteriorment, quan arribi la reserva 2, seran alliberats (vegeu Cas I). 
 
Conclusions: 
 Tal i com s’ ha pogut veure, el node intenta minimitzar la pèrdua d’ informació.  Ja 
que la política que se segueix per enviar les dades a la xarxa és la de 7HOO�DQG�*R (no 
s’ espera resposta del node destí), és necessari minimitzar les pèrdues que hi poguessin 
haver en el trànsit.  S’ ha demostrat com el node pot solucionar aquesta situació de 
conflicte d’ una forma satisfactòria. 
 
 
�
�
&DV�*��/D�UHVHUYD�DUULED�PDVVD�SUz[LPD�UHVSHFWH�D�OD�UjIHJD�TXH�LQGH[D�
 
Plantejament: 
 El cas que es proposa és l’ arribada d’ una reserva pel flux de control, i de la seva 
ràfega pel flux de dades, molt pròximes entre si. Es pot donar el cas que O¶HGJH�URXWHU o 
node terminal enviï la reserva molt pròxima amb les dades que indexa o també és 
possible que, al llarg de diferents nodes intermitjos (OXC), aquesta reserva, que es va 
tractant i retardant en el temps, es trobi molt propera a la ràfega.   

El problema d’ aquest temps d’ offset entre reserva i ràfega podria ser degut a la falta 
d’ informació de la xarxa i que l’ HGJH�URXWHU�ha estimat malament, és tractat de forma 
més profunda en la teoria. 
 
Realització: 
 El comportament del node a estudiar en aquest cas seria quan hi ha una situació com 
la de la figura següent: 
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Fig. 60. Etiquetatge WDM per al trànsit 

  
  Per veure què farà el node, es crearà un trànsit amb les característiques necessàries. 
És a dir, es crearà directament un trànsit on el temps d’ offset sigui menor que el temps 
de processament del node.  Es recorda que el temps de processament del node ve donat 
per la variable t_proc, interna dins la funció SURFHVBQRGH��D�P, i que s’ ha fixat a 2 
ranures.  Així, qualsevol reserva que arribi serà processada i serà enviada 2 ranures més 
tard. 
 

Modificant l’ script SURBHQOODF6SH��P de la forma: 
vec_resv(1,3) = 101; 
vec_data(1,1,5:15) = 101; 
 

s’ obtindrà un trànsit entrant en el node com el següent: 
 

 
Fig. 61. 1r enllaç del trànsit que arriba al node 

 
On es pot observar com la reserva, que ocupa una ranura i arriba en l’ instant 3 (en 

negre en el primer plot), indexa una ràfega que arriba en l’ instant 5 (en negre en el 
segon plot).  Això implica que, quan el node tracti la reserva i la torni a enviar, aquesta 
reserva sortirà en l’ instant 5, que és el mateix instant on es troba el primer paquet de la 
ràfega. 

La sortida que genera el node és: 
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Fig. 61. 1r enllaç del trànsit de sortida completament buit 

 
En la figura 61 s’ aprecia que el trànsit de sortida és nul.  El fet que la reserva i la 

ràfega corresponent hagin de sortir al mateix instant implica que el node elimini els dos.   
 
Conclusions: 
 S’ ha comprovat com el node elimina reserva i ràfega quan aquestes tenen un temps 
d’ offset inferior o igual al temps que tarda el node en processar la reserva.  El 
comportament del node és l’ esperat i correcte, ja que l’ enviament d’ una reserva i la 
ràfega corresponent en el mateix instant no tindrien sentit.  Es recorda que la idea de la 
reserva és reservar recursos per a la ràfega; si arriben juntes, no es duu a terme cap tipus 
de reserva de recursos i, per tant, la reserva esdevé inútil. 
 
 
 
 
 
&DV�+��/D�UHVHUYD�QR�FDS�HQ�OD�UDQXUD�TXH�OL�FRUUHVSRQ�HQ�HO�WUjQVLW�GH�VRUWLGD�
 
Plantejament: 
 En casos anteriors s’ ha vist què passava quan no cabia la ràfega en el trànsit de 
sortida. Ara es vol simular la situació de quan la reserva no hi cap, degut al fet que la 
ranura que li correspondria en el trànsit de sortida està ocupada. 
 
Realització: 
 En aquest cas suposarem un trànsit format per dos enllaços.  Per especificar-ne les 
característiques, ens tornarem a basar en l’ script SURBHQOODF6SH��P. Aquesta vegada la 
definició del trànsit serà: 

vec_resv(1,3) = 101;  
vec_resv(1,4) = 102; 
vec_resv(2,5) = 103; 
vec_data(1,1,10:14) = 101; (*1) 
vec_data(1,1,21:24) = 102; (*2) 
vec_data(2,1,15:20) = 103; (*3) 

En la definició anterior es pot veure com es creen dos enllaços d’ entrada que 
formaran part del mateix trànsit.  Per al primer enllaç es té les reserves/ràfegues 101 i 
102; per al segon enllaç tenim la reserva/ràfega 103.  Si hom es fixa en la distribució de 
les ràfegues, veurà que s’ ha intentat fer-les el més juntes possible, per veure si el node 
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les tracta de forma correcta.  On acaba la primera ràfega del primer enllaç (valors 10-14 
de *1) directament comença la ràfega del 2n enllaç (valors 15-20 de *3) i, a continuació, 
la segona ràfega del primer enllaç (valors 21-24 de *2). 

En col·locar la ipdestí en cada paquet, s’ ha fixat que tots tinguessin la mateixa 
ipdestí. Per a fer-ho, s’ ha modificat la variable factor, (s’ ha fixat factor = 1) dins la 
funció DIHJHL[BLSG�� en el fitxer FUHDBVSHFLDOBHQOODF�P.   

Les figures següents clarifiquen com és el trànsit creat. 
En un primer enllaç es té: 

 

 
Fig. 62. 1r enllaç d’ entrada al node dibuixat segon camp Ip_destí 

 
Per al segon enllaç es té: 

 

 
Fig. 63. 2n enllaç d’ entrada al node dibuixat segon Ip_destí 

 
Segons la configuració existent en el node, la funció JHVWLRBWH�� té la mateixa 

estructura que en el Cas A; s’ encamina totes les reserves segons la ipdestí. Ja que 
aquesta és la mateixa per a tots, s’ encaminarà tot el trànsit entrant cap al mateix flux de 
sortida. 

 
Així ens resulta: 
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Fig. 64. Dibuix del 1r enllaç del trànsit processat en el node 

 
On podem apreciar com la reserva del segon enllaç entrant (en verd i en el primer 

plot) té la posició final ocupada per la reserva del primer enllaç entrant (en negre i en el 
primer plot), ja que han arribat al mateix temps i, per tant, haurà de ser recol·locada 
posteriorment.  A més, en arribar la segona reserva del primer enllaç (veure figura 62 en 
blau), també trobarà la seva posició ocupada i s’ haurà d’ encabir posteriorment, després 
de la reserva en verd. 
 
Conclusions: 
 El fet que una reserva tingui ocupada la seva posició destí no implica que la reserva 
sigui eliminada, sinó que el node intenta recol·locar-la posteriorment, sempre i quan la 
posició on hagi de ser inserida la reserva tingui un cert marge de ranures respecte a les 
dades que indexa.  Si no fos així, tindríem un cas semblant al mostrat en F i llavors el 
node eliminaria reserva i ràfega corresponent. 
 A més a més, en aquest cas s’ ha pogut demostrar com, entre dues ràfegues 
consecutives provinents del primer enllaç (vegeu fig. 62), el node ha pogut encabir la 
ràfega provinent del segon enllaç (vegeu fig. 63).  Això es deu al fet que, tot i ser les 
ràfegues molt properes entre elles, no es tenia en cap moment una ranura de sortida 
sol·licitada per dues ràfegues al mateix temps.  Si hagués estat així, el node hauria entrat 
en una situació de conflicte i una de les dues hauria estat eliminada.  
 
 
&DV�,��/D�UHVHUYD���UjIHJD�DUULED�DPE�DOJXQ�SDUjPHWUH�HUURQL��HO�QRGH�HVERUUD�HO�V�
SDTXHW�V�
 
Plantejament: 
 En una xarxa existeix la possibilitat que els paquets que arriben al node intermig no 
siguin correctes. El tractament d’ aquests paquets en la majoria de casos és l’ eliminació 
del mateixos per part del node. 

El que es provarà és modificar un dels camps que un node real inspecciona a l’ hora 
de reenviar el paquet rebut, de forma que el paquet sigui erroni. I es mostrarà com el 
gestiona el node creat. 
 
 
 
Realització: 
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 Per a fer la prova s’ utilitzarà l’ script: SURBHQOODF6SH��P, on, interiorment, té un codi 
comentat que ens serveix per a fer modificacions d’ algun dels camps existents en els 
paquets.  El codi en qüestió és: 
 

%modificació del paquet de reserva pq arribi malament 
i = 1; 
Canvi = 0; 
while(i<n_ranures)&(Canvi == 0) 

        if(enllac(1).control(i).tipus == 1)     %si és reserva 
          enllac(1).control(i).cksm = 0; 

Canvi = 1; 
end; 
i = i + 1; 

end; 
 

Amb aquest codi modifiquem un dels camps de les reserves (en concret cksm).  Els 
camps que normalment el node inspecciona per a reenviar-la, són:  

- el nombre de salts que pot fer el paquet (VDOWV) 
aquest nombre ha de ser major que 0 i es va decrementant en 1 en cada 
node que travessa. 

- el camp TTL: temps de vida dins la xarxa del paquet (WWO) 
el camp ha de ser més gran que 0, i es va decrementant a mesura que 
passa el temps dins la xarxa.  Si ha exhaurit el temps que tenia per 
circular per la xarxa, el paquet haurà de ser eliminat. 

- el camp de checksum: per comprovar que el paquet és correcte (FNVP) 
camp que ens indica quan el paquet rebut conté errors; a partir d’ un 
tractament d’ aquest camp i del paquet rebut, el node és capaç de saber si 
conté errors o no. 

 
Per simplificar la implementació del camp checksum, ja que la finalitat del programa 

és més veure l’ encaminament que la possible correcció d’ errors, s’ ha optat perquè, quan 
aquest camp valgui 1, el paquet sigui correcte i, en canvi, si fos diferent de 1, el paquet 
sigui eliminat. 
 

Partim ara del codi anterior i d’ una definició del trànsit entrant de la forma: 
 
 vec_resv(1,3) = 101; 
 vec_data(1,1,10:14) = 101; 
 

On només es tindrà una sola reserva i la seva ràfega corresponent.  Un cop feta la 
modificació sobre la reserva, ens quedaria un trànsit entrant segons: 
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     Fig. 65. 1r enllaç d’ entrada al node dibuixat segons camp id 
 

La modificació no s’ aprecia, ja que la figura 65 ha estat feta segons l’ identificador 
del paquet.  No s’ ha implementat una funció que ens mostrés amb acoloriment diferent 
els valors dels camps que s’ han acabat de modificar. 
 

Si aquest trànsit és processat pel node, aquest, finalment, retorna un trànsit de sortida 
buit, com el de la figura 61. Això indica que el node ha esborrat correctament la reserva 
i, per tant, la ràfega que indexava no s’ enviarà (malgrat que fos correcta). 
 

Es podria dur a terme una modificació en un dels paquets de la ràfega (no és 
necessari fer la modificació en tots els paquets).  Això es faria segons el codi: 
 

%modificació del paquet de ràfega pq arribi malament 
i = 1; 
Canvi = 0; 
while(i < n_ranures)&(Canvi = = 0) 

        if(enllac(1).dades(1,i).tipus = = 2)     %si és ràfega 
          enllac(1).dades(1,i).cksm = 0; 

Canvi = 1; 
end; 
i = i + 1; 

end; 
 

Amb aquest codi es modificaria el primer paquet de la ràfega; també es podria provar 
a modificar un dels altres paquets, però els resultats serien similars. 

El trànsit entrant seria el mateix que el de la figura 65 i el trànsit sortint tindria la 
forma: 
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Fig. 66. 1r enllaç del trànsit de sortida dibuixat segons camp id 

 
La reserva s’ hauria enviat correctament però la ràfega que indexava, en contenir 

errors, s’ hauria eliminat.  En el pròxim cas es mostrarà què passa amb aquesta reserva i 
les posicions que indexa on, ara, ja no hi ha paquets de dades. 
 
Conclusions: 
 S’ ha simulat un trànsit erroni i s’ ha comprovat que el node emula el funcionament 
d’ un node real.    

És interessant recordar que el node crida la funció: SNWBHUURU��� que té implementada 
internament.  Aquesta funció retorna un valor corresponent a l’ error trobat; si l’ error és 
en el camp checksum, retornarà 1; si és en el camp ttl, retornarà 2, etc. En canvi, si el 
paquet és correcte, retornarà 0. 
 
 
&DV� -��/D� UHVHUYD� LQGH[D�XQD� UjIHJD� LQH[LVWHQW�� L�� SHU� WDQW�� UHVHUYD�XQV� UHFXUVRV�
LQQHFHVVDULV�
 
Plantejament: 
 Com s’ ha vist en el cas anterior (Cas I), el trànsit existent en la xarxa pot contenir 
reserves que indexen ràfegues fictícies, degut al fet que les ràfegues contenien errors i 
han estat eliminades.  Es planteja la situació de què passa amb els recursos reservats per 
aquestes reserves; què passa amb l’ espai de sortida que han reservat. 
 
Realització: 
 Per a veure’ n la solució, es partirà de la creació d’ un enllaç amb dues reserves i dues 
ràfegues que han de col·locar-se en el mateix flux de sortida. 

En l’ script de SURBHQOODF6SH��P tindrem: 
    vec_resv(1,3) = 101;  

vec_resv(1,4) = 202; 
vec_data(1,1,10:20) = 101; 
vec_data(1,2,15:25) = 202; 

 
On es farà la modificació en un paquet de la ràfega perquè aquesta esdevingui 

errònia. Per a fer-ho, s’ utilitzarà el codi vist en Cas H. 
També s’ ha especificat que el camp ipdestí per als dos conjunts reserva/ràfega sigui 

el mateix.  Això implicarà que s’ encaminin per la mateixa sortida 
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Gràficament, el resultat de crear el trànsit especificat seria: 
 

 
Fig. 67. 1r enllaç del trànsit d’ entrada, mostrat segons id 

 
Igual que en el cas anterior, aquí tampoc no es pot veure la ràfega modificada (2n 

plot fig. 67).  L’ acoloriment ha estat fet segons el identificador de la reserva per a veure 
la correspondència directa entre reserva i ràfega indexada. 
 

Es fa notar que les reserves arriben molt properes entre elles (primer plot fig. 67), i si 
l’ encaminament especificat al node és de la forma: 

gestio_te(reserva, cami_alter) 
  switch cami_alter 
      case 0 
     enllac_out = 1;   % mateix enllaç a la sortida 
     flux_out = reserva.ipdesti;  % flux de sortida serà el indicat per la ipdesti  
     otherwise 
       enllac_out = 0; 
       flux_out = 0; 
  end; 

 
Llavors la funció encamina tots les ràfegues cap al mateix flux de sortida.   
En el processament del node, quan arriba la segona reserva, les posicions que vol 

reservar (15 a 25, en el tercer plot de la fig. 67) ja es troben ocupades per la primera 
reserva (10 a 20 en el segon plot de la fig. 67).  Tot i que la ràfega de la primera reserva 
sigui incorrecta, aquesta encara no ha arribat i, per tant, la primera reserva té prioritat 
sobre la segona.   

La sortida serà de la mateixa manera que la que es pot veure en la figura 66, en la 
qual només apareix la primera reserva perquè la segona ha estat descartada i, degut a la 
modificació que feia errònia la ràfega, aquesta tampoc no s’ ha enviat. 
 

El node no sap a priori que les dades que indexa la primera reserva (10 a 20 en el 
segon plot de la fig. 67) són errònies.  Per tant, s’ ha d’ esperar a rebre-les i, un cop ha 
vist que no són correctes, és llavors quan alliberarà l’ espai reservat.  Sobre la reserva 
que indexava aquestes dades errònies (fig. 66), el node no hi pot fer res, ja que la 
reserva ja s’ ha enviat i anirà reservant recusos per a una ràfega inexistent al llarg de tota 
la xarxa fins que arribi al seu destí o sigui eliminada. 

S’ havia pensat en la possibilitat que el node, un cop reenviada la reserva i en veure 
que la ràfega és incorrecta, enviés un nou missatge al següent node tot indicant-li que no 
existeixen dades per a aquella reserva.  S’ ha desestimat la proposta degut al fet que, en 
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l’ instant que el node sap que la ràfega és errònia, si enviés aquest missatge, el següent 
node trigaria el mateix temps en rebre el missatge d’ error que conèixer que la ràfega és 
errònia. 
 

Com s’ ha explicat anteriorment, les dues reserves vénen molt juntes i, degut al fet 
que encara no se sap que la primera indexa dades errònies, la segona és desestimada.  És 
interessant simular el cas següent: 

vec_resv(1,3) = 101;  
vec_resv(1,11) = 202; 
vec_data(1,1,10:20) = 101; 
vec_data(1,2,15:25) = 202; 

 
La segona reserva arriba després (instant-ranura 11) que el node sap que la ràfega de 

la primera reserva és incorrecta (instant-ranura 10). Gràficament, seria: 
 

 
      Fig. 68. Dibuix del 1r enllaç d’ entrada al node 
 

Es pot apreciar com l’ instant 10 és l’ inici de la ràfega indexada per la primera reserva 
(en negre segon plot fig. 68). I la segona reserva arriba una ranura després (en cian 
primer plot fig. 68).  En la ranura 10, el node sap que les dades són incorrectes i, per 
tant, allibera l’ espai reservat.  Això fa que la reserva de recursos que fa la segona 
reserva es pugui dur a terme de forma correcta. 

En el trànsit de sortida es tindrà: 
 

 
Fig. 69. Dibuix de l’ enllaç de sortida, segons camp id 
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Es pot apreciar com, en aquest cas, sí que s’ ha pogut enviar la segona reserva. 
 
Conclusions: 
 Les reserves que indexen ràfegues errònies són processades i enviades pel node, i 
l’ espai que han sol·licitat queda ocupat per elles mentre no arribi la ràfega.  Qualsevol 
altra reserva que demani les mateixes posicions reservades, si no és prioritària, serà 
desestimada.   

En el moment en què s’ espera que arribi la ràfega i aquesta, o part d’ aquesta, arriba 
amb errors, el node allibera l’ espai ocupat per aquesta i permet que possibles altres 
reserves puguin ocupar el mateix flux de sortida. 
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�����6LPXODFLy�GH�GLIHUHQWV�IXQFLRQV�SHU�D�OD�WDXOD�G¶HQFDPLQDPHQW�L�OD�
JHVWLy�GH�SULRULWDWV�
 

Tal i com s’ ha anat dient, existeixen dues funcions en la simulació del node que 
queden obertes per a futures implementacions per part de l’ usuari expert.  Aquestes 
funcions són JHVWLRBWH��� i JHVWLRBSULRUL��� que són les encarregades de gestionar el 
funcionament del node.  Com s’ ha vist en els diferents Casos, el fet que aquestes tinguin 
una implementació o una altra farà que el node gestioni de forma diferent el trànsit 
entrant.   

En aquest punt, es proposa mostrar com la utilització d’ una o altra especificació per 
aquestes funcions comporta una millor o pitjor gestió del trànsit entrant per part del 
node.  Per a fer-ho, es donaran tres implementacions possibles per a la funció 
JHVWLRBWH��: gestio_te_1; gestio_te_2; gestio_te_3.  I per a la funció JHVWLRBSULRUL��: 
gestio_priori_1; gestio_priori_2.  Es comentarà cadascuna d’ elles, així com els resultats 
estadístics obtinguts. 

En endavant, el trànsit entrant serà molt més voluminós, ja que no ens interessa tant 
el funcionament detallat i puntual d’ uns paquets, sinó la resolució a l’ engròs de forma 
visual i estadística d’ un trànsit per part del node. 
 
���D�SRVVLEOH�LPSOHPHQWDFLy�GH�OD�IXQFLy�JHVWLRBWH���L�GLVFXVVLy�GHOV�UHVXOWDWV�
  
 Per a la funció JHVWLRBWH�� es podria encaminar tot el trànsit entrant en un sol flux de 
sortida. Això implicaria un coll d’ ampolla i que un gran nombre de paquets haurien de 
ser descartats.   

El codi  seria:         - *HVWLRBWHB�� � 
 

IXQFWLRQ�>HQOODFBRXW�IOX[BRXW@� �JHVWLRBWH�UHVHUYD�FDPLBDOWHU��
% 
% Funció que gestiona la Taula d'encaminament 
% Entrades: 
%   reserva: reserva a tractar  
%   cami_alter: demana per un camí alternatiu  
% Sortides: 
%   enllac_out: enllac per on han d'encaminar-se les dades 
%   flux_out: flux per on han d'encaminar-se les dades  
%   en el cas [0,0] no hi ha possibilitat d'encaminar 
% 
  switch cami_alter 
    case 0 
        HQOODFBRXW� ���   % mateix enllaç a la sortida 
     IOX[BRXW� �UHVHUYD�LSGHVWL�  % flux de sortida serà el indicat per la ipdesti  
     otherwise 
        enllac_out = 0; 
        flux_out = 0; 
   end; 
return; 
 

No es té en compte la possibilitat de buscar un camí alternatiu.  Així, tot el trànsit 
entrant s’ encaminarà cap al primer enllaç de sortida i el flux serà segons la ipdestí que 
portin els paquets.   
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Per a la segona funció a definir, JHVWLRBSULRUL��� es tindrà la implementació: 
            - *HVWLRBSULRULB� - 
 

IXQFWLRQ�SULRULWDW� �JHVWLRBSULRUL�UHVYBDFW�FXDBUHVY��
% 
% Funció que gestiona la prioritat de la reserva actual enfront de les 
% reserves acumulades en la cua 
% Entrades: 
%   resv_act: reserva a tractar 
%   cua_resv: cua de reserves amb < = o > prioritat 
% Sortides: 
%   prioritat: indica si té(1) o no(0) prioritat 
% 
prioritCua = 0; 
for i=1:(length(cua_resv)) 
      if(cua_resv(i).qos = = 1) 
           prioritCua = 1; 
      end; 
end; 
if((prioritCua = = 0)&(resv_act.qos = = 1)) 
      prioritat = 1;  
else 
       prioritat = 0; 
end; 
return; 
 

El codi anterior pot semblar carregós per a un lector no versat en MATLAB. 
Senzillament, la funció mira si existeix alguna reserva prioritària en les reserves que ja 
estan col·locades i que han entrat en conflicte.  Si no existeix reserva prioritària, mira si 
la reserva actual és prioritària. Si és així, retorna un 1; si no, retornarà un 0. 

El trànsit que es crearà per a fer les simulacions tindrà les mateixes característiques, i 
els camps ipdestí i prioritat (qos) seran iguals per a tots.  Això ens permetrà veure un 
trànsit totalment homogeni on tots els paquets tindran la mateixa ipdestí.  Aquest cop 
s’ utilitzarà la interfície gràfica del node per a generar el trànsit13. 
 

Es crea un trànsit entrant format per 2 enllaços i 3 flux de dades per enllaç; es farà 
una simulació amb un període de temps llarg (100 ranures).  Així, gràficament, 
s’ obtindrà: 

 
- 1r enllaç d’ entrada al node dibuixat segons la Id del paquet. 
 

                                                
13 Per saber més sobre la interfície gràfica, vegeu l’ apartat 4.5 que l’ explica detalladament. 
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Fig. 70. 1r enllaç del trànsit d’ entrada 

 
- 2n enllaç d’ entrada: 
 

 
Fig. 71. 2n enllaç que, juntament amb fig. 70, formen el trànsit d’ entrada 

 
Les figures 70 i 71 componen tot el trànsit entrant. Es pot apreciar la correspondència 

entre les reserves (primer plot de cada figura) i les ràfegues corresponents, ja que tenen 
el mateix color (dibuixat segons Id).  Pot donar-se el cas que es repeteixin els colors, ja 
que el vector amb què pinta la funció és finit i quan s’ acaba es va repetint.  La ipdestí de 
tots els paquets és la mateixa; això fa que, en ser processats, tots vulguin sortir pel 
mateix flux de sortida.   

Si es para atenció en els fluxos de control de les figures (primer plot fig. 70 i 71), que 
és on existeixen les reserves, i en els altres fluxos de dades (resta de plots), s’ ha de 
veure que el nombre de reserves equival, en cada enllaç, al nombre de ràfegues existents 
en els fluxos de dades. 
              

Així, tal i com s’ ha especificat la funció JHVWLRBWH��B�, totes les reserves 
s’ encaminaran cap a la mateixa sortida i s’ obtindrà una gràfica amb: 
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Fig. 72. trànsit de sortida dibuixat segons camp id. 

 
El flux de sortida de dades on s’ han encaminat les ràfegues queda bastant ple.  Tota 

la resta de trànsit  que no s’ ha pogut encaminar, s’ ha eliminat.  El node ens retorna les 
estadístiques de: 
 

Descripció Paràmetre 
Valor 
(nºpaquets) 

    Paquets rebuts -        rebuts: 35 

    Paquets rebuts de control -   rebuts_c: 24 

    Paquets rebuts de dades -      rebuts_d: 11 

    Paquets rebuts erronis -       erronis: 0 

    Paquets descartats -   descartats: 13 

    Paquets descartats de control -     desc_c: 13 

    Paquets descartats de dades-       desc_d: 0 

    Paquets transmesos -     transmesos: 22 

    Paquets transmesos de control - trans_c: 11 

    Paquets transmesos de dades -  trans_d: 11 

    Reserves acceptades -  reserves_acc: 11 

    Reserves descartades - reserves_des: 13 

    Reserves perdudes - reserves_perd: 0 
Taula 5. Llistat estadístic retornat pel node. 

 
El primer que crida l’ atenció de la taula és que, tot i no haver-hi ràfegues errònies, el 

nombre de reserves (paquets rebuts de control) rebudes i el nombre de ràfegues (paquets 
rebuts de dades) no és el mateix.  Això es deu al fet que el node, en tractar les reserves i 
veure que aquestes no es poden encabir, ja no reserva espai per a les ràfegues d’ aquestes 
i, en el moment en què arriben, són descartades directament pel node sense ser 
inspeccionades ni comptades. 

Així, segons aquesta explicació i fixant-se en la taula, hom es pot adonar com la 
suma entre el nombre de reserves descartades(13) i el nombre de paquets de dades 
rebuts(11) és igual al nombre de reserves rebudes(24). 
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Es pot corroborar les dades sobre els paquets transmesos mirant la figura 72.  En ella, 
el nombre de reserves que es veuen en el primer plot és 11 i, conseqüentment, el nombre 
de paquets de reserva transmesos (trans_c) és també 11.  També es confirma com el 
nombre de reserves i ràfegues corresponents es manté igual en la sortida.  

Un valor que es destaca és que, si encaminem tots els paquets cap a la mateixa adreça 
destí, tenim un 45,83% de les reserves entrant que s’ enviarà; la resta es descartarà. 
 
�
���D�SRVVLEOH�LPSOHPHQWDFLy�GH�OD�IXQFLy�JHVWLRBWH���L�GLVFXVVLy�GHOV�UHVXOWDWV�
 

A continuació es tractarà el mateix trànsit amb una nova implementació de la funció 
JHVWLRBWH��� on, aquesta vegada, es donarà la possibilitat de buscar un camí alternatiu. 

Així la funció tindrà l’ especificació següent:  - *HVWLRBWHB� - 

         switch cami_alter 
                  case 0 

enllac_out = 1; 
                  flux_out = reserva.ipdesti; 

                  case 1 
enllac_out = 1; 

                         flux_out = reserva.ipdesti + 1; 
                  otherwise 

enllac_out = 0; 
flux_out = 0; 

              end; 

 
 

El trànsit de sortida que s’ obtindrà serà: 
 

 
Fig. 73. 1r enllaç de sortida dibuixat segon id 

 
Aquesta vegada, totes les ràfegues que es troben en el segon flux de dades (flux de 

dades (2) en la figura) són reserves que no han pogut ser encaminades la primera 
vegada.  Gràcies a la nova especificació de la funció (Gestio_te_2), el coll d’ ampolla 
que s’ havia format la primera vegada, aquí queda solucionat en part. 

Les estadístiques generades segons Gestio_te_2 són: 
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Descripció Paràmetre 
Valor 
(nºpaquets) 

    Paquets rebuts -        rebuts: 42 

    Paquets rebuts de control -   rebuts_c: 24 
    Paquets rebuts de dades -      rebuts_d: 18 
    Paquets rebuts erronis -       erronis: 0 
    Paquets descartats -   descartats: 6 
    Paquets descartats de control -     desc_c: 6 

    Paquets descartats de dades-       desc_d: 0 

    Paquets transmesos -     transmesos: 36 

    Paquets transmesos de control - trans_c: 18 
    Paquets transmesos de dades -  trans_d: 18 
    Reserves acceptades -  reserves_acc: 18 

    Reserves descartades - reserves_des: 6 
    Reserves perdudes - reserves_perd: 0 

        Taula 6. Llistat estadístic retornat pel node. 
 

Aquesta vegada s’ ha transmès el 75 % (18 reserves/ràfegues de 24) del trànsit 
entrant.  Gràcies al fet de buscar un camí alternatiu (*HVWLRBWHB�), el node pot 
encaminar molta més quantitat de trànsit i, per tant, no s’ eliminen tants paquets 
(únicament 6 en la taula anterior). 

Els nodes intermitjos han d’ estar configurats de forma que s’ elimini la menor 
quantitat d’ informació possible, ja que el node terminal que envia no controla si 
arribaran els seus paquets a destí, és a dir, no espera a rebre confirmació del destí per a 
començar a enviar el tràfic que genera. Es tracta d’ una configuració %HVW�HIIRUW. 
 
 

Una possible implementació de la funció gestio_te() que donaria, d’ una forma prou 
clara i gràfica, una idea de quin és el funcionament d’ un node a una persona inexperta 
seria a partir de la gestio_te_1 (feta en el primer cas) però, en aquest cas, donant als 
paquets de reserva i ràfega una ipdestí diferent.   

Per a fer-ho de forma clara, pensem en la possibilitat de tenir tantes ipdestí com 
fluxos de sortida existents en un enllaç. Llavors es tornaria a generar un trànsit amb 
característiques similars al generat per a la primera implementació de la funció, però 
aquest cop donant una ipdestí diferent als paquets. Es tindrà: 
- 1r enllaç del trànsit entrant (aquest cop dibuixat segons ipdestí): 
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Fig. 74. 1r enllaç del trànsit d’ entrada segons ipdestí 

 
- 2n enllaç del trànsit entrant: 
 

 
Fig. 75. 2n enllaç del trànsit d’ entrada segons ipdestí 

 
Es fa notar que, ara, els dibuixos 74 i 75 s’ han fet a partir del camp ipdestí; els 

diferents colors representen paquets de reserva i ràfegues amb diferent ipdestí o, si són 
del mateix color, amb la mateixa ipdestí. 
 

El trànsit de sortida, un cop el node ha tractat els dos enllaços, és: 
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Fig. 76. Trànsit de sortida processat pel node 

 
Un usuari inexpert pot adonar-se que el node ha col·locat els paquets de dades del 
mateix color en el mateix plot (vegeu plots del 2n a l’ últim).  El node ha ordenat els 
paquets segons la ipdestí que duien.   

En aquest cas, les estadístiques són: 
 

Descripció Paràmetre 
Valor 
(nºpaquets) 

    Paquets rebuts -        rebuts: 38 

    Paquets rebuts de control -   rebuts_c: 23 
    Paquets rebuts de dades -      rebuts_d: 15 
    Paquets rebuts erronis -       erronis: 0 
    Paquets descartats -   descartats: 8 
    Paquets descartats de control -     desc_c: 8 

    Paquets descartats de dades-       desc_d: 0 

    Paquets transmesos -     transmesos: 30 

    Paquets transmesos de control - trans_c: 15 
    Paquets transmesos de dades -  trans_d: 15 
    Reserves acceptades -  reserves_acc: 15 

    Reserves descartades - reserves_des: 8 
    Reserves perdudes - reserves_perd: 0 

Taula 7. Llistat estadístic retornat pel node. 
 

Aquesta vegada, les estadístiques no ens donen una millora respecte al cas de la 
funció gestio_te_2.  En aquest cas s’ ha transmès el 60,52% del trànsit entrant.  Però 
també s’ ha demostrat com el node ha gestionat un trànsit entrant i l’ ha encaminat 
segons la ipdestí de cada ràfega. 
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���D�SRVVLEOH�LPSOHPHQWDFLy�GH�OD�IXQFLy�JHVWLRBWH���L�GLVFXVVLy�GHOV�UHVXOWDWV�
 

S’ ha pensat en la possibilitat de fer que el node distribueixi el trànsit entrant segons 
la càrrega en la sortida, és a dir, l’ encaminament del node seria en funció de com 
estigués de buit el flux de sortida. Així el node balancejaria el trànsit entrant. 

Per poder donar aquesta nova especificació per a la funció gestio_te() és necessari 
tenir present la funció FDUJDBHQBHQOODF�P que ens retorna la càrrega (tant per 1 
d’ ocupació) de l’ enllaç que se li passa i dels seus respectius fluxos. 
 

Així la funció JHVWLRBWH�� serà:     - *HVWLRBWHB� – 
 
JHVWLRBWH�UHVHUYD�FDPLBDOWHU�WUDQVLWBRXW��
switch cami_alter 
  case 0 
        if(reserva.ipdesti == 1 | reserva.ipdesti == 2) 
            enllac_out = 1; 
            carga = carga_en_enllac(transit_out(1));             
        else 
            enllac_out = 2; 
            carga = carga_en_enllac(transit_out(2));             
        end; 
   [numFluxs,numRans]=size(transit_out(1).dades); 
        flux_out = 1; 
        for k=1:numFluxs-1 
            if(carga.flux(k) > carga.flux(k+1)) 
                flux_out = k+1; 
            end; 
        end; 
 otherwise 
        enllac_out = 0; 
        flux_out = 0; 
end; 

 
 
 

La funció gestiona el trànsit entrant segons la ipdestí dels paquets.  Els paquets que 
tinguin ipdestí 1 o 2 seran encaminats cap al primer enllaç de sortida i la resta de 
paquets seran encaminats cap al segon enllaç.  Perquè aquesta funció sigui possible, és 
necessari que el trànsit estigui format almenys per 2 enllaços. 

Per conèixer el flux per on encaminarà el paquet, la funció mirarà la càrrega de cada 
flux i el flux que estigui menys ple serà l’ escollit per encaminar la reserva i la seva 
ràfega. 
 

Per a fer un exemple gràfic de quin és el funcionament, amb la interfície gràfica es 
crea un trànsit amb paquets que tinguin ipdestí entre 1 i 5; per a fer això s’ ha d’ entrar a 
la funció DIHJHL[BLSG��� que es troba en FUHDBHQOODF9HF�P i en la variable: n_ipdMax 
posar-li 5.  Una altra forma més rudimentària de canviar la ipdestí en cadascun dels 
paquets seria inspeccionar-los un a un i, gràcies a l’ opció de modificar de la interfície 
gràfica, canviar la IP a cadascun. 
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- 1r enllaç del trànsit entrant, mostrejat segons la ipdestí dels paquets. 

 
Fig. 77. 1r enllaç dibuixat segons camp ipdestí 

- 2n enllaç del trànsit entrant generat. 

 
Fig. 78. 2n enllaç dibuixat segons camp ipdestí 

 
La varietat de colors en les dues figures anteriors representa les diferents ipdestí de 

cada paquet; són 5 colors per a les 5 ipdestí (1,2...,5), on, el color en verd representa els 
paquets amb ipdestí igual a 1; en vermell, ipdestí igual a 2; en magenta els que tenen 
ipdestí igual a 3; en cian els de ipdestí 4 i en negre els que tenen ipdestí 5. 
 

El trànsit de sortida, un cop processats els dos enllaços entrants, donarà lloc a un 
trànsit format per dos enllaços; fins ara no havia estat necessari mostrar el segon enllaç 
de sortida, ja que sempre estava buit.  En aquest cas, el 2n enllaç tindrà tots aquells 
paquets amb ipdestí des de 3 fins a 5. 
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Així, per al primer enllaç del trànsit de sortida: 
 

 
Fig. 79. 1r enllaç de sortida dibuixat segons camp ipdestí 

 
i per al segon enllaç de sortida: 
 

 
Fig. 80. 2n enllaç de sortida segons camp ipdestí 

 
Tal i com es pot apreciar, en el primer enllaç de sortida només tindrem paquets que 

portin ipdestí 1 (verd) o 2 (vermell). La col·locació de cadascuna de les ràfegues s’ ha fet 
de forma equitativa. El node ha mirat, per a cada reserva, en els fluxos de sortida (del 2n 
a l’ últim plot de la figura 79), quin era el que estava més buit per encabir-hi la ràfega en 
cada moment. 

En la figura 80 es troben mostrejats la resta de paquets amb les ipdestí restants, des 
de ipdestí 3 fins a 5. 

En aquest punt es fa necessari l’ incís que, com s’ ha especificat, una reserva ocupa 
una única ranura i en el flux de control (primer plot de la figura anterior) ens trobem 
que: 
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            Fig. 81. Ampliació de la figura 80 
 

Apareixen trams acolorits de més d’ una ranura. Això és degut simplement al fet que 
són dues reserves consecutives que la funció ha acolorit alhora. 
 

El llistat d’ estadístiques en aquesta darrera simulació ha estat: 
 

Descripció Paràmetre 
Valor 
(nºpaquets) 

    Paquets rebuts -        rebuts: 49 

    Paquets rebuts de control -   rebuts_c: 25 
    Paquets rebuts de dades -      rebuts_d: 24 
    Paquets rebuts erronis -       erronis: 0 
    Paquets descartats -   descartats: 1 
    Paquets descartats de control -     desc_c: 1 

    Paquets descartats de dades-       desc_d: 0 

    Paquets transmesos -     transmesos: 48 

    Paquets transmesos de control - trans_c: 24 
    Paquets transmesos de dades -  trans_d: 24 
    Reserves acceptades -  reserves_acc: 24 

    Reserves descartades - reserves_des: 1 
    Reserves perdudes - reserves_perd: 0 

Taula 8. Llistat estadístic retornat pel node segons gestio_te_3 
 

Gràcies a la nova implementació de la funció gestio_te_3, s’ ha enviat un 96% de les 
reserves/ràfegues rebudes.  Tan sols una reserva s’ ha descartat.  També s’ ha de destacar 
que aquest cop s’ ha gestionat 2 enllaços de sortida en lloc d’ 1 sol enllaç com en els 
altres casos. 
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���D�SRVVLEOH�LPSOHPHQWDFLy�GH�OD�IXQFLy�JHVWLRBSULRUL���L�GLVFXVVLy�GHOV�UHVXOWDWV�
�

La funció serveix per, en cas de conflicte, especificar si la reserva que el node està 
gestionant té prioritat sobre la resta de les reserves amb les quals entra en conflicte.  
Com s’ ha explicat en la descripció del node, les reserves amb què col·lisiona la reserva 
actual es guarden en un vector i, juntament amb la reserva actual, es crida la funció 
gestio_priori(). Aquesta retorna si la reserva actual és prioritària sobre les altres. 
 
Una possible implementació que ja s’ ha comentat anteriorment és:  - JHVWLRBSULRULB� - 
 
IXQFWLRQ�SULRULWDW� �JHVWLRBSULRUL�UHVYBDFW�FXDBUHVY��
   prioritCua = 0; 
   for i=1:(length(cua_resv)) 
       if(cua_resv(i).qos == 1) 
            prioritCua = 1; 
       end; 
   end; 
    if((prioritCua == 0)&(resv_act.qos == 1)) 
          prioritat = 1;  
    else 
          prioritat = 0; 
    end; 
UHWXUQ���
�
� ��

En aquesta primera especificació de la funció, tal i com s’ ha comentat en l’ apartat 
4.3.1, la funció gestiona la prioritat segons el camp QoS de la reserva actual.  Si existeix 
alguna reserva amb què entra en conflicte, amb camp qos igual a 1 llavors no té 
preferència (prioritat = 0).  Si, en canvi, no hi ha cap reserva amb qos igual a 1 i la 
reserva actual té qualitat de servei a 1, llavors té prioritat igual a 1 i preferència envers 
les altres. 
 

Per a fer-ne la simulació, ens valdrem d’ un trànsit amb diferents classes de paquets. 
Hi haurà ràfegues que tindran prioritat sobre d’ altres (camp qos = 1). Per a poder 
generar aquest trànsit hem d’ indicar-ho en funció DIHJHL[BTRV�� que es troba en l’ script 
FUHDBHQOODF9HF�P, on s’ haurà de modificar la variable VDOW.  Aquesta variable dóna idea 
del nombre de paquets (ràfegues) a saltar entre un paquet amb prioritat i la resta de 
paquets sense prioritat. 

A més, el node ha d’ encaminar d’ alguna forma les ràfegues i reserves existents. 
S’ utilitzarà la funció JHVWLRBWHB� vista anteriorment.   
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- 1r enllaç del trànsit entrant generat mostrejat segons el camp QOS dels paquets: 
 

 
Fig. 82.a. segons camp QoS dels paquets14 

 

 
Fig. 82.b. segons camp ipdestí dels paquets15 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
14  Es recorda que l’ acoloriment va en funció del camp QoS;  si els paquets tenen qualitat de servei 
assignada, tindran camp qos igual a 1 i són marcats en verd.  Si en canvi, no tenen qualitat de servei, 
tindran camp qos igual a 0 i són marcats en blau. 
15  Es recorda que l’ acoloriment va en funció del camp Ipdestí dels paquets; així en verd s’ identifiquen els 
paquets amb ipdestí igual a 1; en vermell els que tenen ipdestí igual a 2; en lila els que tenen ipdestí igual 
a 3,... 
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- 2n enllaç del trànsit d’ entrada generat: 
 

 
Fig. 83.a. Segons camp QoS dels paquets 

 

 
Fig. 83.b. Segons camp Ipdestí dels paquets 

 
Es tenen en total 4 ràfegues amb prioritat (qos = 1) mostrades en verd i 

numerades(veure figs. 82.a i 83.a).  D’ on es troba que les ipdestí de cada ràfega són: 
 

Conjunt Reserva/Ràfega prioritària ipdestí  
1 2 
2 2 
3 3 
4 2 

Taula 9. Correspondència entre prioritat i ipdestí 
 

Es té present que es gestiona el node segons la funció d’ encaminament JHVWLRBWHB�, 
on les reserves i ràfegues s’ encaminen totes pel primer enllaç i pel flux corresponent a 
la seva ipdestí.  
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A més, la gestió de prioritats del node s’ encarrega de donar prioritat a les ràfegues 
amb camp qos igual a 1.  S’ obtindrà el primer enllaç de sortida: 
 

 
Fig.84. Segons camp qos dels paquets 

 
El segon enllaç no es mostra perquè està buit; com s’ ha explicat, tot l’ encaminament 

s’ ha fet cap al primer enllaç.   
Si es mira les figures 82.b i 83.b on es mostren les ipdestí dels paquets, es pot tenir 

una idea de com ha tractat el node els diferents enllaços entrants;  el procediment seguit 
pel node ha estat fer una mena d’ “ ordenació” , segons els colors, cap als fluxos de 
sortida.  És a dir, les ràfegues acolorides en verd de tots dos enllaços són encaminades 
cap al primer flux de sortida (segon plot de la figura 84 que ve indicat pel flux de 
dades(1)); les ràfegues en vermell cap al segon flux de sortida (flux de dades(2) en fig. 
84) i finalment, les ràfegues en lila s’ encaminen cap al tercer flux de sortida (flux de 
dades (3)). 
 

No s’ explicarà com s’ ha tractat cadascun dels paquets, sinó que se centrarà l’ estudi 
en els paquets en color verd de la figura 84, paquets que són prioritaris.  Alguns 
d’ aquests paquets han entrat en conflicte amb d’ altres a l’ hora de fer-se’ n 
l’ encaminament, però, segons la funció de gestio_priori_1 que s’ ha especificat, els 
paquets amb camp qos igual a 1 tenen prioritat.  

Tal i com es pot apreciar, han estat transmesos gairebé tots els paquets amb camp qos 
igual a 1.  L’ únic que no s’ ha transmès ha estat la ràfega que hem marcat com a 4, on, 
en l’ encaminament, aquest ha entrat en conflicte amb la ràfega 2. Ja que totes dues 
s’ encaminen cap a la mateixa sortida i sol·liciten les mateixes ranures de temps, el node 
entra en una situació de conflicte. Però aquest cop no pot desbancar la ràfega 2, ja que 
aquesta també és prioritària i, per tant, en no haver-hi cap camí alternatiu per encaminar 
la ràfega 4, aquesta és eliminada. 

El fet que la ràfega 4 trobi el seu espai de sortida ocupat per la ràfega 2 i no passi a la 
inversa és simplement perquè la reserva de la ràfega 2 arriba en l’ instant (ranura) 57 i la 
reserva de la ràfega 4 arriba en l’ instant 67.  Es recorda que el node intenta emular un 
funcionament real i per això tracta les reserves a mesura que li van entrant. 
Les estadístiques obtingudes en aquesta simulació són: 
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Descripció Paràmetre 
Valor 
(nºpaquets) 

    Paquets rebuts -        rebuts: 20 

    Paquets rebuts de control -   rebuts_c: 13 
    Paquets rebuts de dades -      rebuts_d: 7 
    Paquets rebuts erronis -       erronis: 0 
    Paquets descartats -   descartats: 5 
    Paquets descartats de control -     desc_c: 5 

    Paquets descartats de dades-       desc_d: 0 

    Paquets transmesos -     transmesos: 15 

    Paquets transmesos de control - trans_c: 8 
    Paquets transmesos de dades -  trans_d: 7 
    Reserves acceptades -  reserves_acc: 8 

    Reserves descartades - reserves_des: 5 
    Reserves perdudes - reserves_perd: 0 

      Taula 10. Llistat estadístic retornat pel node 
 

Es fa notar que s’ han transmès 8 paquets de control i només 7 paquets de dades. En 
aquest punt no tenim igualtat entre nombre de reserves i nombre de ràfegues en la fig. 
84. Això es deu al fet que una reserva més prioritària (p.ex. A) ha sol·licitat unes 
posicions ja ocupades per una reserva menys prioritària (p.ex. B) que ja ha estat 
enviada.  Llavors, la reserva A (més prioritària) ocupa aquestes posicions per a la ràfega 
que indexa, fent que la ràfega de la reserva B (menys prioritària) es perdi.   

Així, aquesta reserva “ fantasma”  que ja no indexa cap ràfega, anirà sent transmesa 
fins que arribi al seu destí o sigui eliminada per un node segons algun paràmetre com 
ara: checksum, ttl, etc.  La reserva anirà reservant aquell espai per a la ràfega inexistent 
i, quan el node detecti que, en l’ instant en què hauria d’ arribar el primer paquet de la 
ràfega, aquest paquet no arriba, alliberarà l’ espai reservat. 
 
 
Una altra possible implementació per a gestionar quina reserva té major prioritat seria: 

 - JHVWLRBSULRULB� - 

IXQFWLRQ�SULRULWDW� �JHVWLRBSULRUL�UHVYBDFW�FXDBUHVY��
 

         prioritat = 0; 
         for i=1:length(cua_resv) 
                  if(resv_act.salts < cua_resv(i).salts) 
                             prioritat = 1; 
                  end; 
          end; 

�
�������UHWXUQ�� �

�
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 La idea general és la mateixa que en la funció JHVWLRBSULRULB�.  Però, en aquest cas, 
la funció mira en el camp nombre de salts que tenen la reserva actual i les reserves amb 
les quals entra en conflicte.  Aquí es dóna prioritat a les reserves amb el menor nombre 
de salts, ja que acostumen a ser les primeres a ser servides.  Les reserves amb major 
nombre de salts, si no són encaminades correctament en aquest punt, no s’ impedeix que 
arribin a destí, ja que els següents nodes poden tornar a encaminar-les correctament. 

El funcionament que s’ acaba d’ explicar queda millor reflectit en el dibuix següent: 
 

 
Fig. 85. Esquema d’ interconnexió entre OXC 

 
En la figura es pot observar com, si la reserva/ràfega que arriba ha d’ anar de A a F i 

el nombre de salts és menor, serà millor, en el node A, encaminar-les envers B; això 
implica que fins a F s’ hagin dut a terme dos salts A i B.  En canvi, si s’ encaminés de A 
cap a C, la reserva hauria de fer 4 salts fins arribar a F.  Si s’ ha dit que el nombre de 
salts de la reserva és petit, aquesta podria ser eliminada.  

Per tant, es creu que seria una bona gestió donar prioritat a les reserves/ràfegues amb 
menor nombre de salts. 
 

En aquesta simulació utilitzarem l’ especificació de la funció gestio_te_2 de forma 
que, si una reserva en desbanca una altra, aquesta pugui buscar un camí alternatiu; així, 
la implementació que farem seguirà millor l’ esquema fixat per la figura 85. 
 

Podem utilitzar el mateix trànsit d’ entrada que hem generat en la primera 
implementació de la funció gestio_priori; aquest es troba dibuixat en les figures 82 i 83.  
Aquest cop, tot i que hi hagi paquets amb camp qos igual a 1, aquests són tractats igual 
que la resta, ja que l’ especificació de la funció JHVWLRBSULRULB� gestiona la prioritat en 
funció del nombre de salts dels paquets. 

És interessant conèixer el nombre de salts de cada reserva/ràfega. Per a veure-ho, a 
continuació es mostren les simulacions dels enllaços d’ entrada al node, fetes segons el 
camp nombre_de_salts dels paquets. 
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- 1r enllaç d’ entrada al node, dibuixat segons el paràmetre nombre de salts dels paquets: 
 

 
Fig. 86. 1r enllaç dibuixat segons camp salts 

 
- 2n enllaç generat d’ entrada al node: 
 

 
Fig. 87. 2n enllaç dibuixat segons camp salts 

 
Les dues figures anteriors són les mateixes que les figures 82 i 83, però en aquest cas 

es mostra els paquets segons el camp salts16.  Això ens donarà idea, en la sortida, de 
quina ha estat la col·locació de cadascun. 
 

Un cop el node ha processat els dos enllaços, genera el trànsit format per: 
 
 

                                                
16 Es recorda que l’ acoloriment va en funció del camp salts; aquest indica en groc els paquets amb camp 
salts igual a 0, en verd els paquets amb salts igual a 1, en vermell els que tenen salts igual a 2, en lila els 
de 3 salts i així va seguint. 
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- 1r enllaç de sortida generat pel node acolorit segons camp salts: 
 

 
Fig. 88. 1r enllaç de sortida segons camp salts 

 
El segon enllaç de sortida no s’ ha dibuixat degut al fet que està buit.   
És important fixar-se que, en aquest cas, no hi ha correspondència directa entre els 

colors dels paquets d’ entrada i els de sortida.  El node ha decrementat en 1 el camp salts 
de cadascun dels paquets.  Això fa que, en la sortida, es trobi un paquet acolorit en groc; 
aquest color ens indica que la reserva i la ràfega tenen el camp salts igual a 0 i en el 
pròxim node que travessin seran eliminats.  Si hom es fixa en el trànsit d’ entrada al 
node, figures 86 i 87, no apareix cap paquet en groc, ja que, quan es genera el trànsit, el 
nombre de salts s’ afegeix als paquets de forma aleatòria i sempre amb un valor igual a 1 
o superior. 

Aquest cop, les estadístiques resultants vénen donades per: 
 

Descripció Paràmetre 
Valor 
(nºpaquets) 

    Paquets rebuts -        rebuts: 21 

    Paquets rebuts de control -   rebuts_c: 13 
    Paquets rebuts de dades -      rebuts_d: 8 
    Paquets rebuts erronis -       erronis: 0 
    Paquets descartats -   descartats: 4 
    Paquets descartats de control -     desc_c: 4 

    Paquets descartats de dades-       desc_d: 0 

    Paquets transmesos -     transmesos: 17 

    Paquets transmesos de control - trans_c: 9 
    Paquets transmesos de dades -  trans_d: 8 
    Reserves acceptades -  reserves_acc: 9 

    Reserves descartades - reserves_des: 4 
    Reserves perdudes - reserves_perd: 0 

Taula 11. Llistat estadístic retornat pel node 
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S’ han obtingut uns millors resultats que en la JHVWLRBSULRULB�, perquè aquesta 
vegada s’ ha intentat donar un encaminament alternatiu a les ràfegues que entraven en 
conflicte (gràcies a la funció JHVWLRBWHB�). 
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�����6LPXODFLy�GHOV�GLIHUHQWV�WLSXV�GH�[DU[HV�
�

Com s’ ha explicat en l’ estat de l’ art, segons el tipus de paquets que circulen per una 
xarxa es poden diferenciar diferents tipus de xarxes. Si existeixen poques ràfegues 
circulant per la xarxa però aquestes tenen longituds considerables, els nodes es 
comportaran com un switch que connectaria el flux d’ entrada amb el flux de sortida, tot 
encaminant sempre de la mateixa manera.   

En canvi, si en la xarxa existeixen molts paquets de longituds més reduïdes i que 
tenen diferents destins, el node haurà de tractar-los de forma individual i, per tant, 
s’ aproximarà al concepte de commutació de paquets. 

En aquest apartat s’ intentarà donar una idea d’ aquests dos conceptes.  Es crearà els 
diferents tipus de trànsit especificats, es processaran pel node i se’ n comentarà els 
resultats. 
�
�
��6LPXODFLy�G¶XQD�[DU[D�GH�FRPPXWDFLy�GH�FLUFXLWV�
 

Per a crear una simulació teòrica d’ una xarxa de commutació de circuits serà 
necessària la creació d’ un trànsit amb poques reserves i ràfegues, on les ràfegues tindran 
longituds considerables.   

Per a fer això, es parteix de la interfície gràfica que s’ ha creat i que ens dóna més 
facilitat en la gestió de tot el procés. 

Es decideix fer un trànsit format per 2 enllaços.  Cada enllaç tindrà 5 fluxos de dades 
per on viatjaran les ràfegues, i un flux de control per on arribaran les reserves al node. 
El període a tractar serà com en els altres casos, de 100 instants de temps o ranures. 

Un cop s’ han decidit les dimensions del trànsit i dels enllaços,  s’ especificarà per als 
paràmetres de les ràfegues les característiques mostrades en el següent dibuix: 
 

 
Fig. 89. Esquema de la interfície gràfica per a l’ entrada dels valors 



  (VWXGL�L�VLPXODFLy�G¶XQ�QRGH�2%6�

 105 

 
En la fig. 89 es pot observar en vermell els temps d’ offset que hi ha entre reserva i 

ràfega indexada per aquesta.  Aquests prendran un rang petit de valors i faran que 
reserves i ràfegues estiguin molt properes i sigui visualment fàcil de relacionar-les. 

En la figura, i en groc, trobem especificades les dimensions d’ aquestes ràfegues.  Els 
bursts tindran entre 30 i 70 ranures.  Tenint en compte que el temps de mostreig és de 
100 ranures, es tracta de ràfegues considerablement llargues. 

Per al processament d’ aquest trànsit s’ ha utilitzat en el node les funcions de: 
- gestio_te_1 
- gestio_priori_1 

Alhora, s’ ha intentat fer un trànsit totalment homogeni, és a dir, que el node el 
gestioni de la forma FCFS, sense donar prioritats a algunes reserves. 

Així s’ obté un trànsit entrant que es representa segons: 
 
-1r enllaç del trànsit entrant generat i dibuixat segons ipdestí: 
 

 
Fig. 90. 1r enllaç segon camp ipdestí 

 
-2n enllaç del trànsit entrant generat: 
 

 
Fig. 91. 2n enllaç segons camp ipdestí 

 
Els colors que apareixen en les figures anteriors indiquen a quina ipdestí van destinades 
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les ràfegues.  Es recorda que, tal i com s’ ha implementat en JHVWLRBWHB�, el node 
encamina totes les ràfegues cap al primer enllaç del trànsit de sortida i cap al flux 
segons la ipdestí17.  Es torna a recordar que en verd es troben dibuixats els paquets que 
duen ipdestí 1 i, per tant, seran encaminats cap al primer flux de sortida.  En vermell els 
que duen ipdestí 2 i s’ encaminaran cap al segon flux, etc. 
 

Així, el primer enllaç del trànsit de sortida vindrà representat per: 
 

 
Fig. 92. Trànsit generat segons camp ipdestí 

 
Es visualment útil veure com el node ha encaminat les ràfegues pels diferents fluxos 

segons el color d’ aquestes.  En la fig. 92, en el flux de dades 1 (2n plot de la figura, en 
verd) es veuen les ràfegues que duen ipdestí igual a 1.  El flux de dades 2 (3r plot de la 
figura) es troba buit; en ell anirien les ràfegues que duguessin ipdestí igual a 2, ja que en 
les figures 90 i 91 no existeix cap reserva/ràfega en vermell (perquè no tenim cap 
paquet amb ipdestí igual a 2). 
 

Per entendre millor quines han estat les reserves/ràfegues del trànsit entrant que han 
estat processades i quines han estat descartades, es pot veure com, tal i com s’ ha dit, el 
node aplica una política de FCFS, en què el primer en arribar és el primer en ser servit.  
Per tant, si ens fixem en les figures 90 i 91 podem veure com les reserves que primer 
arriben al node són les de l’ enllaç 2 del trànsit generat (part més esquerra del primer plot 
figura 91).  El següent dibuix ens permetrà definir de forma clara cadascuna de les 
reserves: 

                                                
17 S’ han assignat les ipdestí des de 1 a 5, ja que es tenen 5 fluxos per enllaç.  Aquest valor s’ ha modificat 
en la funció DIHJHL[BLSG�� que es troba en l’ script FUHDBHQOODF9HF�P.  En aquesta funció tenim la 
variable n_ipdMax que ens dóna el nombre màxim per al valor d’ ipdestí. 
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Fig. 93. Detall de les reserves entrants i sortints 

 
En la figura anterior es pot observar les reserves numerades dels diferents fluxos de 

control; no apareix el segon flux de control del segon enllaç de sortida degut al fet que 
l’ enllaç està buit. 
 

Tal i com s’ ha esmentat, les reserves 4, 5, 6 i 7 són les primeres a rebre’ s i reserven 
l’ espai per a les ràfegues que indexen.  Això implica que les reserves 1, 2 i 3 ja no es 
puguin assignar.  En el cas de les reserves 8 i 9, l’ espai que necessiten reservar entra en 
conflicte amb part de l’ espai que s’ ha reservat en les 4, 5, 6 i 7.  Però quan arriba la 
reserva 10, pot encaminar-se correctament perquè la ràfega indexada per 4 ja s’ ha 
acabat de transmetre. 
 

El funcionament del node en aquest tipus de trànsit és com un switch que, la major 
part del temps, connecta el flux d’ entrada amb el flux de sortida i va transmetent 
aquestes ràfegues tan voluminoses.  Per exemple, amb la reserva 5, el node connecta el 
flux 5 de dades mostrat en la figura 91 amb el flux 5 del primer enllaç de sortida. 
 
 
��6LPXODFLy�G¶XQD�[DU[D�GH�FRPPXWDFLy�GH�SDTXHWV�
 

La segona filosofia existent per al tipus de trànsit que circula per la xarxa seria un 
trànsit masificat de ràfegues de longitud petita, cadascuna indexada per la seva reserva 
corresponent.  Això implica que el node OXC hagi d’ inspeccionar cadascuna de les 
reserves i encaminar-la de forma correcta. 

El que es planteja fer en aquest punt és donar una idea global de com es comportaria 
el node en un entorn d’ aquestes característiques. 

Igual que en el cas anterior, s’ utilitzarà la interfície gràfica per a generar aquest tipus 
de trànsit.  Es tornarà a crear un trànsit entrant format per 2 enllaços que contenen 5 
fluxos de dades cadascun.  La simulació es farà al llarg d’ un període de 100 ranures. 

Així s’ especificaran els paràmetres: 
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Fig. 94. Detall de la interfície durant l’ entrada de valors 

 
Els paràmetres entrants seran els mateixos per tots els fluxos i enllaços.  En la fig. 94 

es pot observar en vermell els paràmetres corresponents a l’ offset entre reserva i ràfega; 
aquests tornen a ser valors petits perquè es puguin veure clarament les reserves i les 
ràfegues que indexen. 

En groc és on es defineix la longitud de les ràfegues; aquest cop s’ ha especificat 
ràfegues de longituds molt petites, com a màxim de 15 ranures.  Això comportarà un 
trànsit bastant dens en l’ entrada. 

El trànsit generat serà de la forma: 
 

- 1r enllaç d’ entrada generat i dibuixat segons la ipdestí dels paquets: 
 

 
Fig. 95. 1r enllaç dibuixat segons camp ipdestí 
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- 2n enllaç d’ entrada generat: 
 

 
Fig. 96. 2n enllaç dibuixat segons camp ipdestí 

 
Igual que en el cas anterior, les figures mostren els paquets segons les ipdestí que 

tenen, des de la ipdestí 1 en verd, 2 en vermell, 3 en lila, 4 en cian fins a la ipdestí 5 en 
negre. 

Així, si el node gestiona el trànsit segons les funcions especificades: 
- gestio_te_1 
- gestio_priori_1 

que encaminen cap al mateix destí, tindrem un trànsit de sortida de la forma: 
 
- 1r enllaç del trànsit de sortida dibuixat segons el camp ipdestí dels paquets: 
 

 
Fig. 97. 1r enllaç de sortida segons camp ipdestí 

 
Visualment es pot apreciar com el node ha ordenat els paquets entrants segons la 

ipdestí que tenien i els ha ordenat en els diferents fluxos de sortida. 
En aquest cas, seguir quines reserves han estat acceptades i quines han estat 

descartades és una mica més laboriós; tot i això, es podria fer si hom va seguint els 
temps d’ inici i fi de les ràfegues i les compara a la sortida. 

Si es mira la fig. 97, es pot comprovar com el nombre de reserves i de ràfegues no és 
el mateix.  Ara, al node, se li ha especificat que tot el trànsit té les mateixes 
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característiques i, per tant, no hi ha reserves prioritàries. Això implica que el nombre de 
reserves i ràfegues hauria de ser el mateix. 

El problema que es té en aquest punt és que es dibuixa segons el camp ipdestí de les 
ràfegues, i les ràfegues d’ un mateix flux tenen la mateixa ipdestí.  Dues ràfegues 
consecutives són pintades simultàniament. 

Si es tornés a dibuixar el trànsit de sortida segons un altre camp, per exemple segons 
el camp id, es veuria més clarament cadascuna de les ràfegues. 

 
- 1r enllaç de sortida dibuixat segons el camp id: 
 

 
Fig. 98. Trànsit de sortida segons camp id dels paquets 

 
Les ràfegues existents en la fig. 97 i 98 són les mateixes. Però en aquesta última 

gràfica podem veure ben diferenciades les ràfegues referents al flux de dades (5) (6è 
plot de la figura 98), que en la figura 97 es veien com un sol bloc.    Ara sí que el 
nombre de reserves i ràfegues és el mateix. 
 

En aquest tipus de trànsit, el node ha de fer un processament molt més seguit de les 
reserves, ja que cadascuna encaminarà la seva ràfega cap a destí de forma diferent.  
Aquest tipus de processament aproxima el node a l’ arquitectura que en un futur se li 
especificarà, l’ arquitectura OPS on es tractarà únicament amb paquets18. 
 

En aquesta simulació també s’ ha obviat el llistat estadístic, ja que amb les gràfiques 
donades s’ ha mostrat el funcionament del node en aquest tipus d’ entorn. 
 
 

                                                
18  Per a més informació d’ aquest tipus d’ arquitectura, vegeu l’ estat de l’ art, apartat 3.3.3 OPS. 
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�����6LPXODFLy�G¶XQD�DSUR[LPDFLy�DO�FDV�UHDO�
�

En aquest apartat es proposa mostrar una idea global de quin és el funcionament del 
node.  Com s’ ha vist, el node encamina reserves i ràfegues cap a destí segons com se li 
hagin especificat les funcions gestio_te() i gestio_priori(). 

És necessari recordar que la idea del node que s’ ha implementat és la d’ un node 
intermig d’ una xarxa de transport.  Aquest tipus de xarxes són de gran envergadura i 
tenen molts més nodes que no pas un de sol.  Amb aquest apartat s’ intentarà veure com 
el trànsit és gestionat a través de 2 nodes19.  

En fonts de la bibliografia s’ indica que normalment s’ utilitza la configuració en 
anell, configuració de diversos nodes consecutius (com el cas actual) per a veure la 
gestió del node en un entorn més genèric.  Després, un cop se n’ ha demostrat la 
viabilitat, es fan les proves en la resta de topologies.  

La idea és que, un cop vista la gestió a través de dos nodes consecutius, el lector 
pugui fer-se una idea global del seu funcionament en un entorn amb més nodes (un 
entorn molt més pròxim al cas real). 
 

Així, el que s’ estudiarà en aquest apartat és: 
 

 
Fig. 99. Esquema configuració 2 OXC consecutius 

 
Es crea un trànsit inicial (1) que serà processat a través del node intermig A; 

d’ aquesta forma s’ anirà generant el trànsit de sortida/entrada (2).  Un cop es tingui part 
d’ aquest trànsit, el node B començarà a processar-lo tot donant el trànsit de sortida (3) 
definitiu. 
 

Per a fer això, s’ ha de definir especialment el temps que transcorre (nombre de 
ranures) entre la sortida del trànsit de A i l’ entrada del mateix en B.  Aquest valor, 
l’ anomenarem temps intermig entre nodes i s’ haurà d’ especificar quan se’ n faci la 
simulació. 
 

Existeixen diferents formes d’ obtenir el trànsit de sortida (3).  La més senzilla a 
simple vista és tractar el trànsit d’ entrada (1) a través del node que ja tenim implementat 
(SURFHVBQRGH��D�P); un cop s’ obtingui el trànsit de sortida d’ aquest, tornar-lo a 
processar a través de la mateixa funció. Així s’ obtindrà el trànsit de sortida (3).   

Aquesta manera és la més simple i eficaç.  Tot i això, existeixen alternatives.  En 
aquest apartat s’ intenta implementar una d’ aquestes alternatives fent èmfasi en el fet que 
el processament del node es fa ranura a ranura.   

Al final, el resultat d’ una o altra manera haurà de ser el mateix. 

                                                
19 Segons [17], 2 nodes OXC són suficients per a formar una OTN que englobi tot una regió com 
Alemanya. 
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Per a fer això s’ ha modificat directament la funció SURFHVBQRGH��D�P.  Ara la 

funció englobarà tant el node A com el node B. Es passa el trànsit d’ entrada (1) a la 
funció, i dins d’ ella es genera el trànsit intermig (2) i ens retornarà el trànsit de sortida 
(3). 
 
 
 
 

Així, les modificacions que es fan en la funció, gràficament, són: 
 

funció de processament del node  funció de processament de dos a més nodes 

 

 
 

Perquè el lector no es perdi amb tantes funcions i especificacions, es procedirà a 
donar el codi de com seria aquest nou processament de la funció 
proces_node10aModif.m.  Aquesta funció no estarà contemplada en les funcions de la 
memòria, ja que només és vàlida en aquest cas. 
   

Així per al codi de proces_node10a.m, que era: 
t_proc = 2;  
for ranura_act=1:(n_ranures-t_proc) 

        [transit_out,list_estad]=gestio_resv(transit_in,transit_out,ranura_act,list_estad,t_proc); 
        [transit_out,list_estad] = gestio_data(transit_in,transit_out,ranura_act,list_estad); 

end; 
(no és necessari entendre el codi, aquest es troba explicat en la primera figura de la taula 
anterior ) 
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Ara tindrem el següent codi (SURFHVBQRGH��D0RGLI�P): 
t_intermig = 5; 
t_finalProc = n_ranures - t_proc + t_intermig + 1; 
for ranura_act=1:t_finalProc 
    if(ranura_act <= t_finalProc - t_intermig) 

[transit_out_in,list_estad2]= 
gestio_resv(transit_in,transit_out_in,ranura_act,list_estad2,t_proc); 

   [transit_out_in,list_estad2]= 
gestio_data(transit_in,transit_out_in,ranura_act,list_estad2); 

    end; 
    if(ranura_act > t_intermig) 

[transit_out,list_estad]= 
gestio_resv(transit_out_in,transit_out,(ranura_actt_intermig),list_estad,t_proc); 

[transit_out,list_estad]= 
gestio_data(transit_out_in,transit_out,(ranura_act-t_intermig),list_estad); 

  end; 
end; 
 

On s’ ha fet necessari crear un trànsit intermig (transit_out_in) i un llistat 
d’ estadístiques auxiliar (list_estad2).  Definint un temps intermig que pugui trigar el 
trànsit des que surt del node A fins que entra al node B (t_intermig, en aquest cas igual a 
5 ranures), es pot implementar, ranura a ranura, el tractament d’ aquest trànsit per part 
del conjunt de la figura 99. 
 

Una simulació clara de com seria el comportament global del trànsit a través de A i B 
és la següent:  S’ ha creat un trànsit d’ un únic enllaç i 3 fluxos de dades.  El temps de 
simulació s’ ha fixat curt (20 ranures) i s’ ha obtingut: 
 

 
Fig. 100. Trànsit generat a punt de ser processat pels nodes A i B 

 
La figura mostra el trànsit generat segons la ipdestí dels paquets; es tracta de dues 

reserves i dues ràfegues que han de ser encaminades segons la JHVWLRBWHB� i 
JHVWLRBSULRULB�; les característiques de les dues ràfegues són similars.  Aquest trànsit 
correspondria al trànsit (1) de la figura 99.  

Així, si el tractem a través dels dos nodes A i B s’ obté: 
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Fig. 101. Trànsit obtingut a la sortida del 2n node 

 
Podem veure com l’ encaminament de les ràfegues s’ ha fet segons la ipdestí dels 

paquets; és a dir, la ràfega en vermell porta ipdestí 2 i s’ encamina en la fig. 101 cap al 
segon flux de dades.  La ràfega en verd porta el camp ipdestí a 1 i, per tant, s’ encamina 
envers el primer flux de dades. 

Es veu clarament com les ràfegues són rebudes i enviades al mateix instant.  Això 
passa gràcies a les reserves que les precedeixen, les quals donen el camí a seguir quan 
arriben al node. Provoquen que els nodes retransmetin les ràfegues sense necessitat de 
tractar-les. 

També s’ observa com sí que les reserves han estat tractades.  El node tarda un temps 
fixat (variable t_proc) de 2 ranures en processar cada reserva.  Si s’ ha fet el tractament 
del trànsit a través de dos nodes, les reserves hauran sofert dos tractaments, per això es 
troben retardades ��Â�WBSURF ranures  (vegeu flux de control de fig. 101 respecte a flux de 
control fig. 100). 
 

Ja que s’ ha triat aquest mètode per a veure que el tractament del trànsit era ranura a 
ranura, a continuació fem les simulacions del trànsit. Ara s’ ha parat el tractament del 
node en un punt intermig i se n’ ha visualitzat els diferents trànsits que es generaven. 
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Fig. 102. Esquema del trànsit en un punt mig del processament 

 
En la figura anterior es pot apreciar com s’ ha parat en l’ instant 14 (ranura 14) el 

processament del trànsit entrant.  En aquell instant s’ ha fet una simulació del trànsit 
existent a la sortida del node A i del trànsit existent a la sortida del node B.  Es pot 
observar com, en el trànsit intermig, les reserves s’ han retardat 2 ranures i la primera 
ràfega s’ estava enviant.   

En el dibuix del trànsit de sortida (3) es pot observar com les reserves s’ han tornat a 
retardar 2 ranures i, ja que la ràfega no sofreix retards, s’ enviarà en el mateix instant en 
què és rebuda.  Els fluxos de dades del trànsit (2) i (3) sempre seran iguals. 
 

La simulació d’ aquests dos nodes consecutius dóna una aproximació a un entorn real 
on el trànsit que entraria a la xarxa de transport seria tractat per diversos nodes 
intermitjos consecutius. El cas que s’ ha exposat aquí mostra un trànsit amb un sol enllaç 
d’ entrada i un sol enllaç de sortida. Aquest trànsit ha donat una idea clara de quin ha 
estat el procés dels nodes i com s’ han gestionat reserves i ràfegues.  També es podria 
dur a terme un estudi amb múltiples enllaços per al mateix trànsit. 
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�����(VWXGLV�JHQHUDOV�REWLQJXWV��
 
 En aquest punt, s’ ha demostrat la fiabilitat i la correcta gestió del node.  Ara es 
pretén fer un estudi estadístic, comparar-lo amb els obtinguts en altres fonts i, així, 
poder donar una visió global de quines serien les condicions i possibles 
implementacions. 
 

��� (VWXGL�VREUH�HO�WHPSV�G¶RIIVHW� �
 

El temps d’ offset és el retard que hi ha entre l’ enviament de la reserva i l’ enviament 
posterior de la ràfega.  En la interfície gràfica es permet donar una distribució per a 
aquest valor; també es permet a l’ usuari especificar-ne un valor concret. 

 
Com s’ ha explicat en l’ apartat 3.3.4 sobre el temps d’ offset per a OBS, el valor 

d’ aquest offset és un dels handicaps amb què es troba aquesta arquitectura.  Si la xarxa 
vol implementar qualitat de servei per distingir paquets d’ aplicacions en temps real de 
les que no ho són, el temps d’ offset que s’ assigna a aquestes ràfegues és major; això fa 
que hi hagi un menor nombre de paquets que es descartin segons [7]. 

 
Segons la implementació del node amb JHVWLRBWHB� i JHVWLRBSULRULB���� , s’ han 

obtingut els resultats següents: 
 

 
Fig. 103. Gràfica temps d’ offset 

 
Per a fer la simulació dels diferents offsets s’ ha utilitzat la interfície gràfica i s’ ha 

marcat el temps d’ offset en crear el trànsit.  Degut al fet que aquesta interfície treballa a 
partir de distribucions i mai un trànsit serà creat igual, el percentatge de paquets enviats 
que apareix en la gràfica s’ ha obtingut de la relació entre el nombre de paquets de 
control enviats enfront dels rebuts. 

Es pot apreciar com, a mesura que es va donant major temps d’ offset, el rendiment 
(WKURXJKSXW) del node és major, ja que cada reserva té major espai per recol·locar-se en 
cas de col·lisió. 

Hom pot pensar que, donant temps majors per a l’ offset, tots els paquets que s’ enviïn 
seran encaminats sense perdre’ n cap. Això no és del tot cert perquè en aquest estudi s’ ha 

                                                
20  Per saber quina és la implementació d’ aquestes funcions vegeu l’ apartat 5.2 sobre la simulació de 
diferents funcions per a la TE i prioritat. 
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tractat un trànsit uniforme. Normalment, en els fluxos d’ entrada tindrem ràfegues de 
diferents longituds.  Per altra banda, un major temps d’ offset repercuteix en el nombre 
de ràfegues i reserves que estaran circulant. 

 
��� (VWXGL�VREUH�HO�WHPSV�GH�SURFHVVDPHQW�GHO�QRGH�

 
Tal i com s’ ha especificat en la descripció del node (apartat 4.3.1), a l’ inici de la 

funció que simula un node OXC apareix la variable t_proc que ens dóna el temps que 
triga el node en tractar una reserva i reenviar-la.  És el retard corresponent a: 1. 
Transformació de la reserva del medi òptic al medi elèctric; 2. Tractament del paquet de 
reserva en el medi elèctric i 3. Transformació de la reserva cap al medi òptic per a ser 
re-insertada en la xarxa.  

El que es pretén demostrar en aquest punt és que aquest temps és crític per al 
rendiment de la xarxa.  Un processament lent de les reserves implica que moltes 
d’ aquestes siguin descartades i decaigui el�WKURXJKSXW. 
 

 
Fig. 104. Gràfica que mostra com afecta al trànsit el t_proc 

 
Per construïr la gràfica s’ ha generat un únic trànsit format per 1 enllaç d’ entrada i 3 

fluxos de dades, on s’ ha especificat un temps d’ offset que segueix una distribució 
Uniforme entre 3 i 10 ranures.  Tots els paquets es troben gestionats segons les funcions 
especificades: JHVWLRBWHB� i JHVWLRBSULRULB�.  Així al node arribarà un trànsit format per 
12 reserves.  I el que es farà serà variar el t_proc desde 2 ranures fins a 14 ranures. 

 
En la figura 104, es pot veure com, si el node triga poc temps a processar la reserva 

(2 ranures), aquesta pot encaminar-se vers el trànsit de sortida més ràpidament i poques 
reserves són descartades.  A partir de que el valor t_proc sigui 9 o superior, el nombre 
de reserves descartades és superior al nombre de les reserves que s’ accepten.   

 
 Donant valors de temps (microsegons, nanosegons, etc.) a les ranures, es podria fer 
un estudi sobre quina ha de ser la velocitat òptima que el node ha de tenir per a 
gestionar el trànsit entrant i obtenir un percentatge baix de reserves descartades.  També 
s’ ha de tenir en compte que hem fixat una distribució per al temps d’ offset, si 
augmentéssim aquest temps llavors el nombre de pèrdues també seria menor. 
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 L’ estudi que es pretén fer és una comparativa entre la càrrega que hi hagi en els 
diversos enllaços que conformen el trànsit d’ entrada, indicada pel nombre de reserves i 
ràfegues, i el nombre de reserves que es perdran quan aquest trànsit sigui processat pel 
node.   
 Per dur-lo a terme, s’ ha partit d’ un trànsit format per 1 enllaç d’ entrada i 3 fluxos de 
dades, cadascún dels fluxos tenen una càrrega de 23% - 27%; aquests percentils són 
donats per la funció FDUJDBHQBHQOODF�P que s’ ha comentat durant la creació del node.  
El tractament del node es farà segons les funcions JHVWLRBWHB� i JHVWLRBSULRULB� les 
quals gestionaran el trànsit entrant encaminant-lo tot cap a la mateixa sortida.  La funció 
gestio_te_2 encamina tot el trànsit segons la ipdestí que, en aquest trànsit generat és 
sempre la mateixa; això fa que el tractament sigui similar per tots els fluxos d’ entrada i 
l’ estudi sigui més precís. 
 Fent l’ estudi s’ obtenen els valors: 
 

QRPEUH�G
HQOODoRV� UHVY�UHEXWV� UHVY�HQYLDGHV� UHVY�SHUGXWV� SHUFHQWDWJH�SqUGXD�
1 11 9 2 18,18181818 
2 22 17 5 22,72727273 
3 41 19 22 53,65853659 
4 47 19 28 59,57446809 
5 56 19 37 66,07142857 

Taula 12. Llistat de valors obtinguts variant la càrrega de reserves 
 

 La gràfica que s’ obté és: 
 

 
Fig. 105. Gràfica sobre el percentatge de pèrdua. 

 
 En la gràfica anterior, s’ ha simulat un trànsit que anava creixent, fent que cada cop, 
fos major el nombre de fluxos de control a ser tractats pel node (vegeu la taula).  Com 
sabem, les reserves que arriben pel flux de control poden ser encaminades o 
descartades.  La gràfica mostra com, a més trànsit entrant, major és el nombre de 
reserves que se saturen.  El percentatge en l’ eix d’ abscisses que apareix en la gràfica 
reflecteix la relació que hi ha entre el nombre de reserves descartades sobre el nombre 
de reserves perdudes.   
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 Així, per exemple, a partir d’ un enllaç d’ entrada on es reben 11 reserves pel flux de 
control, d’ aquestes 9 són encaminades correctament i 2 es perden; això ens dóna un 
proporció d’ un 18,18% de reserves perdudes.   
 
 
���(VWXGL�VREUH�OD�ORQJLWXG�IL[D�GH�OD�UjIHJD�
  
 L’ eina desenvolupada també ens permet donar longituds fixes a les ràfegues.  És a 
dir, si enlloc de definir un màxim i un mínim per a la longitud de la ràfega fem que 
màxim sigui igual a mínim, tots els bursts creats tindran les mateixes dimensions.   
 El que es pretén es veure com, a major longitud del burst de dades, major és també el 
nombre de ràfegues descartades.  Per a fer aquest estudi, es crearan tràfics amb ràfegues 
de longitud fixa, s’ anirà augmentat aquesta longitud i es mostrarà quina n’ ha estat la 
gestió per part del node. 
 

 
Fig. 106. Evolució de les pèrdues enfront de la longitud del burst. 

 
Per a fer la fig. 106, hem pres un temps de reserves que seguís una distribució uniforme 
entre 1 i 10 ranures.  Un temps d’ offset fix a 5 ranures entre reserva i ràfega i, 
finalment, s’ ha anat simulant les diferents situacions incrementant la longitud del burst, 
desde 3 fins a 15.  Així, l’ eix d’ ordenades representa la longitud fixa de tots els bursts 
entrants al node i, l’ eix d’ abscisses representa el percentatge de les reserves descartades 
enfront de les reserves acceptades.    
S’ han fet estudis del comportament per a 1 enllaç fins a 3 enllaços, fent servir la funció 
de JHVWLRBWHB�� (donada en l’ apartat 5.2).  No s’ ha continuat amb major nombre 
d’ enllaços ja que amb 3 enllaços s’ arriba al 50% de pèrdues dels paquets (vegeu línia 
groga fig. 106, per a bursts de 10 a 14 ranures). 
 
En la fig. 106 es pot apreciar com, per a 1 enllaç d’ entrada i segons la funció 
gestio_te_1 que encamina tot el tràfic cap a 1 únic enllaç de sortida, el % de reserves 
descartades no segueix un increment ja que les ràfegues a encaminar són d’ 1 enllaç 
d’ entrada cap a 1 enllaç de sortida i, per tant, seran descartades segons com s’ hagin 
distribuït i no segon la longitud del burst. 
Per a 2 enllaços d’ entrada; es pot veure com, degut a que el node els ha de fusionar en 1 
enllaç de sortida, hi haurà un creixement de les ràfegues que es descarten i es pot 
començar a apreciar una evolució.  És a dir, a mesura que la longitud del burst 
augmenta, hi haurà menor espai lliure a la sortida per a les futures reserves i per tant 
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moltes més ràfegues s’ hauran de descartar.  No es tracta d’ una evolució lineal ja que les 
reserves i ràfegues no es construeixen de la mateixa manera sinó que segueixen una 
distribució. 
Finalment per al cas de 3 enllaços; el tràfic dels tres s’ ha de fusionar en un únic tràfic de 
sortida i per tant el percentatge de reserves-ràfegues descartades arriba a valors del 50% 
i superiors.  En aquest cas sí que es pot apreciar una evolució gairebé homogènia de les 
ràfegues perdudes. 
 
 
 
Si es mira la bibliografia, els estudis fets en aquest punt són similars als obtinguts per 
les fonts  [11][14] i [17].  Les fonts s’ han basat més en estudis probabilístics sobre el 
comportament del node OXC, en canvi, amb l’ eina desenvolupada s’ ha intentat donat 
una aproximació al comportament real del node.  Permeten una major flexibilitat i 
facilitat en l’ estudi d’ aquest. 
En canvi, la majoria de les fonts basen els seus resultats en la %�IzUPXOD�G¶(UODQJ, que 
retorna la probabilitat de pèrdua dels paquets de control per a un trànsit que segueix una 
distribució de Poisson.  Així la fòrmula és: 
 

( )
∑

=

= �

�

�

�

L$
Q$Q$%

0

!

!
,  

 
On� $ és la càrrega en el trànsit ($ �����) i Q és el nombre de longituds d’ ona de 
l’ enllaç òptic.  On no existeix cap tipus de classe de servei del trànsit entrant.  En [17] es 
troba una manera per distingir-ho però els estudis matemàtics al respecte són molt més 
complexos. 
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 La creació d’ una funció que simulés el comportament d’ un node OXC per a una 
xarxa OBS s’ ha assolit satisfactòriament.   Amb els casos que s’ han anat estudiant, s’ ha 
comprovat com, portant el node a una situació de conflicte, aquest ha sabut resoldre’ l de 
la forma esperada i satisfactòria. 
 

Com s’ ha dit en l’ apartat 1, per a la realització d’ aquesta funció principal ha estat 
necessari assolir els diferents objectius secundaris explicats.  El primer objectiu que 
s’ havia plantejat en la realització del present projecte era la creació d’ un trànsit.  Un 
trànsit que consisteix en una multitud de reserves i ràfegues que arriben al node.  
Aquestes reserves i ràfegues són, en el fons, paquets que tenen l’ estructura descrita en la 
fig. 15; s’ ha comprovat com MATLAB és una eina de computació suficientment potent 
per treballar amb totes les macroestructures creades. 
 

Les diferents funcions que s’ han anat creant per a dibuixar el trànsit han esdevingut 
molt útils per a tenir una ràpida informació visual de com era el trànsit entrant i sortint 
del node.  Tal i com s’ ha vist, la coloració s’ ha fet segons els valors que prenien els 
camps; tot i que no s’ ha implementat funcions per a cadascun dels camps del paquet, es 
podria fàcilment desenvolupar-les seguint les pautes de les funcions ja donades. 

 
Un cop aconseguits els diferents objectius secundaris, s’ han anat desenvolupant 

funcions que gestionessin el trànsit creat.  Després de diverses implementacions, s’ ha 
arribat a un algorisme suficientment flexible que ens permetés tractar un trànsit entrant 
format per P enllaços d’ entrada i que ens pogués retornar un trànsit sortint de Q enllaços 
de sortida. 

 
Igual que en [7][8] i [9], s’ ha dotat el trànsit d’ una certa classe de servei a partir del 

camp QoS dels paquets de reserva.  Això ens ha permès classificar el trànsit entre 
prioritari i no-prioritari. Com indiquen les fonts consultades, una manera possible per 
tractar el trànsit prioritari és donar-li un temps d’ offset major.  Això es duu a terme en la 
creació del trànsit.  En el moment que s’ assigna el temps d’ offset, si no es té en compte 
cap tipus de QoS, els paquets amb major offset esdevenen prioritaris (vegeu casos 
apartat 5.1). 

 
Partint del fet que la funció del node generada és una base sobre la qual fer futures 

investigacions en el camp d’ OBS, s’ han deixat les funcions gestió taula 
d’ encaminament (JHVWLRBWH��� i gestió prioritat (JHVWLRBSULRUL��) fàcilment accessibles 
per al futur programador.  A part, s’ han donat algunes implementacions possibles per 
comprovar-ne el bon funcionament. 
 
 També s’ ha desenvolupat l’ eina gràfica, que facilita la comprensió i gestió del procés 
a través de la xarxa OBS.  És una eina molt útil per a fer diverses simulacions sobre un 
mateix trànsit, visualització d’ aquest segons diferents paràmetres, etc.  
 
 L’ aproximació al cas real que s’ ha dut a terme (apartat 5.4) ens ha permès veure com 
es fa la gestió del trànsit entrant ranura a ranura a través dels dos nodes; el fet que es 
faci ranura a ranura, on una ranura equival a una mesura de temps (nanosegons, 
picosegons, etc), permet veure com seria en la realitat la gestió del trànsit per un node 
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OXC.  El fet que l’ algorisme del node gestioni la informació entrant d’ aquesta manera 
fa que el node, en cada moment, únicament tingui informació de les reserves passades i 
de la reserva actual; en cap moment no té informació sobre el trànsit a venir. 
 

L’ estudi final que es mostra en l’ apartat 5.5 dóna una idea de quina és la finalitat del 
node creat.  Amb ell es pretén demostrar com es poden dur a terme estudis sobre el node 
OXC variant els paràmetres del trànsit, del node, etc.  Les gràfiques obtingudes són 
similars a les obtingudes en els estudis probabilístics exposats en [7][11][17].  Tot i 
això, es recorda que tot l’ estudi és només una solució aproximada al cas real; és a dir, 
per a obtenir valors resultants significatius és necessari conèixer les característiques del 
trànsit que, en l’ actualitat, arribaria a l’ entrada del node.  Un cop s’ hagi estudiat el 
trànsit que existiria dins la xarxa OTN es poden fer estudis més específics i resolutius. 
 

El projecte realitzat s’ ha centrat principalment en la implementació del node sobre 
l’ arquitectura OBS. En una xarxa òptica existeixen molts i diversos aparells per 
retransmetre el senyal òptic, regenerar-lo, etc.  Fins i tot el node OXC conté un switch 
òptic que s’ encarrega de fer les connexions entre les diverses entrades i sortides.  El que 
s’ ha pretès és veure la gestió del trànsit per part d’ aquest, i per tant no s’ ha fet èmfasi en 
tot l’ aspecte físic del node (KDUGZDUH).   
 
 Degut a la necessitat d’ un gran ample de banda i d’ una gran velocitat en les 
transmissions actuals, la fibra òptica esdevé una de les tecnologies que s’ està 
implantant, actualment, a nivell de LAN o MAN, i que, en un futur molt proper, es 
podrà implantar a nivell WAN.  Llavors es tindrà la necessitat d’ encaminar el trànsit 
òptic cap a destí d’ una forma similar al cas elèctric.  Per això es faran necessaris els 
nodes OXC que gestionin aquest trànsit; si l’ arquitectura OBS és la que s’ imposa 
finalment, serà necessari especificar un comportament per al node OXC a partir de 
l’ eina desenvolupada i de la resta d’ estudis que es duen a terme, i es podrà dir quin ha 
de ser aquest comportament. 
 
 
)XWXUHV�OtQLHV�GH�UHFHUFD�
 

El projecte realitzat no és un sistema tancat i acabat. Cal considerar-lo com una eina 
per a futures investigacions en el camp de les xarxes òptiques OBS.  Les funcions que 
s’ han deixat obertes i el fet de poder crear un trànsit amb les característiques desitjades 
el fan propici per a estudis corresponents a quina ha de ser la implementació d’ un node 
OXC, com seria gestionat el trànsit en tal o tal altra situació.  El treball present ha de 
servir com a base per a futurs estudis en aquest camp. 
 

Alguns experts fan incís en el fet que el node OBS no ha de tenir cap mena de buffer 
on emmagatzemar les dades òptiques; en canvi d’ altres pensen el node amb unes 
mínimes línies de fibra per a retardar la ràfega òptica (anomenades FDLs) i així 
esquivar-ne la seva destrucció, de forma que la ràfega pugui ser enviada un instant més 
tard.  Es podria realitzar una possible versió del node que simulés aquests buffers òptics 
i veure si es milloren les prestacions del node (recordem que el retard que pot aportar 
una FDL és molt limitat).   
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Es podria aprofundir en els aspectes d’ ipdestí i iporigen;  en aquest treball únicament 
s’ han tractat com a valor numèric.  Un dels reptes de les xarxes òptiques és aconseguir 
un direccionament del tipus IP per als paquets òptics. 
 

En l’ apartat 5.4 s’ ha modelat el funcionament de 2 nodes consecutius, que és el 
primer pas en la simulació d’ una xarxa.  La simulació de Q nodes consecutius no 
presenta dificultat ja que únicament es tracta de variar lleugerament el codi donat per a 
2 nodes.  Una futura investigació possible seria el funcionament de diversos nodes en 
estructura de malla.  Les xarxes de transport en el cas real són, com el seu nom indica, 
una xarxa de nodes interconnectats entre ells.  Fent una bona gestió de l’ encaminament 
es podria veure el funcionament d’ una xarxa òptica OBS d’ una forma més general. 
 

Els aspectes sobre la Classe de Servei del trànsit a gestionar pel node OXC, s’ han 
pres des del punt de vista d’ una xarxa IP, on internament els paquets porten informació 
sobre la seva prioritat; i a partir d’ aquesta prioritat i segons la gestió que s’ hagi desitjat 
en el node, s’ assigna o no els recursos sol·licitats.  També s’ ha vist en algunes fonts [12] 
un altre tipus de gestió d’ aquesta prioritat.  Una gestió de les reserves a l’ inici del node, 
on són transformades al nivell elèctric, guardades en cues (buffers) i processades a partir 
d’ algorismes de reserva de recursos tipus RR, fair queuing, weighted fair queuing, etc.  
Es podria pensar en la implementació d’ una gestió de les reserves entrants d’ aquesta 
forma (sempre en el medi elèctric, amb l’ ús de buffers elèctrics). 
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- Components i aparells de fibra òptica: 
http://www.fibra-optica.org/productos-fibra-optica/fibra-optica-estandard/productos-
estandard.asp 
 
- Llocs on s’ ha implantat la fibra òptica en Espanya: 
http://www.fiberco.es/presentacion-fiberco/obras-principales-di.asp 
 
- Ajudes en la programació de MATLAB: 
http://www.lawebdelprogramador.com 
http://www.elrincondelprogramador.com 
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MATLAB 7.0.1 
  que incorpora programació visual (guide) 
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Es procedeix a fer una argumentació més tècnica de les distribucions que s’ utilitzen per 
a la creació del trànsit i que s’ han argumentat en l’ apartat 4.1.2.   
Com s’ ha dit, aquestes funcions són utilitzades per la funció distribucio( ) descrita en el 
fitxer FUHDBIOX[BWUDILF�P; el codi crida aquesta funció per obtenir els diferents valors 
entre un màxim i un mínim segons una distribució concreta.  Un cop els valors són 
retornats, aquests donaran la informació sobre la longitud de les ràfegues, sobre els 
temps d’ offset, etc.  Es pot intuir clarament com, si el màxim i el mínim són el mateix 
valor, p.ex. A, sigui quina sigui la distribució que s’ utilitzi, els valors retornats seran 
tots iguals entre ells i iguals a A. 
 
Es passa a descriure cadascuna d’ elles i com s’ han implementat en MATLAB; les 
distribucions possibles són: 
��/D�GLVWULEXFLy�8QLIRUPH�
Direm que ;, variable aleatòria contínua, segueix una distribució uniforme 8>D�E@, quan 
el conjunt de valors que pot prendre ; és infinit no numerable i la seva funció de 
densitat segueix: 
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I es compleix que té una esperança i una variança com: 

( ) ( ) ( )
122

2DE[9DULDE;( −=+=  

 
Gràficament el que es necessita és un conjunt de valors que compleixin: 
 

 
Fig. 107. Valors a obtenir seguint la distribució 

 
La funció random de MATLAB (UDQG��) segueix una distribució Uniforme entre 0 i 1 
per a generar valors; l’ únic que es farà serà integrar aquests valors dins l’ interval fixat 
pel mínim i pel màxim a partir d’ una simple regla de tres. 
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Segueix la funció de distribució: 
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Existeix en MATLAB una funció per generar nombres aleatoris que segueixen una 
distribució normal: UDQGQ��� la funció generarà una distrib. normal de mitja 0 i desviació 
1.  Donant lloc a: 
 

 
Fig 108.  Valors a prendre en una distribució Normal 

 
En la figura anterior es pot apreciar com a partir de UDQGQ�� es genera un seguit de 
valors centrats en 0 i amb desviació 1.  Així, per als valors que ens interessa obtenir, 
s’ agafarà el valor absolut i se’ n marcarà uns límits, és a dir, si el valor generat surt dels 
límits especificats per mín i per max es tornarà a generar un valor aleatori. 
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Es desitja una generació de valors entre un mínim i un màxim que segueixi una 
distribució de la forma: 
 

 
Fig. 109.  Per a la funció lineal creixent 

 
Per a la funció lineal decreixent tindríem l’ esquema idèntic però invertit, la recta seria 
decreixent.  Així, segons la figura, es pot apreciar com serà el procés;  en primer lloc es 
generaran els valors per a una distribució Uniforme a partir de UDQG�� i així s’ obtindran 
les imatges dels valors reals que es busquen.  El que realment es necessita són els valors 
identificats com a F en la figura, a partir dels valors [ obtinguts.   
Per conèixer aquests valors F s’ obtindrà l’ equació de la recta a partir de: 
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Un cop trobada l’ equació que representa la recta, es trobarà l’ antiimatge de cada valor 
generat per UDQG�� i així s’ obtindran els valors requerits. 
Així, un cop fets tots els càlculs es tindrà: 
 

[ ] [ ]1,0min)·(maxmax1,0min)·(maxmin 8F8F
GHFUHL[HQWOLQHDOFUHL[HQWOLQHDO

−−=−+=
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Relació entre les estructures creades: 
 

 
Fig. 110. Relació entre les estructures que componen el trànsit 

 
Altres estructures: 
 

 
Fig. 111. Estructura del llistat estadístic 

 


