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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM  
 

 
Aquest projecte realitza l’estudi d’algorismes d’agregació de tràfic en xarxes OBS amb Matlab.  
 
Per tal de realitzar aquest projecte s’ha emprat l’eina matemàtica anomenada Matlab. Aquesta 
presenta un entorn de simulació que presenta diverses avantatges respecte a altres entorns de 
simulació com són: 
 
 - La potència de càlcul. 
 - La flexibilitat. 
 
El present consta de quatre parts molt importants: 
 
- Generació d’un tràfic IP. 
- Agregació del tràfic IP a tràfic OBS. 
- Agregació de tràfic OBS a IP. 
- La integració del sistema en el simulador desenvolupat per BAMPLA. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat en el marc d’una de les línies de recerca del grup BAMPLA,  formant 
part dels següents projectes d’investigació: “Provisión óptima de servicions a redes vehiculares 
en movimiento” i “Escalabilidad en redes ópticas IPv6 con calidad de servíssiu” finançades 
pel Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Així com del projecte “Design and Engineering of the 
Next Generation Internet” finançat pel 6é programa marc de la Unió Europea. 
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Programació d’algorismes d’agregació de tràfic en 

xarxes OBS amb Matlab. 
 
 

 

 

1.- Introducció 
 

 
La constant evolució de les tecnologies emprades en la creació i interconnexió de xarxes de 

comunicació fa preveure que l’actual sistema de comunicació (basat majoritàriament en tecnologies de 

commutació de paquets mitjançant parells trenats) quedarà obsolet en poc temps. Com es pot comprovar, 

la tecnologia i les aplicacions han canviat totalment; s’ha passat de “macro-ordinadors”, que ocupaven 

varies sales, amb costos de producció tant grans que excepte per us militar i per investigacions l’ús n’era 

restringit; a “super-ordinadors” i ordinadors personals on el què es busca és la interactivitat en temps real. 

L’evolució des dels temps dels “macro-ordinadors” fins ara, ha estat imparable i s’ha arribat a un punt on 

els límits els marquen les xarxes de transport. Actualment, la necessitat de treure el màxim rendiment 

possible a les xarxes de transport provoca un augment de la implantació de xarxes de fibra òptica i la 

optimització d’aquesta tecnologia envers l’actual i més utilitzat, el parell trenat. 

 
El present projecte realitza un procés d’agregació de tràfic en xarxes OBS. Una agregació de tràfic 

consisteix en agrupar el tràfic d’entrada d’un router en unitats de dades de mida variable (OBS). Per dur a 

terme aquesta agregació s’ha utilitzat l’eina matemàtica anomenada Matlab, que és una eina de càlcul 

matemàtic que conté un entorn de simulació potent i amb molta flexibilitat. 

 

Per a realitzar el present projecte, en primer lloc, s’ha creat un tràfic IP que posteriorment servirà per a 

l’agregació a tràfic OBS. A continuació s’ha realitzat l’agregació de tràfic OBS a tràfic IP i, finalment, 

s’ha integrat el sistema d’agregació de tràfic en el simulador desenvolupat per BAMPLA. 

 

El contingut de la memòria del present projecte s’ha estructurat de la següent manera: 
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1. Introducció: És el present apartat i realitza un resum sobre el disseny del projecte, els continguts de 

la memòria, una breu introducció a la tecnologia OBS i el medi físic que utilitza per a la 

propagació la fibra òptica, i conté una ressenya sobre els projectes d’investigació als que és 

aplicable. 

2. Objectius: En aquest capítol s’expliquen els objectius a assolir del present 

3. Àmbit d’aplicació: En aquest capítol es detalla, com el seu nom indica, l’àmbit d’aplicació de la 

tecnologia OBS. 

4. Estat de l’art: Explica l’estat actual de la tecnologia OBS 

5. Disseny: Resumeix el procediment emprat per al disseny dels algorismes d’agregació de tràfic. 

6. Resultats: En aquest apartat es demostra el correcte funcionament del disseny realitzat. 

7. Conclusions: Presenta un recull de les conclusions extretes a partir de la realització del present 

8. Futures vies de treball: Inclou un resum de les possibilitats de continuació del present projecte 

 

Aquest, és un projecte de recerca, que forma part de diferents projectes d’investigació que pertanyen al 

grup BAMPLA. Aquest grup realitza tasques d’investigació en el camp del modelat de tràfic, protocols 

d’accés al medi i la direcció de recursos en xarxes IP d’alta velocitat. 

 

Concretament aquest projecte forma part de projectes pertanyents a BAMPLA com: 

  

- “Provisión óptima de servicios a redes vehiculares en movimiento (POSEIDON)” i 

“Escalabilidad en redes ópticas IPv6 con calidad  de servicio (OPTINET6)” finançades pel 

ministeri de ciència i tecnologia.  

- També forma part de del projecte anomenat “Design and Engineering of the Next Generation 

Internet  (EURO-NGI)” finançat pel 6é programa marc de la Unió Europea 

 

Aquest projecte treballa sobre tecnologia OBS (Optical Burst Switching) aquesta tecnologia treballa sobre 

un medi de transmissió com la fibra òptica. Hi ha diferents tècniques que treballen sobre fibra òptica però 

la tecnologia OBS és la que presenta majors avantatges: 

 

Una xarxa OBS està formada per nodes units mitjançant enllaços de fibra òptica que suporten diverses 

longituds d’ona mitjançant la tecnologia WDM (multiplexació per longitud d’ona). La tecnologia WDM 

consisteix en injectar diversos feix de llum amb diferent longitud d’ona, per tal de què no s’interfereixin. 

 

En aquests tipus de xarxes es distingeix entre nodes o routers en funció de la situació física de tal, és a  dir, 

si un node presenta un enllaç a dues xarxes amb tecnologies diferents. En el present, els nodes que treballen 
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amb IP i OBS s’anomenen edge routers i en cas de què el node tan sols estigui en contacte amb altres nodes 

s’anomenen core routers. En resum: 

- Els core routers són aquells routers que pertanyen al nucli de la xarxa OBS i per tant tots els 

routers als que està connectat són core. 

- Els edge routers són aquells routers que enllacen les xarxes OBS amb les xarxes d’accés. 

 

 

 
Figura 1: Exemple de xarxa OBS 

 

Les xarxes òptiques de commutació de ràfegues es basen en la premissa d’agrupar grans quantitats de 

paquets, formant ràfegues, en els edge routers. En l’instant en que s’ha format la primera ràfega i amb la 

finalitat de minimitzar l’ocupació de la CPU dels equips interiors, en primer lloc es transmet un paquet de 

control per un canal [2] separat anomenat canal de control. Aquest paquet de control és analitzat pels core 

routers qui són els encarregats d’establir el camí a seguir dins la xarxa OBS.  

 

El paquet de control esta lligat únicament una ràfega, i és l’encarregat de reservar els recursos necessaris 

per a que, passat un temps, arribi la ràfega pel canal de dades, i no faci falta una conversió opto-electrònica 

ja que instants abans de la seva arribada el core router ja té en memòria que l’hi arribarà una ràfega i el 

camí reservat a ella. Per aquest motiu un paràmetre important és el temps d’offset entre reserva i ràfega. 

Tenint en compte que tan sols es fa la conversió opto-electrònica de les reserves i que la grandària de les 



                                                              Programació d’algorismes d’agregació de tràfic en xarxes OBS amb Matlab. 

- 6 - 

reserves és molt inferior al de les dades aconseguim una disminució molt important del temps de procés 

dels routers interns. 

 En resum, i amb l’estructura que es mostra en la figura 1, un conjunt de paquets (poden ser IP,  

arriben a un edge router; aquest a partir dels paquets arribats, genera una reserva que circula per la xarxa 

passant pel millor camí i reservant el camí per a que, passat un temps d’offset, arribi al core router la 

ràfega associada a aquesta reserva, i aquest l’encamini correctament sense tractar-lo. En arribar a l’edge de 

destí, aquest transforma el tràfic OBS amb tràfic IP i redirecciona cada paquet a la xarxa d’accés 

corresponent. 

 

Cal mencionar què el temps d’offset ha de ser prou gran per a que la reserva pugui reservar tot el camí. 

 

 
Figura 1.1 Distancia entre ràfega i reserva 

 

La tecnologia OBS, com ja s’ha dit, treballa sobre fibra òptica així que a continuació s’ha redactat un breu 

resum sobre fibra òptica: 

 

La fibra òptica neix de l’idea de transmetre l’informació mitjançant impulsos lluminosos, idea que va sorgir 

l’any 1959 quan es va aconseguir generar llum amb una sola longitud d’ona,  però no va ser fins l’any 

1977 quan es va implantar el primer sistema de prova a Anglaterra i la primera transmissió telefònica a 

través de fibra òptica per part de General Telephone and Electronics a California. 

 

Les fibres òptiques són filaments de vidre d’alta puresa extremadament compactes, es fabriquen a alta 

temperatura i mitjançant un procés d’elaboració molt complex s’aconsegueix que l’índex de refracció del 

nucli sigui uniforme i superior al material que l’envolta. S’ injecta un feix de llum a la fibra, aquest feix 

que viatja per la fibra incideix en la superfície de l’altre material es poden produir dos efectes, la refracció i 

la reflexió 

Seleccionant els índex correctes es pot aconseguir que la llum viatgi per la fibra evitant que el material 

envoltant n’absorbeixi i, per tant, que l’únic fenomen que es produeixi sigui la reflexió. Tenint en compte 

que, els cables de fibra òptica actuals contenen moltes fibres òptiques a l’interior i per cada fibra es poden 

radiar, aproximadament, 160 feix de llum de diferent longitud d’ona sense interferències, la capacitat de la 
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fibra òptica s’eleva fins a capacitats inimaginables amb els sistemes actuals.   

 

Les avantatges de la fibra òptica, per tant, són clares: 

 

- La velocitat de transmissió d’un feix de llum és superior a la d’una ona electromagnètica o 

elèctrica. 

- Presenta un major rebuig a les interferències ja que el cable pot estar aïllat totalment de la llum 

exterior. 

- Possibilitats de multiplexat molt grans, ja que permet que circulin diferents feix de llum sempre 

que tinguin una longitud d’ona diferent i ,per tant, que no s’interfereixin. 

- Molt baix nivell d’atenuació per quilòmetre (aprox. 0,4 dB/km) 

 

Els inconvenients principals també: 

 

- Els costs de fabricació i implantació molt elevats. 

- Capacitat de commutació dels equips de xarxa 

 

Fa anys que es van platejar les avantatges que presenta aquesta tecnologia, però en un futur immediat és 

molt difícil realitzar xarxes totalment òptiques (commutació òptica de paquets OPS), és a dir, que els 

paquets siguin tractats òpticament i no faci falta una conversió opto-electrònica. 
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2.- Objectius 

 

El present projecte, com es dedueix del nom, tracta sobre l’agregació de tràfic en una xarxa OBS, 

mitjançant algorismes programats amb Matlab. 

 

Per començar el disseny del present, cal tenir en compte unes premisses inicials molt importants tals com: 

 

- L’objectiu principal, abans d’iniciar el projecte, és adquirir coneixements sobre  xarxes OBS. 

- Per al disseny del projecte s’utilitza l’eina de programació anomenada Matlab; durant la 

carrera, a excepció de la realització d’algun càlcul matemàtic, no s’ha utilitzat com a eina de 

programació i per tant, part de la dificultat del projecte radica en aprendre a utilitzar el Matlab 

com a entorn de programació i familiaritzar-se amb les seves possibilitats com a tal. 

 

Un cop superades les premisses inicials, ja ha estat realitzat l’aprenentatge inicial i llavors, el primer 

problema radica en generar el tràfic que posteriorment es convertirà en tràfic OBS. Aquest tràfic ha de ser 

del tipus més extens en les xarxes actuals i serà per tant, tràfic IP. 

 

Per tant, el primer disseny que s’ha de realitzar, és el de crear una rutina que generi un tràfic IP tenint en 

compte com està estructurat aquest i quins paràmetres conte.  

 

Tot seguit i tenint aquest tràfic ja generat, cal realitzar l’agregació de tràfic IP a OBS amb les reserves i les 

corresponents ràfegues amb els paràmetres i valors adients. 

 

A continuació cal dissenyar el procés invers, agregar el tràfic OBS a tràfic IP. 

 

Com a últim objectiu s’ha fixat la integració del sistema en el simulador desenvolupat per BAMPLA. 

 

Un dels paràmetres més importants que s’han de seguir per la realització d’aquest projecte, és la 

optimització de l’ús els recursos al màxim, i reduir al màxim també el temps d’execució o procés ja que 

ambdós paràmetres són molt importants alhora de avaluar la viabilitat de les xarxes OBS . 
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3.- Àmbit d’aplicació 

 

L’àmbit d’aplicació del present projecte, principalment queda restringit a l’ús en entorns de simulació de 

xarxes OBS ja que és un projecte de recerca coordinat per un membre de BAMPLA. Aquets projecte 

treballa sobre tecnologia OBS i a continuació  s’explica l’àmbit d’aplicació d’aquesta tecnologia 

 

Les xarxes OBS 

 

Les xarxes OBS, combinen els beneficis de la commutació òptica de paquets (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 interns) i manté en tot moment les dades en 

forma òptica. 

 

En OBS, les dades a transmetre són agrupades als routers frontera de la xarxa (edge routers), segons la 

seva adreça de destí i amb característiques similars. Donen lloc a unitats de mida variable anomenades 

ràfegues (burst), 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 sobre l’ encaminament, la gestió 

i la prioritat del burst que precedeix; aquest s’ encarregarà de reservar els recursos necessaris per 

encaminar la ràfega fins al node límit destí. Una vegada enviat el paquet de control, s’ implementa un 

mecanisme de reserva dels recursos per tal de què la ràfega no hagi de sofrir una conversió opto-

electrònica. 

 

La majoria de les arquitectures propostes per a xarxes OBS, es basen en mecanismes de reserva 

unidireccionals però en aquestes tècniques apareix una probabilitat molt elevada de bloqueig ja que pot 

produir competència per l’ús dels mateix recurs. Això provoca la necessitat d’establir mecanismes per 

solucionar-ho com són: 

 

- Utilitzar conversos de longitud d’ona. 

- Utilitzar línies de retard. 

- Utilitzar tècniques de deflexió. 
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Per indicar l’ acabament del burst i l’ alliberament dels recursos reservats pel paquet de control existeixen 

diferents mecanismes de alliberament de recursos. 

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 (fibes-delay lines), que ens permeten fer un retard molt petit en el burst entrant. 

 

Les xarxes OBS, com a aplicació directa de la fibra òptica estan pensades principalment com a inversió de 

futur de cara a millorar les seves infraestructures de telecomunicacions actuals.  
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4.- Estat de l’art 

 

4.1.- Introducció 
 

A principis de la dècada dels 80 es va produir una augment molt important en la quantitat i mida de les 

xarxes i a mitjans dels 80 les empreses sofrien les conseqüències de la ràpida expansió.  De la mateixa 

manera que dues persones que no parlen una mateix idioma tenen dificultats per a comunicar-se i per això 

les xarxes que utilitzaven diferents arquitectures de comunicació tenien dificultats per intercanviar 

l’informació. 
 

4.1.1.- Model OSI 

 

Per això la ISO, Organització Internacional per a l’estandardització, va llençar l’any 1984, el què 

s’anomena model OSI (Interconnexió de Sistemes Oberts) que prové de l’anglès Open System 

Interconection i que tenia per missió resoldre els problemes derivats de l’increment del nombre de xarxes: el 

desordre creant un model que servis d’estàndard. 

 

Aquest model consta de 7 capes què són:   

Taula 4.1.1 Model OSI 

Nom de la 

capa 
Característiques principals 

Protocols que hi 

pertanyen 

Nivell 

Aplicació 
Es la capa que permet la interactuació de les  persones amb l’informació 

DNS, FTP, HTTP, 

POP3, SMTP... 

Nivell 

Presentació 

S’encarrega de la representació de l’informació i per tant treballa més  el contingut de 

les dades més que  la transmissió. 

També s’ocupa del xifrat i compressió de dades 

ASN, XML, 

MIME .... 

Nivell 

Sessió 

S’encarrega de l’inici, manteniment i finalització de la sessió. 

 

NetBIOS 

Nivell 

Transport 

Es l’encarregat de la transferència lliure d’errors entre l’emissor y el receptor, encara 

que no estiguin directament connectats. Manté el flux de red. Proporciona un control 

d’alt nivell per detectar, corregir o eliminar paquets duplicats,sincronisme de 

l’informació, reenviaments... 

SCTP, TCP, UDP 

... 

Nivell Xarxa 

La seva missió és aconseguir que l’informació arribi de l’origen al destí encara que no 

tinguin connexió directa. Per aconseguir-ho fa una assignació de direccions de xarxa 

úniques, interconnexió de subxarxes, encaminament de paquets, control de congestió 

IP, IPX, 

AppleTalk ... 

Nivell 

Enllaç 

S’ocupa del direccionament físic de la topologia de la red, del accés a la red, la 

notificació d’errors, del control de flux... 

Ethernet, Frame 

relay, PPP, Token 

ring ... 

Nivell Físic Defineix el medi físic per on s’estableix la comunicació  
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4.1.2.- Protocol d’Internet: IP 

 

IP (de l’anglès Internet Protocol): és el protocol més utilitzat en Internet, per sobre d’altres competidors 

per la altíssima compatibilitat amb tot tipus d’ordinadors i dispositius electrònics. 

 

El tràfic IP, que serveix uns datagrames no fiables i per tant tan sols garanteix un servei best effort (el 

millor que es pot) està format per paquets  i cada paquet en dues parts: 

 

- Dades: Conté els paràmetres de la capa superior del model OSI i de les dades útils a 

transmetre. 

- Capçalera: Aquesta conté tota la informació per a que el paquet arribi al destí independentment 

de si arriba be o no. 

 

 
 

4.1.3 Capçalera IP. 

 

La capçalera IP conte tots els paràmetres necessaris per tal de què el paquet arribi al destí. Per això fan 

falta una sèrie de paràmetres que defineixen l’origen i destí del paquet, el numero de paquet de què es 

tracta, una longitud total... 

 

A continuació i mitjançant la taula següent s’explicarà cada paràmetre de la capçalera IP.  

 

Bits 

 

 

 

 

  

 

 

 

Taula 4.1.2 Capçalera IP 

 

0-3 4-7 8-15 16-18 19-31 

Versió 
Mida 

capçalera 
Tipus de servei Longitud total 

Identificador Flags Posició del fragment 

Temps de vida Protocol Checksum capçalera 

Direcció IP origen 

Direcció IP destí 

Opcions Padding 
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- Versió (4 bits):  Indica el format de la capçalera 

 

- Mida capçalera (4 bits): Aquest paràmetre conté la mida de la capçalera en paraules de 

     32 bits amb un mínim de 5 paraules 

 

- Tipus de servei (8 bits):  Indica la prioritat o importància de les dades que s’envien, el 

que condicionarà la forma de ser tractats durant la transmissió 

poden sofrir des de retards fins a retransmissions per pèrdues 

 

- Longitud total (16 bits):  Es la longitud total en bytes del datagrama sencer incloent 

capçalera i dades. Mai podrà superar els 65.535 bytes 

 

- Identificador (16 bits): Es un valor que s’utilitza per facilitar l’ensamblament de 

fragments. Dos paquets IP no tindran mai el mateix identificador 

a no ser que formin part d’un mateix fragment. 

 

- Flags (3 bits):   Indicadors que s’utilitzen durant la fragmentació. 

 

- Offset (16 bits):   Conté un valor per ensamblar els paquets fragmentats. 

 

- Temps de vida (8bits): Conté un nombre que va disminuint en funció dels salts donats i 

quan arriba a zero el paquets es descarta. 

 

- Protocol (8 bits ):  Indica a quin protocol pertany el datagrama. 

 

- Checksum (16 bits):  Verifica que tots els camps de la capçalera són correctes. 

 

- IP origen (32 bits):  El forma un valor que correspon al origen del datagrama. 

 

- IP destí (32 bits):  El forma un valor que correspon al destí del datagrama. 

 

- Opcions:    Presenta una longitud variable i pot contenir opcions de 

seguretat entre altres 

 

- Padding:   Serveix per afegir bits per arribar ala mida mínima si s’escau. 
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105 ranures
segon

x 1 segon
1010 bits

= 105 ranures
1010 bits

= 105 bits
ranura

En resum, cada paràmetre de la capçalera permet a cada dispositiu per on passa saber exactament quin 

tipus de tràfic es, la prioritat, l’origen i destí... és a dir, tots els paràmetres per a u correcte enviament 

d’un node a un altre, correcte enviament  implica que no puguin haver pèrdues però si errors en les dades. 

 

4.2.- Tràfic OBS 

 

4.2.1.- Conceptes inicials 

 

El tràfic OBS el formen un conjunt de reserves lligades a un conjunt de ràfegues, aquestes contenen 

diferents paquets IP ordenats segons uns paràmetres. Aquesta associació s’ha escollit amb forma de vector, 

ja que l’eina de treball, Matlab, presenta més facilitat de treball en vectors que amb matrius, a més, 

presenta una major facilitat de treball. 

 

En OBS, la unitat bàsica de treball són les ranures. Una ranura equival a un espai de temps determinat, 

concretament 10µs, i per tant l’espai de temps ara està format per ranures.  

Si una ranura són 10µs hi hauran 105 ranures en un segon. Si la velocitat determinada per una xarxa OBS 

són 10Gbps (1010 bits/segon) és fàcil determinar quants bits caben en una ranura: 

 

 

 

 

Figura 4.2.1 Conversió Bits-Ranura 

 

4.2.2.- Reserves 

 

Una reserva és l’element que s’encarrega de reservar els recursos necessaris per tal de què la seva ràfega 

associada (concepte que es tracta a l’apartat 4.2.3), pugui arribar correctament al destí. Tractant els 

paràmetres de la capçalera IP i mitjançant unes taules s’obtenen els paràmetres necessaris per a generar 

una reserva. Aquest tractament es dona únicament en els edge routers ja que tan sols aquests 

interconnecten la xarxa OBS amb l’exterior. Una reserva té una mida d’una ranura (105 bits). 

 

En coordinació amb personal de BAMPLA s’han definit els paràmetres que formen la reserva de la següent 

manera: 
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- Id:    Correspon a un identificador únic per cada reserva i igual al de la ràfega  

 associada. 

- Tipus:  Aquest valor oscil·la entre 1 i 2 en funció de si són reserves o ràfegues 

- Ranura:   Indica el numero de ranura on s’inicia la ràfega 

- Ranura_res:  Indica el numero de ranura on està la reserva 

- OBS_origen: Aquest paràmetre conte el numero que correspon a l’edge on està  

connectada la xarxa que a generat el tràfic. 

- OBS_destí:  Aquest paràmetre conte el numero que correspon a l’edge per on ha de  

sortir la informació. 

- Long:  Conté el numero de ranures temporals que ocupa. 

- TTL:  Temps de vida (similar al de IP). 

- Retard:  Numero de ranures que s’ha retardat la ràfega. 

- QoS:  Qualitat i servei. 

- Cksm:  Comprovació dels paràmetres de la reserva. 

- Enllac:  Numero de l’enllaç al que pertany. 

- Flux:  Numero de flux al que pertany 

 

Utilitzant aquesta configuració s’ha aconseguit que els paràmetres de la reserva coincideixin amb els 

paràmetres d’entrada del simulador i així no presentar errors. 

 

4.2.3.- Ràfegues 

 

La ràfega es forma mitjançant diferents criteris, això facilita  la generació d’aquests. 

 

Una ràfega pot tenir una mitja de 100 ranures (50-150), això permet poder agrupar molts paquets IP, ja 

que caben 105 bits per ranura es pot arribar a posar aproximadament 107 bits (10Mbits) en una sola ràfega 

i com a mitja! (Això demostra la eficàcia d’aquest tipus de xarxes). 

 

4.2.4.- Paquets OBS 

 

La principal raó perquè s’ ha fet l’ estudi sobre OBS en lloc d’OPS es 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. 

 

L’explicació del tràfic OBS es farà a partir d’un breu exemple, que serà la següent xarxa: 
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Figura 4.2.3 Xarxa OBS 

 

La xarxa de la figura anterior està formada per dues parts importants, la part IP i la part OBS. 

 

 La part IP està forma per diverses xarxes IP (concretament 3, IP1, IP2, IP3) i de cadascuna d’elles 

diferents subxarxes IP. De cada xarxa IP tan sols pot penjar un únic edge router, per tant tenim 3 

xarxes IP connectades a 3 edge routers diferents. 

 

 La part OBS esta formada per una xarxa que conté els 3 edge routers, 3 core routers i els enllaços 

de fibra òptica corresponents. 

 

Cada xarxa IP pot enviar paquets a qualsevol altra xarxa però es segueix el criteri de què cada xarxa IP 

tan sols pot enviar paquets IP a una altra xarxa IP que pengi d’un edge router diferent, i que cada edge 

router tan sols pot penjar d’un core router. 

 

En primer lloc, les xarxes IP (1) generen un conjunt de paquets IP que arriben a l’edge 1,  aquests paquets 

van dirigits a altres xarxes IP que pengen d’altres edge routers. L’edge 1 separa les dades de la capçalera 

de cada paquet i a partir dels paràmetres de la capçalera i mitjançant unes taules obté l’edge destí de cada 

paquet. Amb aquest paràmetre s’agrupen a cada edge tots els paquets per a posteriorment generar la ràfega 

i la reserva associats a aquesta agrupació de paquets. 

 

Després d’aquesta agrupació de paquets formant ràfegues, i abans que l’edge router d’origen transmeti la 

ràfega  es genera una reserva que serà l’encarregada de reservar els recursos per a la ràfega associada. 

 

El procés d’enviament dels paquets OBS pot esser de dues maneres: 
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RÀFEGA 

 
 

RESERVA 

- Envia i espera resposta (two-way end-to-end): En el moment en que arriba la reserva al  core 

router, si s’ha reservat correctament els recursos aquest node envia a l’edge origen 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. 

- Envia i continua (one-pass): Un cop s’ha transmès la reserva, es deixa passar un temps 

prudencial avanç d’enviar la ràfega anomenat temps d’offset. En aquest cas no s’espera a rebre 

confirmació i tan sols quan un node intern (core) ha de descartar la ràfega, enviarà al node 

emissor un missatge NAK indicant que cal una retransmissió. Això permet menor temps d’ 

establiment de la connexió i un major rendiment del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.4 Model two-way end-to-end i Model one-pass 

 

En el moment que l’edge router té la reserva i la ràfega generats, fa l’agregació electro-òptica i aquest 

envia al core router corresponent la reserva per a que aquesta reservi els recursos per la ràfega associada. 

 

En el moment que  al core l’hi arriba la reserva, fa la conversió opto-electrònica i llegeix els paràmetres de 

la reserva. Mitjançant aquests s’obtenen els paràmetres necessaris per a la reserva de recursos per a la 

ràfega associada i posteriorment s’envia al core router que s’escau, la reserva. 

Així s’aconsegueix transmetre la reserva pel millor camí, fins arribar al edge router de destí. 

 

Passat un temps d’offset, la ràfega surt de l’edge router origen i recorre la xarxa OBS passant pel mateix 

camí que la reserva. En aquesta ràfega no s’hi realitza cap conversió opto-electrònica en cap core router ja 
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que cada un d’aquests instants abans de l’arribada de la ràfega es prepara per a encaminar-lo cap al 

següent core ja que té en memòria els recursos reservats per a l’instant en que arribi aquesta. 

 

S’ha de tenir en compte que generalment les fibres òptiques estan formades per varies fibres que fan de 

canals diferents i que hi ha un canal o fibra per les reserves i diferents canals per les ràfegues. 

 

En el moment que la reserva arribi a l’edge router de destí, aquest processa la reserva i obté els paràmetres 

necessaris per tal de quan arribi la ràfega poder reconvertir-la a tràfic IP, muntant els paquets IP i 

direccionant-los a la xarxa IP corresponent. 

Per indicar l’acabament de la reserva i l’alliberament dels recursos reservats per aquesta existeixen 

diferents mecanismes d’alliberament: 

 

- JUST-IN-TIME: El core router reconeix l’acabament de la ràfega degut paquet auxiliar de 

control,TAG o IBT; quan rep aquest paquet allibera els recursos ocupats. Aquest és un 

sistema poc eficient ja que, des que arriba la reserva fins que finalitza la ràfega, els recursos 

estan dedicats exclusivament a aquell i no els pot fer servir cap altra. 

 

- JUST-ENOUGTH-TIME: Les reserves duren un temps fix. Aquest temps equival al temps 

necessari per a la retransmissió de la ràfega. El sistema esdevé més complex, ja que el node tan 

sols fa la reserva dels recursos durant l’arribada i transmissió de la ràfega, alliberant així els 

recursos per a la resta de temps. 
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A continuació es mostra un exemple d’encaminament: 

 

RESULTAT: 

 

 

Reserva 1:  Indica, entre altres paràmetres, que la ràfega associada arribarà a la ranura 10 i pel flux 1. 

Reserva 2:  Indica, entre altres paràmetres, que la ràfega associada arribarà a la ranura 20 i pel flux 1. 

Reserva 3:  Indica, entre altres paràmetres, que la ràfega associada arribarà a la ranura 30 i pel flux 1. 

 

 

 
 

Figura 4.2.5  Procés d’encaminament 
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5.- Disseny  
 

Per tal de dur a terme el present projecte, aquest apartat, ha estat dividit en diverses parts per tal de 

facilitar la realització del present. Aquests apartats aprofundeixen en el disseny emprat pas a pas per 

realitzar el projecte. 

 

El projecte està format per 5 apartats molt importants com són: 

 

 - La agregació  de tràfic IP a tràfic OBS 

 - Ordenació del tràfic OBS en funció del node d’arribada 

 - Agregació dels scripts de conversió a l’entorn de simulació d’una xarxa OBS  

 - La agregació  de tràfic OBS a tràfic IP 

 - Tests de comprovació del funcionament 

 

5.1 Agregació de Tràfic IP a OBS 

 

Aquesta es la part més important del projecte ja que es la part on radica la major dificultat (es la part que 

conté més codi). 

 

Per realitzar la part de agregació de tràfic IP a OBS s’han seguit diferents passos per tal de mantenir un 

ordre i obtenir una major facilitat en la detecció d’errors. 

 

Aquests passos serveixen per dividir la agregació en diferents blocs on cadascun d’ells garanteix una part 

del funcionament i d’aquesta manera en el moment que un bloc funciona bé qualsevol modificació que es 

realitzi en un altre bloc no interferirà en la resta de blocs. 
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Figura 5.1.1 Router 
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Aquests blocs els formen els diferents subapartats que a continuació es mencionen: 

 Definició de l’estructura del tràfic IP 

 Inicialització del tràfic IP 

 Creació del tràfic IP 

 Agrupament del tràfic IP 

 Ordenació del tràfic IP 

 Inicialització del tràfic OBS 

 Creació de reserves i ràfagues 

 Agregació dels paquets OBS en el tràfic OBS 

 

Per realitzar l’agregació de tràfic IP a OBS, en primer lloc s’ha definit l’estructura dels paquets IP, 

posteriorment s’han creat uns perfils d’inicialització per tal d’introduir uns valors correctes dins els camps 

definits dins d’estructura IP. 

 

A continuació, s’han creat els paquets IP i s’han agrupat en funció de l’origen i el destí. 

Tot seguit s’ha definit una estructura pels paquets OBS i s’ha creat un perfil d’inicialització, que permetrà 

generar els paquets OBS en funció dels paquets IP. Després de la generació dels paquets OBS s’han inserit 

aquests en el tràfic OBS. 

 

5.1.1.- Estructura del Tràfic IP  

 

Com ja s’ha mencionat en l’apartat 4.3.3, els paràmetres principals del tràfic IP són els paràmetres de la 

capçalera ja que permeten que el paquet arribi de l’origen al destí. Per tant primer s’ha definit l’estructura 

que seguiran els paquets IP així com l’estructura de les xarxes IP que generaran els paquets 

 

En primer lloc s’han definit el nombre de edge routers de què estarà formada la xarxa a simular, ja que a 

cada edge hi pengen diferents xarxes, on cada xarxa generarà tràfic IP. 

Cada xarxa ha de generar un tràfic IP format per paquets amb l’estructura IP (capçalera i dades) i 

l’estructura escollida ha estat la següent: 

 

La variable principal que recull tot el tràfic IP s’anomena TRAFIC_IP. D’aquesta variable pengen la resta 

de variables.  

 

Sintaxi:  TRAFIC_IP 
 

Després de definir la variable principal de la qual pengen la resta de variables s’ha definit una variable 
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anomenada EDGE, que serveix per definir i identificar l’edge router del qual s’ha generat el tràfic i alhora 

defineix part de la topologia de la xarxa com es el nombre d’edge routers que hi ha en la xarxa OBS a 

simular. 

 

Sintaxi:  TRAFIC_IP.EDGE(numero_edge) 
 

Amb aquesta estructura aconseguim tenir una variable de la qual penja un vector de “numero_edge” 

posicions. 

 

A continuació cal definir quantes xarxes pengen de cada edge i s’ha realitzat incloent a cada edge un vector 

que contingui el numero de xarxes. D’aquesta manera s’obté la topologia de la xarxa ja que s’obtenen 

diferents edge routers i dins cada edge un conjunt de xarxes IP que són les que creen el tràfic 

 

Sintaxi:  TRAFIC_IP.EDGE(numero_edge) .XARXA(numero_xarxa) 
 

 

Definint-ho d’aquesta manera s’obté una estructura on dins de cada edge hi pengen diferents xarxes IP i 

per tant d’aquesta manera ja s’ha definit l’estructura general de la xarxa OBS en quant a nodes d’entrada, i 

tràfic extern. 

 

Posteriorment, dins de la variable xarxa, s’han generat un conjunt de vectors on cada vector és un 

paràmetre de la capçalera IP (versió, hlen, TOS, longtot ...)  

 

Cada vector té tantes posicions com paquets IP genera la xarxa a la qual pertany. 

 

Sintaxi:  TRAFIC_IP.EDGE(numero_edges).XARXA(numero_xarxes).VERSIO(numero_paquets) 
 TRAFIC_IP.EDGE(numero_edges).XARXA(numero_xarxes).HLEN(numero_paquets) 
 TRAFIC_IP.EDGE(numero_edges).XARXA(numero_xarxes).TOS(numero_paquets) 
     (...) 
 TRAFIC_IP.EDGE(numero_edges).XARXA(numero_xarxes).PADDING(numero_paquets) 

 TRAFIC_IP.EDGE(numero_edges).XARXA(numero_xarxes).BYTE_RETARD(numero_paquets) 
 

D’aquesta manera, s’ha obtingut un tràfic IP generat per una xarxa que penja d’un edge concret, amb la 

qual cosa els paquets IP s’identifiquen de la següent forma: 

Sintaxi:  TRAFIC_IP.EDGE(1).XARXA(1).VERSIO  = [1; 5 ;7;2;8] 
 TRAFIC_IP.EDGE(1).XARXA(1).HLEN  = [3; 2 ;8;1;1] 
 TRAFIC_IP.EDGE(1).XARXA(1).TOS   = [7; 7 ;2;1;9] 
    (...) 
 TRAFIC_IP.EDGE(1).XARXA(1).PADDING  = [4; 3 ;2;6;6] 
 TRAFIC_IP.EDGE(1).XARXA(1).BYTE_RETARD = [1; 3 ;6;9;8] 
  2n paquet 
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Com es pot comprovar en el quadre anterior, s’ha obtingut una estructura de vectors on cada paquet es 

correspon a una única posició del vector. 

5.1.2.- Inicialització del tràfic IP 

 

Abans de generar el tràfic IP, s’ha creat una funció o script que contingui valors per tots aquells 

paràmetres que caracteritzen una xarxa IP.  

 

Dels més paràmetres més importants es destaquen: 

 

- Numero d’edge i core routers hi ha a la xarxa OBS a  simular. 

- Velocitat xarxes IP  

- Temps de Ranura 

- Numero Ranures de la simulació 

- Valors mínim, màxim i distribució de cada camp IP 

 

Hi ha un altre paràmetre important alhora de generar el tràfic i es el numero de paquets que generarà cada 

xarxa i que al final formarà paquets OBS.  

 

Per calcular el numero de paquets que genera cada xarxa, s’ha seguit l’expressió matemàtica següent: 

 

 
Figura 5.1.2 Càlcul del nombre de paquets 

 

Per tal de què l’estructura de tràfic IP sigui completa cal que tots els vectors dels paràmetres de la 

capçalera segueixin uns valors i per tant s’han creat uns perfils de tràfic.  

 

Per a que els valors continguts en els vectors anteriors siguin els correctes, s’han generat els perfils de 

tràfic de cada xarxa; en aquests perfils hi consten tots els paràmetres de la capçalera IP. Cada paràmetre IP 

apareix amb un valor mínim, màxim i la distribució a seguir i presenta una estructura com la següent: 

 

Sintaxi:  DEFINICIO. VERSIO. MIN       = 
 DEFINICIO. VERSIO .MÀX  = 
 DEFINICIO. VERSIO. DIST  = 
   (...) 
 DEFINICIO. IP_ORIGEN. MIN = 
 DEFINICIO. IP_ORIGEN. MÀX = 
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 DEFINICIO. IP_ORIGEN. DIST = 
   (...) 
 DEFINICIO. IP_DESTI. MIN  = 
 DEFINICIO. IP_DESTI. MÀX = 
 DEFINICIO. IP_DESTI. DIST = 
   (...) 
 DEFINICIO. BYTE_RETARD. MIN = 
 DEFINICIO. BYTE_RETARD. MÀX = 
 DEFINICIO. BYTE_RETARD. DIST = 
 

Cal destacar que s’ha afegit un paràmetre a la capçalera IP que correspon al byte_retard i indica la posició 

temporal en que arriba el paquet.  

 

Aquest script que defineix els paràmetres dels paquets IP s’anomena PAQUETS_X.m on la x representa el 

numero del perfil de tràfic ja que cada xarxa necessita un perfil de tràfic diferent. 

 

En el quadre anterior s’aprecia com  cada paràmetre de la capçalera IP conte un valor mínim, màxim i una 

distribució. Això es degut a que cada paràmetre pot variar entre uns valors i per això es defineixen aquest 

mínim i màxim però també pot esser que casi sempre prengui per valor el valor mig entre el mínim i el 

màxim , o que sigui uniforme i per això s’ha creat un script on es defineixin les distribucions estadístiques 

que pot seguir cada paràmetre del tràfic IP 

 

5.1.2.1.- Distribucions estadístiques 

 

Per tal de què els valors que omplen els vectors de la capçalera siguin els correctes s’han generat funcions 

que, donats uns paràmetres d’entrada, de sortida s’obtingui un vector de valors que segueix un tipus de 

distribució estadística.  

 

Concretament s’han fet funcions de 4 tipus de funcions estadístiques com la uniforme, gaussiana, 

decreixent i creixent. 

Així doncs donat un valor màxim, un mínim, i el tipus de distribució aquestes funcions retornen un vector 

de valors pseudo-aleatoris que segueixen la distribució escollida. Aquest vector el formen tants valors com 

paquets IP hi ha.  

 

A continuació s’ha fet una breu explicació del funcionament de cada distribució estadística: 

 

- Distribució Uniforme: Direm que una variable aleatòria i continua, segueix una distribució 

estadística quan el conjunt de valors que pot prendre es infinit i la seva funció de densitat es: 
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Figura 5.1.2.1 Funció densitat 

 

 A més ha de presentar una esperança i una variància tal com: 

 

 
Figura 5.1.2.2 Funció variància 

 

  

La funció random de MATLAB 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. 

 

 
Figura 5.1.2.3 Valor mig 

 

 

- Distribució Normal: Amb una funció distribució com la següent 

 
Figura 5.1.2.4 Funció distribució gaussiana 
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 Existeix en MATLAB una funció per generar nombres aleatoris que segueixen una distribució 

normal; la funció generarà una distribució normal de mitja 0 i desviació 1. Donant lloc a: 

 

 
Figura 5.1.2.5 Distribució gaussiana 

 

En la figura anterior es pot apreciar com a partir de un random 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 màx. es tornarà a generar un valor aleatori. 

 

- Distribució Lineal: Es desitja una generació de valors entre un mínim i un màxim que                

segueixi una distribució de la forma: 

 

 
Figura 5.1.2.6 Funció distribució Lineal 

 

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 una funció random  i així s’ 
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obtindran les imatges dels valors reals que es busquen. El que realment es necessita són els 

valors identificats com a c en la figura, a partir dels valors x obtinguts.  

 

Per conèixer aquests valors c s’ obtindrà l’ equació de la recta a partir de: 

 

 
Figura 5.1.2.7 Equació de la recta 

 

 Un cop trobada l’ equació que representa la recta, es trobarà l’ antiimatge de cada valor 

 generat i així s’ obtindran els valors requerits. 

 

 Així, un cop fets tots els càlculs s’obtindrà: 

 
Figura 5.1.2.8 Equació lineal 

 

 

Si s’uneixen ambdues parts els que s’obté es un conjunt de tràfic IP, generat des d’una xarxa IP i que penja 

d’un edge concret, aquest tràfic està format per tants vectors com paràmetres té la capçalera IP els valors 

del qual segueixen una distribució concreta. 

 

L’entorn de simulació Matlab per defecte guarda 32 bits per cada paràmetre a no ser 

que directament se l’hi indiqui quants bits ha de reservar, es una utilitat molt bona ja 

que sinó s’utilitzen massa recursos i augmenta el temps de procés. 

 

 

 

Després de crear els perfils de tràfic, s’ha creat una funció (també anomenat script) anomenada 

“CREA_TRAFIC_IP.m” que serveix per generar el tràfic IP i que s’explica a continuació 

 

Matlab
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5.1.3.- Creació del tràfic ip.  

 

Per a crear el tràfic IP s’ha creat un script anomenat CREA_TRAFIC_IP.m que genera els paquets IP amb 

les seves característiques típiques. 

 

El que fa aquesta funció és crear, per a cada xarxa, una variable anomenada TEMP que conté un vector 

amb cada paràmetre IP i cadascun d’aquests vectors conté tots els valors, amb increment de 1, des del 

mínim al màxim. Per exemple: 

 

Sintaxi:  DEFINICIO. VERSIO .MÍN  =1 
 DEFINICIO. VERSIO. MÀX  =4 
 TEMP. VERSIO      =[1 2 3 4] 
   (...) 
 DEFINICIO. IP_ORIGEN .MÍN =7 
 DEFINICIO. IP_ORIGEN. MÀX =12 
 TEMP. IP_ORIGEN   =[7 8 9 10 11 12] 
   (...) 
 DEFINICIO. IP_DESTI .MÍN  =13 
 DEFINICIO. IP_DESTI. MÀX =15 
 TEMP. IP_DESTI   =[13 14 15] 
 

 

A continuació s’ha afegit una rutina que tregui els valors que incompatibles segons les regles que es 

defineixin. Per exemple, no es pot donar el cas que valgui el mateix el camp ip_origen que ip_desti. 

 

Tot  seguit amb el vector TEMP i mitjançant les rutines que generen les distribucions estadístiques, s’ha 

generat un vector anomenat DIST que conte els valors retornats per la funció distribució. Posteriorment 

s’han definit dins la variable TRAFIC_IP.  

 

Fent això per cada xarxa s’ha obtingut una estructura tal com la següent: 

 

Sintaxi:  TRAFIC_IP. EDGE(edge). XARXA(xarxa).VERSIO  = [1; 5 ;7;2;8] 
 TRAFIC_IP. EDGE(edge) .XARXA(xarxa).HLEN  = [3; 2 ;8;1;1] 
 TRAFIC_IP. EDGE(edge). XARXA(xarxa).TOS  = [7; 7 ;2;1;9] 
    (...) 
 TRAFIC_IP .EDGE(edge). XARXA(xarxa).PADDING  = [4; 3 ;2;6;6] 
 TRAFIC_IP. EDGE(edge). XARXA(xarxa).BYTE_RETARD = [1; 3 ;6;8;9] 
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5.1.4.- Agrupament del tràfic IP  

 

En aquest apartat s’ha realitzat un agrupament del tràfic segons l’edge router de destí. Per a realitzar 

aquest agrupament s’ha creat un script anomenat AGREGA_TRAFIC_IP.m. 

 

Primer s’ha d’observar a quina IP s’envia el paquet. Aquest paquet anirà destinat a una xarxa que penja 

d’algun edge i per tant si es guarda en una taula les IP’s que pengen de cada edge podrem saber a quin 

edge router va destinat el paquet. 

 

Per tant per realitzar aquesta agrupació, en primer lloc s’ha realitzat una funció que agrupa les IP que 

pengen de cada edge i les guarda en una variable anomenada ADRECES_EDGE. Aquesta estructura 

permet identificar cada paquet a quin edge va dirigit.  

 

En el quadre següent es mostra l’estructura mencionada: 

 

Sintaxi: ADRECES_EDGE. EDGE(edge). IP 
 

Per a l’agrupament cal una cua en cada node que guardi els paquets IP segons l’edge destí. Les cues s’han 

dissenyat amb l’estructura següent: 

 

Sintaxi: CUA.EDGE(numero_edge). EDGE_DESTI(numero_edge_desti). VERSIO(paquet) 
 CUA.EDGE(numero_edge). EDGE_DESTI(numero_edge_desti). LONG(paquet) 
 CUA.EDGE(numero_edge). EDGE_DESTI(numero_edge_desti). TOS(paquet) 
    (...) 

 CUA.EDGE(numero_edge). EDGE_DESTI(numero_edge_desti).BYTE_RETARD(numero_paquets) 
 
 

  

El procés per a realitzar aquesta agrupació es senzill, s’ha generat un bucle que recorre tots els paquets, a 

cada paquet mira quina ip_origen i quina ip_desti té i d’aquesta manera s’han guardat els paquets. 

 

Per tant en aquest punt s’han obtingut unes cues de paquets IP ordenats en funció de l’edge origen i l’edge 

destí. 

Posteriorment cal ordenar els paquets IP en funció del paràmetre byte_retard, ja que aquest paràmetre 

indica quin paquet arriba abans. 
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5.1.5. – Ordenació del tràfic IP  

 

Per a ordenar els paquets s’utilitza l’script anterior anomenat AGREGA_TRAFIC.m amb algunes 

variacions per a que a més de realitzar l’agrupament també realitzi una ordenació. Aquest script realitza 

una ordenació dels paquets en funció del desti i de l’ordre d’arribada a l’origen. 

 

Com ja s’ha mencionat anteriorment el camp byte_retard contempla el retard que apareix  entre paquet i 

paquet i com el seu nom indica es compta per bytes. 

 

El que s’ha realitzat per a ordenar aquestes cues en funció de la posició temporal del paquet consisteix en 

generar un bucle que recorri cada paquet, agafar el paquet de la cua anterior que presenta el camp 

bytes_retard més baix i situar-lo el primer en la variable tràfic_ip_ordenat..  

 

Realitzada aquesta ordenació s’ha obtingut una estructura tal com: 

 

Sintaxi: TRAFIC_IP.EDGE(1). EDGE_DESTI(3). VERSIO  = [1; 5 ;7 ;2 ;8] 
 TRAFIC_IP.EDGE(1). EDGE_DESTI(3). HLEN  = [3; 2 ;8 ;1 ;1] 
 TRAFIC_IP.EDGE(1). EDGE_DESTI(3). TOS   = [7; 7 ;2 ;1 ;9] 
    (...) 
 TRAFIC_IP.EDGE(1). EDGE_DESTI(3). PADDING  = [4; 3 ;2 ;6 ;6] 
 TRAFIC_IP.EDGE(1). EDGE_DESTI(3). BYTE_RETARD =[1; 2 ;3 ;4 ;5] 

 

Com es pot comprovar estan ordenats en funció del camp byte_retard. 

 

Arribats en aquest punt s’ha aconseguit tenir un tràfic IP agrupat en funció de l’edge origen i l’edge destí, 

que alhora conte tots els paràmetres de la capçalera IP. A més, aquests paràmetres segueixen una 

distribució concreta i estan ordenats segons l’espai temporal en què arriben. 

 
Figura 5.1.3 Ordenació del tràfic IP 
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En resum,en aquest cas, s’ha obtingut un tràfic IP per a 3 edge routers diferents, a cada edge i pengen 

diferents xarxes i cada xarxa genera un tràfic IP que està ordenat segons l’espai temporal o byte on arriben 

(BYTE_RETARD) 

 

A partir d’aquest tràfic IP ordenat s’han de generar unes cues de tràfic OBS que posteriorment s’inseriran 

al tràfic OBS. Per a realitzar aquest procés cal tenir en compte, com s’ha especificat en l’apartat 4.4.1, la 

mida en bits d’una ranura es un paràmetre molt important alhora de generar la part OBS. Això suposa 

haver de crear un perfil de tràfic OBS on es reculli aquesta variable així com d’altres (el límit de ranures de 

la simulació, el numero de ranures mínim i màxim que pot ocupar la ràfega, el temps d’espera mínim i 

màxim...). En el moment que s’han definit aquests paràmetres OBS pot començar el procés de generació de 

les reserves. 

 

5.1.6.-Inicialització dels paràmetres OBS  

 

Aquest script serveix per definir aquells paràmetres propis d’una xarxa OBS, que siguin necessaris per a la 

simulació i a més s’han creat per tal d’esser independents de la rutina de conversió de tràfic OBS a IP per 

tal de poder modificar qualsevol paràmetre d’aquests sense afectar al funcionament (suposant que s’entrin 

valors “lògics”). 

 

Els paràmetres necessaris per a l’agregació a OBS són: 

- La velocitat OBS 

- Longitud ràfega mínima i màxima 

- Temps d’espera mínim i màxim 

- Numero de flux 

- Offset entre reserves 

- Numero de ranures de la simulació 
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Figura 5.1.4 Definició del tràfic 

 

L’script que realitza aquesta inicialització dels paràmetres típics d’una xarxa OBS s’anomena 

PERFIL_INICIALITZACIÓ_OBS.m.  

 

5.1.7.- Generació dels paquets OBS.  

 

Per a generar correctament els paquets OBS s’ha creat un script que es dediqui únicament a  verificar que 

s’ha complert algun dels criteris i generar els paquets. 

 

Per a la correcta generació de les reserves cal conèixer dos criteris. 

 

- El primer criteri anomenat criteri de la mida, defineix quants paquets IP hi caben dins una 

ràfega. En el moment que la suma de la mida dels paquets IP s’apropa al màxim a la mida 

màxima de les ràfegues (paràmetre definit en l’apartat anterior), es genera el paquet OBS 

 

- El segon criteri, anomenat criteri del temps d’espera, defineix el temps que es pot esperar per a 

completar la mida màxima d’una ràfega. Es a dir en el cas de què es vagin sumant paquets IP i 

no s’arribi a omplir una ràfega amb la seva mida màxima, aquest paràmetre permet generar-la. 

A partir d’aquí es parlarà de dos criteris per a poder generar la ràfega, aquests criteris doncs, definiran la 

mida de la ràfega així com alguns paràmetres de la reserva 
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CRITERI DE LA MIDA 

Existeixen dos paràmetres importants dins aquest criteri, la mida mínima i la mida màxima de la ràfega.  

 

Per tal complir aquest criteri cal anar sumant el valor del camp LONG. És a dir, per cada edge origen i a 

cada cua amb igual edge destí cal sumar el valor d’aquest camp. 

 

A continuació es mostra un exemple d’aquest criteri: 

 

Per exemple: per a l’edge origen 1 i destí 3 . Mida_max=14 i mida_min=1 
 
TRÀFIC_IP.EDGE(1). EDGE_DESTI(3). LONG = [1; 5 ;7 ;2 ;8] 
 Mida =15  
   
 Mida=13 
 Mida=6 
  
 Mida=1 
Si la mida mínima es 1 ranura i la màxima són 14 en el paquet 3 ja s’haurà complert el criteri i es podrà 
generar la reserva 

 
Figura 5.1.5 Criteri de mida 

 

El mateix succeeix amb el criteri del retard. 

 

CRITERI DE RETARD. 

Per tal complir aquest criteri cal anar sumant el valor del camp BYTES_RETARD. És a dir, per cada edge 

origen i a cada cua amb igual edge destí cal sumar el valor d’aquest camp. 

A continuació es mostra un exemple d’aquest criteri: 

 
Figura 5.1.6 Criteri del retard 

Coneixent aquest dos paràmetres, el procediment a seguir per realitzar la generació de ràfegues i reserves 

es el següent:  
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Primer s’han d’agrupar els paquets IP que van de l’edge origen, a un mateix node destí per formar una o 

més ràfegues. Per realitzar-ho cal tenir en comte que hi ha un paràmetre de la capçalera IP (LONG) que 

indica la mida de tot el datagrama IP.   

 

Per tant es van sumant el valor del camp LONG i el camp BYTES_RETARD de cada paquet IP que va 

d’un node origen a un mateix node destí.  

 

Per generar la ràfega cal complir alguna de les següents condicions: 

 

- Que la ràfega tingui com a màxim una mida igual al camp mida_max i que hagi assolit el 

retard mínim (temps_min). 

- Que la ràfega hagi assolit el retard màxim i la mida superi el mínim (mida_min). 

- Que no quedin més paquets amb un mateix origen i destí i s’hagi superat la mida mínima i el 

retard mínim. 

 

En el moment que s’ha complert algun dels criteris anteriors es crea una reserva en una cua auxiliar que 

serveix de pas previ a la inserció en el tràfic OBS. Aquesta reserva conte tots els paràmetres OBS ja 

mencionats en apartats anteriors amb els valors adients.  

 

Algun d’aquests paràmetres es un valor fix per d’altres són dinàmics i independents de cada reserva i per 

tant s’han de calcular abans de generar la reserva. Alguns d’aquests paràmetres que s’han de calcular són: 

 

- El camp RANURA_RES 

- El camp RANURA 

- El camp ID 

 

Per calcular el camp ID existeixen diferents possibilitats, assignar una ID diferent a cada reserva sense 

repeticions, amb repeticions... La millor es detalla a continuació: 

 

Consisteix en reservar 16 bits al camp ID; d’aquests, 4 bits es generaran en funció del node origen, 4 en 

funció del node destí i els darrers 8 bits consecutius seran per a la identificació del paquet de manera que el 

camp ID presenta la següent estructura: 

 

 (< 4bits node origen >< 4bits node destí >< 8bits consecutius >) 
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Amb aquesta estructura no hi haurà dos reserves o ràfegues OBS amb el mateix camp ID encara que els 8 

bits consecutius coincideixin es impossible que tinguin el mateix node origen. 

 

Per explicar-ho de manera senzilla s’ha realitzat el següent diagrama: 

 

CRITERI DE 
LONGITUD

CRITERI 
DE 

TEMPS 

SUMA EL 
VALOR DEL 
CAMP LONG

NO

SUMA EL VALOR 
DEL CAMP 

BYTE_RETARD

NO

INICI

Agafa el 
paquet

S’HA 
COMPLERT 
EL CRITERI?

S’HA 
COMPLERT 
EL CRITERI?

INCREMENT
A PAQUET

INCREMENT
A PAQUET

GENERA LA 
RESERVA I 
LA RÀFEGA

INICI

SI

 

 

Figura 5.1.7 Diagrama de flux sobre la formació de paquets OBS 

 

Així realitzant aquest procés per cada edge origen i per cada edge destí s’obté una cua de reserves i 

ràfagues que estan ordenades en funció del edge origen. 

En resum, el que s’ha fet es calcular quants paquets caben en una ràfega (LONG) i en funció de la mida de 

les ràfegues es generen les reserves i s’insereixen dins una cua. 
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Sintaxi:  CUA_OBS.EDGE(edge_origen).CONTROL.ID    = [1; 2 ;3;4;5] 
 CUA_OBS.EDGE(edge_origen).CONTROL.LONG   = [10; 11 ;10;12;10] 
 CUA_OBS.EDGE(edge_origen).CONTROL.OBS_ORIGEN  = [1; 1 ;2;2;2] 
    (...) 
 CUA_OBS.EDGE(edge_origen).CONTROL.ENLLAC   = [1; 1 ;1;1;1] 
 CUA_OBS.EDGE(edge_origen).CONTROL.FLUX   = [1; 1 ;2;3;3] 
 
 CUA_OBS.EDGE(edge_origen).DADES.ID    = [1; 2 ;3;4;5] 
 CUA_OBS.EDGE(edge_origen). DADES.LONG   = [10; 11 ;10;12;10] 
 CUA_OBS.EDGE(edge_origen). DADES.OBS_ORIGEN  = [1; 1 ;2;2;2] 
    (...) 
 CUA_OBS.EDGE(edge_origen). DADES.ENLLAC   = [1; 1 ;1;1;1] 
 CUA_OBS.EDGE(edge_origen). DADES.FLUX   = [1; 1 ;2;3;3] 
 
 

A part de calcular la mida de la ràfega també es calculen paràmetres com: (OFFSET) l’offset mínim entre 

reserva i ràfega,  (RANURA_RES) localització de la reserva dins la cua de control, (RANURA) 

localització de la ràfega dins la cua de dades, (ID) el camp d’identificador. Posteriorment s’ha generat una 

cua de ràfegues  amb els mateixos valors que la reserva, es a dir una copia de la reserva. 

 

Arribats en aquest punt s’han obtingut dues cues preparades per a ser inserides en un tràfic: 

- Cua de CONTROL: conté totes les reserves amb tots els paràmetres OBS corresponents i 

relacionats amb la ràfega associada. 

- Cua de DADES: conté les ràfegues associades a cada reserva. 

 

A continuació es mostra un exemple de l’estructura resultant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.1.8 Estructura dels paquets OBS 

 

Aprofitant el mencionat sistema d’agrupament de paquets, s’ha incorporat en cada paquet que forma la 

ràfega un  camp anomenat ID_OBS, que indica quina ID té la ràfega que inclou aquest paquet per tal de 
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realitzar l’agregació  de OBS a IP posteriorment.  

Aquesta variable ha estat afegida a l’estructura utilitzada per generar les cues OBS que correspon a: 

 

Sintaxi:  TRAFIC_IP_ORDENAT. EDGE(edge).EDGE_DESTI(edge).ID_OBS 
 

5.1.8.- Inserció dels paquets OBS al tràfic 

 

En primer lloc s’ha d’escollir un criteri  per inserir les ràfegues i les reserves. Existeixen múltiples maneres 

de inserir-les dels quals destacarem els dos més importants: 

 

- El primer procediment consisteix en agafar la posició on ha d’anar la ràfega (el paràmetre 

RANURA) i amb el camp LONG pot es pot saber quina mida en ranures ocuparà aquesta. 

D’aquesta manera es defineixen 2 paràmetres per situar la ràfega RANURA_INICI i 

RANURA_FINAL. En primer lloc s’intenta situar la ràfega en la RANURA_INICI  del 

primer flux; si no hi cap, s’incrementa en 1 la RANURA_INICI i es torna a intentar i així fins 

arribar a l’ultima ranura de la simulació possible. En cas que no es pugui inserir, es canvia de 

flux, RANURA_INICI pren el seu valor inicial i es torna a repetir el procés.  

Si no hi cap en cap flux, és descarta el paquet.  Si s’ha inserit la ràfega es l’hora d’inserir la 

reserva. S’intenta inserir a l’enllaç, en la ranura indicada pel camp RANURA_RES, en cas 

que la ranura indicada estigui lliure s’insereix, en cas contrari s’incrementa RANURA_RES, i 

RANURA i es repeteix el procés. Si el camp RANURA_RES ha estat incrementat es modifica 

el valor d’aquest camp en la reserva i en la ràfega. Sempre mantenint la distància mínima 

entre reserva i ràfega.  

 

- El segon procediment, que es més complex, consisteix en intentar situar la ràfega a la ranura 

indicada pel camp RANURA, si no hi cap s’incrementa el flux i es comprova si hi cap. En el 

moment que no hi cap en cap flux s’incrementa en 1 el camp RANURA i repeteix el 

procediment. Quan la ranura està disponible i la ràfega hi cap (les ranures que ha d’ocupar 

estan lliures) es comprova si a la ranura indicada pel camp RANURA_RES (directament lligat 

a RANURA) de l’enllaç esta disponible. En cas afirmatiu s’insereix la reserva i la ràfega. En 

el cas de què no estigui lliure s’incrementa la el camp RANURA i es repeteix el procés. Per 

comprovar si una ranura esta lliure es crea un vector auxiliar on s’insereix cada ranura escrita, 

per a poder realitzar aquesta cerca amb més precisió. 

 

A continuació és mostra un exemple d’agregació mitjançant el segon procediment, que es l’escollit per 

realitzar el present projecte: 
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L’script que realitza aquesta agregació s’anomena AGREAGA_RAFAGUES_RESERVES.m. 

 

El conjunt reserva més ràfega ha situar la formen la següent estructura: 

 

 
Figura 5.1.9 Paràmetres d’un paquets OBS 

 

Per agregar la ràfega al tràfic OBS cal comprovar si la Ranura_inici està lliure així com les posteriors per 

garantir-ne la cabuda (s’han de comprovar de Ranura_inici a Ranura_final), ja que una ràfega generalment 

ocupa més d’una ranura. Llavors si la Ranura_inici esta lliure es comproven totes les ranures des de 

Ranura_inici fins Ranura_final; si estan lliures s’ha de comprovar que la ranura que ha d’ocupar la reserva 

estigui lliure, si ho està s’ha d’escriure la reserva i la ràfega. 

En el cas de què alguna ranura que ha d’ocupar la ràfega estigui ocupada es fa la comprovació en la resta 

de flux fins que les ranures que ocupa estiguin lliures. Si no es pot situar en cap flux, s’incrementa en 1 la 

posició Ranura_inici i es repeteix el procés. 

  

Si pel contrari, el que no es pot situar es la reserva perquè la ranura on ha d’estar situada està ocupada, tan 

sols es pot incrementar en 1 el paràmetre Ranura_inici ja que la ranura on ha d’anar situada la reserva 

depèn directament d’aquest paràmetre (Ranura_res=Ranura_inici-Offset) i repetir el procediment. 

 

Aquest procés d’incrementació del camp Ranura_inici té un límit que correspon al límit de ranures de la 

simulació, que es un paràmetre que s’ha definit anteriorment 

  

A continuació es mostra un diagrama de blocs que resumeix el funcionament del procés de inserció d’una 

ràfega i d’una reserva: 
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Figura 5.1.10 Diagrama de flux  d’inserció d’un paquet OBS 

 

El camp RANURA_FINAL es calcula mitjançant l’equació següent:  

 

 

Figura 5.1.11 Equació de càlcul de la ranura final 

 

Cal mencionar que en el moment en que queda modificat algun paràmetre de la ràfega o reserva aquest 

camp, s’ha de modificar també en ambdues. 

 

A partir d’aquest punt ja s’ha realitzat l’agregació de tràfic IP a tràfic OBS i la inserció d’aquest en tràfic 

real. 

 

 

 

RANURA_FINAL=RANURA_INICI+LONG-1 
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El tràfic OBS generat a partir del tràfic IP presenta una estructura com la següent: 

 

Sintaxi:  TRAFIC_OBS. EDGE(edge_origen).  CONTROL. ID         = 
 TRAFIC_OBS. EDGE(edge_ origen). CONTROL. TIPUS   = 
 TRAFIC_OBS. EDGE(edge_ origen). CONTROL. RANURA        = 

(…) 
 TRAFIC_OBS. EDGE(edge_ origen).DADES. FLUX(flux).ID             = 
 TRAFIC_OBS. EDGE(edge_ origen).DADES. FLUX(flux).TIPUS        = 
 TRAFIC_OBS. EDGE(edge_ origen).DADES. FLUX(flux).RANURA  = 
 

 

5.2.- Ordenació del tràfic OBS en funció de l’edge router destí. 

 

Per verificar el correcte funcionament de la part de conversió de tràfic IP a OBS i de OBS a IP, s’ha creat 

una rutina que ordeni el tràfic OBS que s’ha generat a la primera part del projecte. D’aquesta manera és 

més fàcil identificar els paquets que s’han enviat, i determinar si s’ha descartat el paquet o la ràfega, així, 

com més facilitat alhora de realitzar tests. Aquesta ordenació simula una xarxa OBS perfecta on tots els 

paquets OBS arriben correctament. 

 

Per realitzar el procés d’ordenació, s’ha generat un vector auxiliar on s’hi guardaran els paquets OBS que 

tinguin el mateix node OBS destí. L’estructura del vector auxiliar presenta una estructura com la següent: 

 

Sintaxi: TRAFIC_OBS_ORDENAT. EDGE(edge_desti). CONTROL. ID    = 
 TRAFIC_OBS_ORDENAT. EDGE(edge_desti). CONTROL. TIPUS   = 
 TRAFIC_OBS_ORDENAT. EDGE(edge_desti). CONTROL. RANURA  = 

  (…) 
 TRAFIC_OBS_ORDENAT. EDGE(edge_desti). DADES. FLUX(flux).ID   = 
 TRAFIC_OBS_ORDENAT. EDGE(edge_desti). DADES. FLUX(flux).TIPUS  = 
 TRAFIC_OBS_ORDENAT. EDGE(edge_desti). DADES. FLUX(flux).RANURA = 
 
En el moment en que ha estat definit el vector auxiliar en cada posició d’aquest vector s’hi escriuen aquells 

paquets OBS que tinguin per camp obs_desti el mateix valor que l’edge_desti, mitjançant un bucle que 

recorri totes les reserves. 
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TRAFIC_OBS_ORDENAT. EDGE(edge_desti). CONTROL. ID
TRAFIC_OBS_ORDENAT. EDGE(edge_desti). CONTROL. OBS_ORIGEN
TRAFIC_OBS_ORDENAT. EDGE(edge_desti). CONTROL. OBS_DESTI

(…)

TRAFIC_OBS. EDGE(edge_origen). CONTROL. ID
TRAFIC_OBS. EDGE(edge_origen). CONTROL. OBS_ORIGEN
TRAFIC_OBS. EDGE(edge_origen). CONTROL. OBS_DESTI

(…)

Variable d’entrada

Variable de sortida

 
Figura 5.2.1 Variables d’entrada i sortida de l’script d’ordenació 

 

Mitjançant aquest script es poden adjuntar ambdues parts del disseny d’aquest projecte, com són 

l’agregació de tràfic IP a tràfic OBS hi ha l’inverça, i realitzar els posteriors tests per comprovar el 

correcte funcionament. 

 

5.3.- Agregació del tràfic generat, a un entorn de simulació d’una xarxa OBS. 

 

El darrer pas per a realitzar el projecte, consisteix en agregar les funcions de conversió realitzades, a un 

entorn de simulació d’una xarxa OBS 

 

La xarxa OBS a la que s’agrega el tràfic OBS generat i a partir de la qual es farà la reconversió a tràfic IP, 

està formada per tres core routers i tres edge routers dels que pengen un conjunt de xarxes IP.  
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Figura 5.3 Xarxa OBS del simulador 

 

Aquest entorn ha estat facilitat pel personal del grup d’investigació del departament de telemàtica, i 

presenta unes característiques general molt concretes, adaptades a les meves necessitats. 

  

La xarxa OBS no presenta cancel·lacions i a més s’han anul·lat algunes funcions que modificaven el perfil 

de tràfic de sortida. L’entorn de simulació requereix un tràfic OBS d’entrada. Aquest tràfic s’inclou a 

partir del tràfic generat en la part de disseny del present. 

 

L’entorn de simulació analitza i tracta el tràfic per tal de què arribi a l’edge destí, considerant retards i 

pèrdues de ràfagues. Aquest entorn retorna com a sortida els paquets OBS que han arribat i a partir dels 

quals es farà la reconversió a tràfic IP mitjançant la segona part del disseny (conversió de OBS a IP). 

 

Per realitzar-ho s’ha fet una petita conversió del tràfic OBS ja que la variable d’entrada del simulador de 

xarxa, es PAQUETS_OBS i no TRAFIC_OBS. Realitzar aquesta conversió tan sols cal copiar tot el que 

hi ha dins la variable trafic_obs i situar-ho dins la variable paquet_obs. 
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A més d’aquesta petita conversió s’ha de fer una modificació en les ràfegues, ja que en va variable 

trafic_ip, les ràfagues estan formades per un numero predeterminat de copies de la reserva associada. 

Aquest numero de copies equival a la mida de la ràfega, es a dir,  si la ràfega té mida 2 dins hi hauran dues 

copies de la reserva. Per ajustar les ràfegues de la variable tràfic_obs a la de paquets_obs, s’ha deixat 

aquest numero de copies de la reserva que hi ha dins la ràfega en 1 mitjançant una rutina que comprovi 

extregui aquelles posicions on la ID de la ràfega estigi repetida. 

 

També s’han extret de la variable paquets_obs aquells flux que estan buits. 

 

D’aquesta manera s’ha aconseguit generar un tràfic IP, inserir-lo a les xarxes IP que pengen de la xarxa 

OBS a simular i reconvertir el tràfic OBS rebut en cada edge, en tràfic IP. 

 

5.4.- Agregació de tràfic OBS a tràfic IP. 

 

La variable d’entrada de l’script que realitza la reconversió de OBS a IP ha de tenir una estructura com la 

que es presenta a continuació: 

 

Sintaxi: TRAFIC_OBS_REBUT.EDGE(desti).CONTROL.ID 
 TRAFIC_OBS_REBUT.EDGE(desti).CONTROL.TIPUS 
 TRAFIC_OBS_REBUT.EDGE(desti).CONTROL.RANURA 

 (…) 
 TRAFIC_OBS_REBUT.EDGE(desti).DADES.FLUX(numero_flux).ID 
 TRAFIC_OBS_REBUT.EDGE(desti).DADES.FLUX(numero_flux).TIPUS 
 TRAFIC_OBS_REBUT.EDGE(desti).DADES.FLUX(numero_flux).RANURA 
 
Per aconseguir aquesta estructura hi ha dues possibilitats: 

 

- Que el tràfic d’entrada provingui del simulador 

- Que el tràfic d’entrada provingui del procés d’ordenació 

 

Si el tràfic prové del simulador s’ha actuat de la següent manera: 

 

El tràfic de sortida del simulador es el següent: 
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Figura 5.4.1 Tràfic de sortida del simulador 

 

De tot el tràfic de sortida la part que interessa es la de TRAFIC_OUT_OBS ja que es la que conte els 

paquets OBS de sortida. Dins de d’aquesta variable pengen dos vectors anomenats control i dades dins del 

qual estan la reserva i la ràfega. 

 

En el cas que el tràfic provingui del simulador es copia el que hi ha dins de la variable 

SORTIDA(edge).TRAFIC_OUT_OBS i es situa dins una variable creada en l’script anomenada 

TRAFIC_OBS_REBUT.EDGE(desti) que presenta l’estructura necessària per al desenvolupament de 

l’agregació de OBS a IP . 

 

Si el tràfic prové del procés d’ordenació s’ha actuat de la següent manera: 

 

En el cas de què s’utilitzi el procés d’ordenació el procés es més senzill ja que tan sols cal renombrar la 

variable de sortida, que s’anomena TRAFIC_OBS_ORDENAT per TRAFIC_OBS_REBUT. 
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Així doncs en aquest punt s’ha aconseguit que sigui quina sigui la part que situa els paquets OBS a l’edge 

corresponent l’script que realitza l’agregació de OBS a IP tindrà el tràfic d’entrada ben definit i no donarà 

problemes. 

 

Per a realitzar l’agregació de OBS a IP s’aprofita el paràmetre ID_OBS que s’ha inclòs en la variable 

tràfic_ip_ordenat. Aquesta variable (ID_OBS) inclou l’identificador del paquet OBS del que forma part el 

paquet IP.  

 

El tràfic OBS que viatja per la red, pot sofrir retards, errors, pèrdua de bits ... per la qual cosa per a 

realitzar l’agregació s’han de valorar aquestes possibilitats.  

 

Es defineixen 3 perfils de tràfic rebut: 

 

- Pèrdua de ràfega 

- Hi ha un error. 

- La ràfega ha estat truncada. 

- No ha sofert distorsió alguna. 

 

Per a realitzar l’agregació, en primer lloc s’ha de comprovar que la ràfega associada a la reserva ha 

arribat, ja que la ràfega associada pot haver-se perdut per la xarxa o inclús ser descartada degut al 

col·lapsament o mal funcionament d’algun core router intern. En el cas que la ràfega associada no hagi 

arribat es descarta el conjunt reserva-ràfega. 

Realitzar aquesta comprovació es senzill ja que tan sols cal comprovar si la ID de la reserva apareix en 

alguna ràfega del canal de dades. 

 

Si pel contrari la ràfega associada a la reserva ha arribat, s’ha de comprovar que hagi arribat en perfectes 

condicions, i per tant, s’ha de comprovar el valor del camp checksum (CKSM) de la reserva.  

 

En el cas que el valor del camp CKSM  valgui 1 vol dir que la ràfega ha arribat sense cap problema i es 

pot procedir a l’agregació a tràfic IP que en el posterior apartat s’explica. 

Si d’altra banda el camp CKSM val 0 pot significar dues coses, que la ràfega està corrupta i s’ha de 

descartar o que la ràfega esta truncada (partida). Per a saber quin dels dos casos s’ha donat s’ha de 

comprovar que la longitud de la ràfega sigui igual a la de marca la reserva, en el cas de què no ho siguin 

vol dir que la ràfega ha sofert un error i s’ha de descartar la ràfega  
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En cas que els camps LONG de la ràfega i reserva siguin iguals, vol dir que la ràfega ha estat truncada i 

que ha arribat una part de la ràfega. 

En el següent diagrama s’explica el procediment d’identificació conversions anterior: 

 

 
Figura 5.4.2 Diagrama de flux de la identificació de conversions 

 

En els següents apartats s’ha explicat el procediment per convertir el tràfic que ha arribat sense distorsió 

alguna i els que han estat truncats, que són els dos únics casos on es tracta el tràfic OBS rebut. 

 

5.4.1.- Agregació  dels paquets OBS sense modificacions. 

 

Per realitzar aquets apartat, aprofitarem la variable TRAFIC_IP_ORDENAT,  aquesta variable, conte tots 

els paquets generats per les xarxes agrupats en funció de l’origen i del node destí. A més aquesta variable 
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conte el camp ID_OBS, que afegeix un paràmetre més a cada paquet IP,  essent aquest paràmetre el camp 

ID de la ràfega que el conté.  

reserva ràfega

 
 

Així doncs per convertir una ràfega en paquets IP s’agafa el valor del camp ID de la ràfega, es busquen 

aquells paquets IP que continguin aquesta ID en el camp ID_OBS  i es guarden en una estructura temporal 

com la següent: 

 

Sintaxi:  TRÀFIC_IP_BIS. EDGE(desti).VERSIO(paquets) 
  

En aquest punt s’han guardat en l’estructura anterior els paquets IP que han arribat, en funció de l’edge on 

han arribat. Però al destí hi poden haver diferents xarxes així que cal realitzar una funció que ordeni els 

paquets en funció de la xarxa de destí.  

 

Amb aquesta estructura, i per reconstruir els paquets IP, s’ha obtingut un vector que conte totes ip’s que 

corresponen a cada xarxa, ordenades en funció de l’edge router on pengin: 

 

L’estructura d’aquest vector es la següent: 

 

Sintaxi:  IPS.EDGE(edge).XARXA(xarxa).IPS 
 

A continuació es busca, per cada paquet que penja d’un edge,  la IP destí que inclou. Si aquesta IP es troba 

dins el vector IPS, escriu el paquet dins l’estructura següent: 

 

Sintaxi:  TRÀFIC_IP_REBUT. EDGE(edge). XARXA(xarxa). VERSIO(paq)  
 

 

 

Així doncs aquest es el procediment en el cas de què la ràfega hagi arribat corretament. A continuació 

s’explica en el cas que arribi truncada 
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5.4.2.- Agregació dels paquets OBS truncats. 

 

En el cas en que les ràfegues arribin truncades, el procediment a seguir per a  realitzar l’agregació 

consisteix en buscar la mida de la ràfega arribada i comparar-la amb la mida que la reserva indica que ha 

de tenir,  si es més petita, la ràfega ha estat truncada i es realitza el següent procediment per a l’agregació. 

 

 
Primer s’ha mirat quins paquets IP de la variable TRAFIC_IP_ORDENAT, tenen el camp ID_OBS  de la 

reserva, i s’han d’anar sumant el valor del camp LONG dels paquets IP fins que s’arribi al numero de 

bytes que han arribat de la ràfega però sempre per sota. Aquests paquets es guarden en la mateixa 

estructura anterior : 

 

Sintaxi:  TRÀFIC_IP_BIS. EDGE(desti).VERSIO(paquets) 
 

En aquest punt s’han guardat en l’estructura anterior els paquets IP que han arribat, en funció de l’edge on 

han arribat. Però al destí hi poden haver diferents xarxes així que s’aprofitarà la funció anterior, que 

ordena els paquets en funció de la xarxa de destí.  

I com a resultat s’obté, que incorpora el tràfic d’ambdues parts 

 

Sintaxi: TRÀFIC_IP_REBUT. EDGE(edge). XARXA(xarxa). VERSIO(paq)  

 

 

 

 

 



                                                              Programació d’algorismes d’agregació de tràfic en xarxes OBS amb Matlab. 

- 49 - 

5.5.- Tests. 

 

Per comprovar que el programa de conversió de IP a OBS funciona correctament s’han realitzat uns tests 

on es genera un tràfic específic i posteriorment es comprova i ha realitzat l’agregació correctament. 

 

Les característiques d’un tràfic específic, consisteixen en forçar aquelles situacions que poden ocasionar 

conflictes en el programa desenvolupat. A continuació se’n mencionen uns exemples: 

 

 - Un paquet IP no hi cap en una ràfega  

 - Els paquets IP estan fora de simulació 

 - La ràfega ocupa tota la simulació 

 - La ràfega surt de la simulació 

 - La ràfega està formada per un paquet IP 

 - En la ràfega hi caben 1,5 paquets IP 

 - La ràfaga està truncada 

 - La ràfega està corrupta 

 

A continuació s’han explicat els tests més importants que s’han realitzat: 
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5.5.1.- Test 000  

 

En aquest test s’ha comprovat el correcte funcionament en el cas que la mida d’un paquet IP en ranures, 

superi la mida màxima d’una ràfega.  

 

Si es produeix aquest cas el paquet IP es descartat. 

 

Per a comprovar si la mida del paquet IP supera la mida màxima d’una ràfega s’extreu el valor del camp 

longitud total del paquet IP. Aquest camp està en bytes i s’ha de passar a ranures mitjançant el camp 

DEF_TRÀFIC_OBS.BYTES_RANURA, que indica el numero de bytes que ocupa una ranura. 

 

INICI

SI NO

Extreu el valor 
del camp LONG 

del paquet IP

Passa la 
mida a 

Ranures

La mida en 
ranures

del camp LONG
es superior a la
mida màxima 
d’una ràfega?

Descarta 
paquet

FI FI

Genera la 
reserva i la 

ràfega

 
Figura 5.5.1 Funcionament test 000 
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5.5.2.- Test 001 

 

En aquest test s’ha comprovat el correcte funcionament en el cas que un paquet IP quedi fora de la 

simulació. 

 

Aquest cas es produeix quan el camp bytes_retard es més gran que el numero de bytes de la simulació. En 

el moment que es dona aquest cas el paquet es descarta. 

 

Per a realitzar aquesta comprovació s’extreu el valor del camp BYTES_RETARD; degut a que està en 

bytes es passa a ranures amb el camp DEF_TRÀFIC_OBS.BYTES_RANURA. En el moment en que el 

paràmetre està en ranures, es compara amb el nombre de ranures de la simulació. En el cas de què sigui 

inferior s’inicia el procés de generació de reserves i ràfegues 

 

A continuació es mostra un exemple del funcionament d’aquest test: 

 
Figura 5.5.2 Funcionament test 001 
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5.5.3.- Test 002 

 

En aquest test es comprova el cas en què una ràfega ocupi tota la simulació.  

 

Per a realitzar-ho s’ha definit un perfil de tràfic IP que després de l’agregació a OBS generés un paquet 

OBS on la reserva vagi a la ranura 1 de la simulació i la ràfega de la ranura 1+offset fins la ultima de la 

simulació. 

 

Reserva a situar Ràfega a situar

Offset entre 
Reserva i Ràfega

Ranura_inici Ranura_final
Longitud ràfega

Ranura_res

Ranures de la simulació

Inici simulació

Longitud ràfega

Flux

Fi simulacióInici simulació

Offset entre 
Reserva i Ràfega

Fi simulació

Ràfega 

Conjunt reserva-ràfega a situar

Ranures avans de situació

Ranures després de la situació

Enllaç

 Figura 5.5.3 Funcionament test 002 

 

 



                                                              Programació d’algorismes d’agregació de tràfic en xarxes OBS amb Matlab. 

- 53 - 

5.5.4.- Test 003 

 

En aquest test es comprova el cas en què una ràfega surti de la simulació.  

 

Per a generar una ràfega que surti de la simulació s’ha creat un paquet OBS on la ràfega vagi situada una 

ranura abans de la fi de la simulació i acabi fora de la simulació. Per realitzar-ho s’ha generat un paquet IP 

amb les mateixes condicions que el test anterior però amb una mida superior, d’aquesta manera la ràfega 

queda fora de la simulació i per tant s’ha descartat. 

 

 
Figura 5.5.4 Funcionament test 003 
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5.5.5.- Test 004 

En aquest test es comprova el cas en què hi hagi un paquet per ràfega.  

 

Per a generar una ràfega on dins tan sols i càpiga un paquet IP el que s’ha fet es modificar els perfils de 

tràfic per a que el numero màxim de ranures que pugui ocupar la ràfega sigui de 1 ranura i que els paquets 

IP ocupin tan sols una ranura. En aquest cas la simulació queda de la següent forma: 

 

 
Figura 5.5.5 Funcionament test 004 
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5.5.6.- Test 005 

 

En aquest test es comprova el cas en què hi càpiguen un paquet i mig a cada ràfega. 

 

Per a generar una ràfega on dins tan sols i càpiga un paquet IP i que sobri alguna ranura perquè un altre 

paquet no hi cap, el que s’ha fet es modificar els perfils de tràfic per a que el numero màxim de ranures que 

pugui ocupar la ràfega sigui per exemple de 4 ranures i que els paquets IP ocupin tan sols tres ranures.  

 

En el moment que algun paquet no hi càpiga en la ràfega, aquest paquet es guarda i s’utilitza per la propera 

ràfega 

 

 
Figura 5.5.6 Ràfega del test 005 
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5.5.7.- Test 006 

 

En aquest test es comprova el correcte funcionament del disseny en el cas de què hi hagi una ràfega 

truncada. 

 

Per a provocar que una ràfega arribi a l’script de conversió de OBS a IP truncada  s’han creat directament 

els paquets OBS truncats 

 

 
Figura 5.5.7 Captura de les ràfegues 

 

El fet d’aparèixer el camp checksum a 0 es indicatiu de què hi ha hagut alguna incidència en la xarxa i pot 

esser degut a que paquet es corrupte o truncat. En aquest cas el paquet està truncat ja que la mida que 

presenta la ràfega es de dues ranures en canvi el camp long marca 4. 

 

El criteri d’actuació enfront una ràfega truncada es el següent: 
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INICI

Comprova 
camp CKSM

SI NO

FI

Es 1?

Es igual a la 
mida que 

indica el camp 
LONG?

Ràfega 
Correcta

Ràfega 
Corrupta

Ràfega 
Truncada

Acció

FI

Comprova 
la mida de 
la ràfega

 
Figura 5.5.8 Diagrama Actuació davant una ràfega truncada 
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5.5.8.- Test 007 

 

En aquest test es comprova el correcte funcionament del disseny en el cas de què hi hagi una ràfega 

corrupta. 

 

Per a provocar que una ràfega arribi a l’script de conversió de OBS a IP corrupta  s’han creat directament 

els paquets OBS corruptes, es a dir amb la mida correcta però el camp checksum (CKSM) a zero. 

 

 
Figura 5.5.9 Captura de les ràfegues 

 

 

5.6.- Resum 
 

En aquest apartat s’intenta explicar el procediment global que s’ha seguit per tal realitzar el present 

projecte. En primer lloc es generen els paquets IP, posteriorment es generen les ràfegues i reserves. En 

acabat, hi ha dues possibilitats.  

 

En la primera s’insereixen aquests paquets OBS en el simulador de xarxes i posteriorment es fa la 

reconversió del tràfic OBS rebut a tràfic IP.  

La segona possibilitat contempla el cas en que no es vulgui realitzar una simulació de xarxa i llavors es fa 

una reordenació del tràfic OBS generat en cada edge en funció de l’edge d’arribada i posteriorment es fa 

l’agregació de paquets OBS a paquets IP. 

 

A continuació es mostra el diagrama de blocs que resumeix el funcionament: 
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Figura 5.5.10 Resum del funcionament del disseny realitzat 
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6.- Resultats aconseguits 

 
El aquest apartat es presenten els resultats aconseguits en el present projecte així com captures de pantalla 

de les simulacions realitzades per tal de demostrar el correcte funcionament del disseny emprat. 

 

Aquest disseny intenta garantir la major velocitat del procés de simulació així com una fiabilitat total 

alhora de generar i convertir a OBS qualsevol tipus de tràfic IP 

 

Per tal de mostrar els resultats aconseguits amb una major claredat s’ha explicat aquest apartat mitjançant 

un exemple de simulació i dividint aquest apartat en diferents parts: 

 

- Definició de la topologia de xarxa i inicialització: aquí es defineixen les característiques 

físiques de la xarxa que s’utilitzarà com a exemple. 

- Generació del tràfic IP: en aquest apartat s’ha demostrat la correcta generació del tràfic IP 

- Conversió de IP a OBS: en el present apartat s’ha demostrat el correcte funcionament del 

procés de conversió. 

- Simulació de la xarxa completa 

- Ordenació dels paquets OBS: En aquest apartat s’ordenen els paquets OBS en funció de 

l’edge destí. 

- Reconversió de OBS a IP: en aquest apartat es comprova el correcte funcionament del procés 

de reconversió a partir del tràfic retornat per l’apartat anterior. 

- Casos especials: en aquest punt es demostrarà el correcte funcionament del disseny emprat en 

aquells casos que suposen alguna complicació. 

 

6.1.- Definició de la topologia de la xarxa i inicialització 

 
En primer lloc s’ha definit la xarxa OBS a partir de la qual es farà la simulació. Aquesta xarxa consta de 3 

core routers que estan connectats entre si en forma de triangle de manera que cada core router està 

connectat a els altres 2 cores. 

 

En aquesta topologia apareixen 3 edge routers on a cadascun d’ells penja un enllaç cap a un únic core 

router. A més de cada edge router pengen dues xarxes IP on cadascuna d’aquestes genera un tràfic IP. 

 

D’altra banda a més de definir la topologia general de la xarxa i per a generar posteriorment els paquets 

OBS a partir d’aquests paquets IP, s’ha fixat el perfil de tràfic OBS tal que els paquets IP tinguin una mida 
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d’una ranura i les ràfegues puguin tenir com a màxim 2 ranures. Això implica que a cada ràfega hi cabran 

dos paquets IP com a màxim. 

 

També s’ha definit el numero de paquets que generarà cada xarxa, que s’ha fixat a 4 (obtingut  a partir de 

l’equació que apareix al apartat 5.1.3) 

 

A continuació es mostra una imatge de la xarxa que es simularà en aquest exemple: 

Xarx
a I

P 1

 
Figura 6.1.1  Xarxa a simular 

 
Per tal de facilitar la comprensió es mostra una taula que resumeix les característiques típiques del tràfic IP 

de la xarxa OBS a simular. Aquesta taula resumeix els perfils de tràfic (rang de ip’s origen, destí i mides) 

que apareix en cada xarxa: 

 

 

 



                                                              Programació d’algorismes d’agregació de tràfic en xarxes OBS amb Matlab. 

- 62 - 

 

EDGE 1 2 3 

XARXA 1 2 1 2 1 2 

 inici fi inici fi inici fi inici fi inici fi inici fi 

IP_ORIGEN 1 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 

IP_DESTI 30 39 50 59 1 9 40 49 10 19 20 29 

MIDA 

PAQUET 

5000Bytes 

(1 ranura) 

5000Bytes 

(1 ranura) 

5000Bytes 

(1 ranura) 

5000Bytes 

(1 ranura) 

5000Bytes 

(1 ranura) 

5000Bytes 

(1 ranura) 

Figura 6.1.2 Taula perfils de tràfic 

 

Per a identificar correctament els paquets IP generats en cada xarxa (amb valors concrets als seus camps) 

s’ha realitzat la següent taula: 

 
EDGE 1 2 3 

XARXA 1 2 1 2 1 2 

PAQUET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ORIGEN 4 8 9 6 12 14 11 18 21 23 28 21 38 37 38 37 46 43 46 48 53 52 51 58 

DESTI 39 37 39 31 59 58 50 51 3 3 2 8 40 48 40 43 14 14 14 17 23 23 21 24 

MIDA 

(KBYTES) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Figura 6.1.3 Taula paquets IP 

 

Ajuntant ambdues taules s’extreu a quina xarxa s’envia cada paquet, així doncs: 

 

- La xarxa 1 de l’edge 1 envia paquets a la xarxa 2 de l’edge 2. 

- La xarxa 2 de l’edge 1 envia paquets a la xarxa 2 de l’edge 3. 

- La xarxa 1 de l’edge 2 envia paquets a la xarxa 1 de l’edge 1. 

- La xarxa 2 de l’edge 2 envia paquets a la xarxa 1 de l’edge 3. 

- La xarxa 1 de l’edge 3 envia paquets a la xarxa 2 de l’edge 1. 

- La xarxa 2 de l’edge 3 envia paquets a la xarxa 1 de l’edge 2. 

 

Així doncs en aquest punt s’ha aconseguit dissenyar i demostrar el correcte funcionament de la topologia de 

xarxa a simular així com els perfils de tràfic IP. 
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6.2.- Generació dels paquets IP 

 

Cada  xarxa IP genera 4 paquets a partir d’un perfil de tràfic. En total tenim llavors 24 paquets IP. A 

continuació es mostra un conjunt de captures de pantalla, obtingudes a partir de la simulació amb Matlab 

que verifiquen aquests 24 paquets. 

 
Figura 6.2 Paquets IP generats 

Com es pot comprovar s’ha aconseguit crear un script que genera un tràfic IP, amb tots els seus 

paràmetres, dins cada xarxa de la xarxa a simular. 
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6.3.- Agregació de IP a OBS 

 

Després de demostrar la correcta generació del tràfic IP s’ha ordenat aquest tràfic en funció de l’edge 

origen i l’edge destí així com pel temps d’arribada. Actualment el tràfic IP està ordenat en funció de la 

xarxa que el genera. 

 

Després del procés d’ordenació el tràfic IP queda de la següent manera: 

 
Figura 6.3.1 Paquets IP ordenats 

Com es pot apreciar en la captura anterior hi ha un tràfic que està buit, això es degut a que per definició no 

hi pot haver un tràfic que vagi d’un edge concret a aquest mateix edge. 
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Després de l’ordenació del tràfic en funció de l’origen i destí es procedeix a demostrar el correcte 

funcionament del procés de conversió a tràfic OBS. 

 

Sabem que cada paquet ocupa una ranura i que les ràfegues són de dues ranures i que per tant a cada 

ràfega cabran 2 paquets. 

 

A continuació es mostren unes captures de Matlab que confirmen aquest principi: 

 

- A l’edge 1 hi hauran 8 paquets IP que convertits a paquets OBS en seran 4: 

 

 
Figura 6.3.2 Paquets OBS 

- El mateix passarà a la resta d’edges: 

   Per a l’edge 2   Per a l’edge 3 

  
Figura 6.3.4 Paquets OBS 
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Com es pot comprovar en les captures anteriors, la mida de les ràfegues es de dues ranures. Aquesta 

informació s’obté a partir del camp LONG, que en aquestes captures val 2. 

 

En aquest punt s’ha demostrat que s’ha generat un tràfic IP i ha estat convertit a tràfic OBS correctament. 

 

A continuació es demostrarà que les ràfegues generades tenen els paràmetres correctes, ja que a més de 

tenir la mida adequada, també tenen la direcció OBS correcta. 

 

En les captures següents s’observa que els paquets OBS generats tenen els valors correctes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.5 Agregació de tràfic IP a OBS 

 

Analitzant els paràmetres que s’observen en els paquets OBS anteriors, s’aprecia com apareixen 2 

reserves, amb node origen a l’edge 1 i com a node destí l’edge 3. Recordem també que la ID OBS no es un 

nombre aleatori si no que té un significat concret: 

(<-4 bits node origen-> <- 4 bits node destí -> <- 8 bits consecutius->) per tant aplicant una mascara s’obté 

que les ID OBS 4865 i 4866 volen dir que les reserves provenen de l’edge 1 i van cap a l’edge 3, cosa que 

concorda amb els valors dels camps obs_origen i obs_desti. 

 

Els paquets IP que formen la ràfega tenen IP’s origen compreses entre el 10 i el 19 i això correspon a 

adreces de l’edge 1. A més els paquets IP tenen per IP_desti adreces de rang compres entre 50 i 59 que 

correspon a l’edge 3, igual que el camp obs_desti de les reserves 

 

Llavors es fàcil deduir que les reserves amb ID 4865 i 4866 provenen dels paquets IP amb ID 4609, 4610, 

4611, 4612 ja que aquests paquets IP tenen per ip_origen IP’s que pengen de l’edge 1 i per ip_desti IP’s 
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que pengen de l’edge 3. 

 

En aquest punt s’ha generat una cua de paquets OBS, on aquests paquets han estat generats correctament a 

partir del tràfic IP. 

A continuació s’han d’inserir aquests paquets en tràfic OBS real, el que implica que els paquets no es 

poden solapar. Això vol dir que si una ràfega va situada a la ranura 10 del flux 1 i té mida 2 tan sols es pot 

situar ràfegues a partir de la ranura 12 (sempre que sigui en el mateix flux). 

 

A partir d’aquests criteris el tràfic OBS inserit queda de la següent manera: 

Hi ha 3 edges d’on penja el tràfic

CONTROL DADES

Hi han 5 fluxes per a les ràfegues

De cada flux pengen les ràfegues

 
Figura 6.3.6 Tràfic OBS 

 
Com es pot comprovar en les captures anteriors, apareixen 4 reserves a la captura de control, que als 

diferents flux apareixen com ràfegues de mida 2 (que presenti mida dos vol dir que apareix per duplicat). 
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També es pot apreciar com apareix un flux buit, això demostra l’eficiència alhora de realitzar el procés de 

col·locació dels paquets OBS. 

 

Fins aquest punt s’ha demostrat el correcte funcionament del disseny alhora de realitzar la generació d’un 

tràfic IP i la posterior conversió d’aquest a tràfic OBS. 

 
6.4.- Simulació de la xarxa OBS 

 

Aquest capítol demostrarà que el tràfic OBS generat anteriorment, pot esser introduït en un simulador de 

xarxes OBS, sense que provoqui cap error. 

 

Abans del procés de simulació de la xarxa, s’ha adaptat l’estructura de tràfic OBS per tal de què el 

simulador funcioni correctament. Per aquest motiu s’han realitzat les modificacions necessàries 

mencionades en l’apartat 5.3. Aquestes modificacions permeten ajuntar la part de creació de paquets OBS 

amb el simulador de xarxes OBS. 

 

Després de les modificacions el tràfic OBS generat a partir dels paquets IP ha de presentar una estructura 

com la següent: 

 

Sintaxis: PAQUETS_OBS(edge).CONTROL.ID   = 
 PAQUETS_OBS(edge)..CONTROL.TIPUS   = 
 PAQUETS_OBS(edge)..CONTROL.RANURA  = 

 (...) 
 PAQUETS_OBS(edge)..DADES(numero_flux).ID  = 
 PAQUETS_OBS(edge)..DADES(numero_flux).TIPUS = 
 PAQUETS_OBS(edge)..DADES(numero_flux).RANURA = 
 

 

Per demostrar que així ha quedat definit el tràfic OBS s’ha realitzat una captura de pantalla: 
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Figura 6.4 Tràfic d’entrada del simulador 

 

D’aquesta manera el tràfic OBS d’entrada del simulador té les característiques necessàries, es a dir, s’ha 

modificat per a que l’estructura sigui de paquets en lloc de tràfic, i les ràfegues tan sols tenen una copia de 

la reserva. 

 

Amb aquesta estructura el simulador treballa correctament i retorna una estructura igual que l’anterior 

(paquets_obs) on els paquets obs que han arribat estan situats ja al seu edge router destí. 

 

En el moment que els paquets OBS han arribat al seu edge router, ja es pot realitzar la reconversió de OBS 

a IP. 
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6.5.- Ordenació dels paquets OBS 

 

En aquest apartat s’han ordenat els paquets OBS en funció de l’edge d’arribada. En la següent captura es 

pot apreciar aquesta ordenació: 

 

 

 
Figura 6.5 Tràfic OBS ordenat 

 

La captura de l’esquerra pertany al tràfic OBS generat des de l’edge 1 en destí l’edge 2; la captura de la 

dreta pertany al tràfic OBS de l’edge 2 provinent de 1 cosa que demostra el correcte funcionament del 

disseny 

 

6.6.- Agregació de tràfic OBS a IP 

 

En aquest punt s’ha de realitzar la agregació dels paquets OBS obtinguts després de la simulació de xarxa 

o del procés d’ordenació. 

 

Per a demostrar el correcte funcionament de l’script que realitza aquest procés s’han realitzat un seguit de 

captures de pantalla que a continuació s’expliquen: 

 

Donat un tràfic d’entrada tal com: 
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Figura 6.6.1 Tràfic OBS d’entrada 

 

Com es pot observar hi han 3 paquets OBS, i cada paquet OBS té una única ID.  

 

Els paquets IP que pengen de la variable TRAFIC_IP_ORDENAT tenen un camp nou anomenat id_obs 

que com s’ha explicat en apartats anteriors serveix per a identificar els paquets IP que pertanyen a un 

mateix paquet OBS. 

 

Observant una captura del tràfic IP ordenat s’aprecia quins paquets IP corresponen a aquests paquets 

OBS: 

 

 
Figura 6.6.2 Tràfic OBS edge 2 
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Com s’aprecia molt bé, hi ha 6 paquets IP que presenten 3 valors pel camp ID_OBS. Aquests valors es 

corresponen amb les 3 ID de les reserves anteriors. Això també concorda amb el fet que en una ràfega hi 

caben dos paquets IP. 

 

Així doncs els paquets IP que formen els paquets OBS anteriors es guarden en una cua en cada edge router 

de la següent forma: 

 

 
Figura 6.6.3 Tràfic IP edge 1 

 

Després, mitjançant una rutina, s’ha de fer un procés de divisió per tal situar els paquets IP en la xarxa 

corresponent. Per a demostrar el correcte funcionament s’ha fet la següent captura de pantalla després del 

procés de separació: 

 
Figura 6.6.4 Tràfic IP rebut ordenat segons la xarxa destí 
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Com es pot observar els paquets IP han estat separats en funció de la xarxa a la qual anaven dirigits; 

aquests concretament són els paquets amb origen xarxa 1 de l’edge 2 i per destí la xarxa 1 de l’edge 1. Per 

a confirmar que són els mateixos paquets s’adjunta una captura que ho demostra: 

 
Figura 6.6.5 Paquets IP rebuts 

 

Aquests són els paquets que genera la xarxa 1 de l’edge 1. Concorden perfectament amb els rebuts. 

 

6.7.- Casos especials 

 

Els anomenats casos especials són aquells perfils de tràfic IP que poden provocar el mal funcionament del 

disseny. 

 

Els casos especials que s’han comprovat són tests anteriorment explicats i dues simulacions més on es 

comprova el correcte funcionament de la part de conversió de OBS a IP en el cas de què una ràfega arribi 

truncada o corrupta. 
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6.7.1.- Test 000. La mida d’un paquet IP es major que la mida màxima d’una ràfega. 

 

En aquest test els tots els paquets menys els que genera la xarxa 1 de l’edge 1 ocupen dues ranures (2500 

bytes) i la mida màxima d’una ràfega es de 2 ranures. Els paquets restants ocupen més de dues ranures 

(3000 bytes) i llavors els paquets IP han d’esser descartats  

 

A continuació es mostra una captura de pantalla que ho demostra: 

 

 
Figura 6.7.1 Tràfic OBS 

 

 

En aquest cas s’observa com en el camp ID_OBS dels paquets IP que tenen una mida superior a la mida 

màxima d’una ràfega no apareix  cap valor o apareix un 0, i en canvi els que tenen una mida per sota 

apareix la ID del paquet OBS al qual pertanyen. 
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6.7.2.- Test 001 Un paquet IP fora de simulació. 

 

En aquest apartat es demostra el correcte funcionament del disseny en el cas de què un paquet IP surti de la 

simulació. A més, si es fa que tots els paquets d’una xarxa surtin fora de la simulació també es comprovarà 

el correcte funcionament en el cas de què una xarxa tan sols rebi paquets OBS i no en generi. 

 

Per a generar aquesta possibilitat s’ha creat un perfil de tràfic que provoqui que tots els paquets d’una 

xarxa arribin a l’edge router origen fora de simulació. Això s’ha realitzat inicialitzant els bytes_retard dels 

paquets IP d’una xarxa fora de la simulació. 

 

 
Figura 6.7.2 Paquet IP buit 

 

En aquesta captura es comprova com l’script que genera els paquets IP no ha generat aquests paquets 

degut  a que estan fora de simulació i per tant el disseny funciona correctament 
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6.7.3.- Test 002. Una ràfega ocupa tota la simulació. 

 

Cal fer un aclariment en aquest apartat, una ràfega, per defecte no pot ocupar tota la simulació ja que ha de 

mantenir una distància amb la reserva. Si en el millor cas la distància es 1, la reserva aniria situada a la 

ranura 1 m’entres que la ràfega a la 2. 

 

Per tant degut a això la ràfaga serà tractada amb normalitat pel simulador, cosa que ha permès verificar el 

correcte funcionament quan una ràfega acaba just a l’ultima ranura de la simulació. 

 

En aquest exemple hi ha 50 ranures en la simulació, la distància entre reserva i ràfega es de 11 ranures i la 

reserva va situada a la 1 i la ràfaga ocupa de la 13 a la 50. 

 

 
Figura 6.7.3 Paquet OBS que ocupa tota la simulació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Programació d’algorismes d’agregació de tràfic en xarxes OBS amb Matlab. 

- 77 - 

6.7.4.- Test 003. Una ràfega que surt de la simulació. 

 

Amb aquest test s’ha intentat demostrar el correcte funcionament del disseny en el cas de què una ràfega 

surti de la simulació. Per a realitzar un perfil de tràfic que complís aquestes característiques el que s’ha fer 

es copiar el perfil de tràfic anterior i afegir-li els suficients bytes de retard al paquet IP per a que la ràfega 

quedes fora de la simulació. 

 

D’aquesta manera es té una reserva a la ranura 1 i una ràfega que comença a la 14 i acaba a la 51 i per 

tant està fora de la simulació:  

 

 

 
Figura 6.7.4 Captura que demostra que hi ha agut una ràfega fora de simulació 

 

 

6.7.5.- Test 004. Una paquet i mig  per ràfega 

 

En el cas en que la mida dels paquets sigui més de la meitat de la ràfega, tan sols cabrà un  paquet per 

ràfega i llavors es pot provocar un error. Per demostrar que el disseny emprat funciona correctament en 

aquest cas s’han realitzat unes captures de pantalla que així ho demostren. 

 

S’ha dissenyat el perfil de tràfic de tal forma que les ràfegues siguin de 2 ranures (6000 bytes) i els paquets 

IP que tinguin una mida de 5000 bytes (poc menys de dues ranures). D’aquesta manera tan sols hi cabrà un 

paquet IP en cada ràfega. 

 

A continuació es mostren els paquets que surten de l’edge 1: 
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Figura 6.7.5 Paquets IP amb mida 5000 

 

Com s’observa tenen mida 5000 bytes. 

 

A continuació es mostra una captura de pantalla que mostra els paquets OBS generats a partir de l’edge 1 

 
Figura 6.7.6 Paquets OBS generats 

 

S’han generat 6 paquets OBS que concorda amb els 6 paquets IP generats. També s’aprecia com la mida 

de la ràfega es de 2 ranures ja que l’arrodoniment per defecte es per sobre. 

 

En aquest punt s’ha aconseguit generar un tipus de tràfic IP qualsevol i convertir-lo a tràfic OBS, per tant 
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s’ha garantit el correcte funcionament del disseny sigui quin sigui el tràfic IP definit. 

 

A continuació doncs cal demostrar el correcte funcionament del disseny en el cas de què la ràfega retornada 

estigui truncada o corrupta. 

 

6.7.6.- Test 005. Una Ràfega truncada 

 

El disseny utilitzat en aquest projecte ha de garantir el correcte funcionament en el cas de què el simulador 

retorni una ràfega truncada. 

 

Per a provocar que una ràfega arribi a l’script de conversió de OBS a IP truncada  s’han creat directament 

els paquets OBS truncats 

 

 
Figura 6.7.7 Paquet OBS truncat 

 

El fet d’aparèixer el camp checksum a 0 es indicatiu de què hi ha hagut alguna incidència en la xarxa i pot 

esser degut a que paquet es corrupte o truncat. En aquest cas el paquet està truncat ja que la mida que 

presenta la ràfega es de dues ranures en canvi el camp long marca 4. 

 

La ràfega està formada pels següents paquets IP: 
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Figura 6.7.8 Paquets OBS 

 

Aquests dos paquets IP presenten una mida de 16 bytes, si s’han definit 8 bytes per ranura, cada paquet 

ocupa 2 ranures, en total 4 ranures ha d’ocupar la ràfega. 

 

Després d’aquestes anotacions es mostra una captura del tràfic retornat per l’script de conversió de OBS a 

IP 

 
Figura 6.7.8 Paquet IP 

 

 

Com es pot comprovar en la captura anterior tan sols ha arribat un paquet IP dels dos generats, cosa que 

concorda amb les argumentacions anteriors. 
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6.7.7.- Test 006 

 

En aquest test es comprova el correcte funcionament del disseny en el cas de què hi hagi una ràfega 

corrupta. 

 

Per a provocar que una ràfega arribi a l’script de conversió de OBS a IP corrupta  s’han creat directament 

els paquets OBS corruptes, es a dir amb la mida correcta però el camp checksum (CKSM) a zero. 

 

 
Figura 6.7.9 Ràfega corrupta OBS 

 

La captura anterior mostra el paquet OBS, de mida dos ranures, corrupte. Hi ha continuació es mostra una 

captura de l’acció presa pel simulador. 

 

 
Figura 6.7.10 Captura del simulador 
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7.- Conclusions 
 

En el aquest projecte el primer objectiu era obtenir coneixements sobre OBS, que com es detalla en el 

present, s’ha complert amb escreixos.  

 

A continuació un altre objectiu important era el de aprendre a fer servir l’entorn de simulació que Matlab 

ofereix. Poc a poc des de l’inici del present s’han anat aprenent i descobrint funcions que presenta aquest 

entorn, modes com el Profiler, que permeten fer un anàlisis d’una rutina en quant a temps de procés o 

numero de salts que realitza en una comanda són de gran utilitat ja que permeten una fàcil detecció 

d’errors. Un altre mètode per a la detecció d’errors, es la comanda Dbstop, que permet parar l’execució del 

mode debug en un cas concret. 

 

El format de presentació de resultats de l’entorn Matlab també ofereix una amplia finestra de resultats que 

faciliten una major comprensió d’aquests. 

 

Per tant l’eina de programació en que s’ha realitzat aquest projecte és la que més s’ajusta a les necessitats i 

per tant ha estat una correcta elecció. 

 

Per a realitzar la programació d’algorismes de tràfic en xarxes OBS s’ha utilitzat com a tràfic d’entrada a 

convertir el tràfic IP ja que el protocol IP és el més utilitzat actualment. Hom creu que aquest tràfic IP ha 

estat la part més difícil a realitzar ja que en el moment de realitzar-la es tenien pocs coneixements sobre 

programació amb Matlab. 

 

La part d’agregació de tràfic IP a OBS s’ha dissenyat tenint molt presents les indicacions del director del 

projecte ja que pertany al grup BAMPLA qui coordina el present per tal d’aprofitar-lo. Les característiques 

concretes que havia de presentar el tràfic OBS han facilitat el disseny de l’agregació. 

 

Hom pensa que la part d’agregació de tràfic OBS a IP és la part més senzilla, gràcies a que s’ha realitzat 

en darrer lloc i el domini de l’entorn de simulació Matlab estava força avançat. 

 

La darrera part del present, l’agregació del tràfic d’entrada del simulador de xarxes OBS proporcionat pel 

personal de BAMPLA, ha estat una part molt interessant ja que es on es pot comprovar la utilitat del 

present. Anteriorment a aquest projecte si es volia utilitzar el simulador es definia un tràfic OBS 

directament, gràcies al present es pot donar un pas més en l’avenç d’aquest simulador i incloure la part més 

externa que és el tràfic IP. 
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8.- Futures vies de treball 
 

Les futures vies de treball del present serien el desenvolupament de més algorismes d’agregació de tràfic, 

de manera que no sol es tractes tràfic IP sinó altres tipus de tràfic. També es realitzessin rutines noves o 

millores que n’optimitzin el rendiment. 

 

Una altra possible via de treball consistiria en millorar la part d’integració en el sistema de simulació per 

facilitar més encara més d’integració i la compatibilitat.  

 

Pel que fa a la part de commutació òtica hom pensa que les futures vies de treball radiquen en el 

desenvolupament de routers òptics, que siguin capaços de inspeccionar i encaminats cap al destí sense cap 

tipus de conversió opto-electrònica.  
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