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realizada sob a orientação cientı́fica do Doutor Rui Jorge Morais Tomaz Valadas, Professor Associado com Agregação do Departamento de Electrónica e
Telecomunicações da Universidade de Aveiro.

o júri
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resumo

A caracterização da Qualidade de Serviço (QdS) e o dimensionamento das
redes de comunicações actuais, nomeadamente das redes baseadas no protocolo IP, são tarefas bastante complexas e que estão intimamente relacionadas com o tráfego oferecido à rede. Este, por sua vez, tem um carácter
muito variável devido à grande diversidade de aplicações a suportar, com
diferentes exigências de QdS, e aos mecanismos de geração e de controle
de tráfego (que intervém em diferentes escalas temporais). Estes factores
são responsáveis pelo aparecimento de alguns comportamentos peculiares
no tráfego que percorre a Internet, como por exemplo a auto-similaridade, a
dependência longa e a multifractalidade, cuja caracterı́stica comum é a invariância estatı́stica com a escala temporal (a chamada similaridade escalar)
e que têm um impacto significativo na QdS da rede.
Esta tese aborda a problemática da caracterização estatı́stica e da modelação
de tráfego em redes de comunicações e é composta por duas partes. Na primeira parte, é estudada a influência no desempenho da rede das estatı́sticas
de segunda ordem do tráfego oferecido, através da análise do chamado horizonte de correlação que separa as partes relevante e irrelevante da função
de autocovariância. A segunda parte da tese é dedicada à proposta de novos
modelos de tráfego e procedimentos de inferência de parâmetros. Em primeiro lugar, são propostos métodos de inferência de parâmetros para o processo de Poisson modulado à Markov com dois estados (2-MMPP) e são avaliadas as suas condições de aplicabilidade. Em seguida, são propostos dois
modelos de tráfego baseados no processo de Poisson modulado à Markov
com um número arbitrário de estados (MMPP), e os respectivos métodos de
estimação de parâmetros, que têm a capacidade de ajustar as caracterı́sticas
de similaridade escalar do tráfego. O processo de construção destes modelos recorre explicitamente à noção de escala temporal: partindo de um MMPP
inferido para a escala temporal mais larga, os modelos vão sendo refinados
através da incorporação de caracterı́sticas pertencentes a escalas temporais
sucessivamente mais finas. No primeiro modelo, é inferido um MMPP para
cada escala temporal, sendo o modelo de tráfego obtido por sobreposição
dos MMPPs representativos de cada escala. No segundo modelo, cada estado dos MMPPs associados a uma escala temporal dá origem, na escala
seguinte, a um novo MMPP que fornece uma descrição mais detalhada do
tráfego associado a esse estado; o modelo de tráfego é dado por um MMPP
equivalente à estrutura em árvore assim construı́da. Finalmente, é proposto
um modelo de tráfego baseado nos sistemas de Lindenmayer, que foram introduzidos na década de sessenta para modelar o crescimento das plantas;
este modelo possui a capacidade de ajustar as caracterı́sticas multifractais do
tráfego.
Todos os modelos de tráfego propostos foram testados com tráfego real e
a sua eficácia foi avaliada comparando (i) as estatı́sticas de primeira e segunda ordem, (ii) as caracterı́sticas de similaridade escalar e (iii) o desempenho em fila de espera, apresentados pelo tráfego real e pelo tráfego gerado
por simulação com base nos modelos inferidos a partir dos dados medidos.

abstract

The characterization of the Quality of Service (QoS) and the dimensioning of
actual communications networks, namely those based on the IP protocol, are
very complex tasks that are intimately related to the traffic that is offered to the
network. This traffic has a highly varying behavior due to the fact that networks
generally support a large diversity of applications, with different QoS demands,
and to different mechanisms of traffic generation and control (that operates at
different time scales). These facts have induced a set of peculiar behaviors
in Internet traffic, like for example self-similarity, long-range dependence and
multifractality, whose common characteristic is statistical invariance with time
scale (known as scaling) and have a significant impact on network QoS.
The main focuses of this Thesis are the statistical characterization and modeling of the communications networks’ traffic, and we can divide it in two major
parts. The first part is dedicated to studying the influence that second order
statistics of offered network traffic have in network performance, through the
analysis of the so called Correlation Horizon that separates the relevant from
the irrelevant part of the autocovariance function, from a performance point of
view. The second part is dedicated to the proposal of new traffic models and
their parameter inference procedures. Firstly, two new parameter inference
methods are proposed for the two state Markov modulated Poisson process
(2-MMPP) and their applicability conditions are verified. In a second phase,
two novel traffic models based on the MMPP with an arbitrary number of states
are proposed, together with their parameter inference procedures, having the
ability to fit the traffic scaling characteristics. The building methodologies of
these processes are intimately related to the notion of time scale: starting from
a MMPP that is inferred in order to describe the largest time scale characteristics, the models are iteratively refined through the incorporation of characteristics belonging to successively finer time scales. In the first proposed model,
a MMPP is inferred for each time scale and the equivalent traffic model is obtained by superposing all the MMPPs representative of each time scale. In the
second proposed traffic model, each state of the MMPPs associated to each
time scale leads to a new MMPP in the following time scale that gives a more
detailed description of the traffic associated to that state; the equivalent traffic
model is a MMPP corresponding to the tree structure that was built using this
methodology. Finally, the third phase proposes a new traffic model based on
the so called Lindenmayer systems, which were firstly proposed in the sixties
to model plant growth; the proposed model has the ability to fit the traffic multifractal characteristics.
All the proposed traffic models were tested with real traffic and their efficiency
was assessed by comparing the (i) first and second order statistics; (ii) scaling
characteristics and (iii) queuing behavior of real traffic and traffic generated by
simulating the models that were inferred from measured data.
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1

1.2

A metodologia da caracterização estatı́stica e da modelação de tráfego .
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Capturas de tráfego utilizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

6.5

Comparação da eficiência dos diferentes modelos . . . . . . . . . . . . . 186

6.6

Sı́ntese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

7 Conclusões

195

7.1

Principais conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

7.2

Trabalho futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

A Lista de acrónimos

201

Referências

203

iii

Lista de Figuras
1.1

Problemas envolvidos no dimensionamento de uma rede de comunicações

3

1.2

Metodologia de teste do comportamento em fila de espera

. . . . . . .

7

2.1

A propriedade aditiva dos MMPPs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2.2
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4.12 Função de probabilidade do processo de intervalos entre chegadas de
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por um 2-MMPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.15 Função de probabilidade do processo de contagem de pacotes para o
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tráfego 5-MMPP original e modelado por um 2-MMPP . . . . . . . . . 131
4.21 Comparação dos valores de RPP para o tráfego 5-MMPP original e
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4.28 Autocovariância do processo de contagem de pacotes, captura de tráfego
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5.11 Os processos que possuem memória longa exibem flutuações ao longo de
uma vasta gama de escalas temporais (Exemplo: captura de tráfego pOct)162
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ρ = 1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
5.33 Rácio de pacotes perdidos, captura de tráfego Kazaa (para ρ = 0.6 e
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UA original e modelado de acordo com os modelos dMMPP de sobreposição e hierárquico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

xii

6.18 Função de probabilidade do processo de contagem de pacotes, tráfego
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Capı́tulo 1
Introdução e enquadramento
1.1

O papel da caracterização estatı́stica e da modelação de tráfego

Modelar a Qualidade de Serviço (QdS) ou dimensionar uma rede de comunicações com
integração de serviços são tarefas bastante complexas e que estão intimamente relacionadas com o tráfego que é ou pode vir a ser oferecido à rede. Os elementos de comutação da rede dispõem de unidades de memória capazes de armazenar os pacotes que
não podem ser imediatamente servidos e que assim sofrem atrasos com caracterı́sticas
variáveis, podendo mesmo vir a ser perdidos devido à dimensão finita das unidades de
memória. Os mecanismos de controle de tráfego da rede devem utilizar a informação relativa aos valores apresentados pelos parâmetros de QdS por forma a adaptar os ritmos
de envio de dados às condições instantâneas de cada ligação, fazendo com que o tráfego
esteja constantemente a adaptar-se, a reagir e a variar. Por outro lado, as redes com
integração de serviços são normalmente caracterizadas por uma grande diversidade de
aplicações, com exigências de QdS bastante diversas, com enormes variações nos ritmos
de informação associados e com escalas temporais tı́picas normalmente diferentes de
aplicação para aplicação. Para além disso, o tráfego oferecido à rede varia bastante
devido às variações estocásticas quer no número de utilizadores quer nos seus pedidos,
pelo que a relação entre QdS e tráfego é probabilı́stica, ”obrigando”normalmente à
aplicação de modelação estocástica.
Todos estes factos fazem com que a caracterização estatı́stica e a modelação de
tráfego sejam tarefas que envolvem geralmente algum grau de complexidade. No entanto, o seu vasto leque de aplicações concretas, algumas das quais de grande relevância,
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justificam amplamente o investimento feito na sua execução:
• Previsão de tráfego a curto, médio e longo prazo. As previsões de curto e médio
prazo constituem importantes dados para o desenvolvimento de mecanismos de

controle de admissão de chamadas e de controle de fluxos e ainda para o desenvolvimento de estratégias de encaminhamento, tarefas que fazem parte do controle
da rede. As previsões de longo prazo, por outro lado, constituem a base das
tarefas de planeamento da rede.
• Dimensionamento das unidades de armazenamento de pacotes das filas de espera

e da largura de banda das ligações e ainda definição de estratégias de encaminhamento multi-horário, ou seja, de uma forma global o projecto da rede.

• Desenvolvimento e correcção de protocolos de rede, tendo por base a identificação
e análise de comportamentos nefastos do tráfego causados por um deficiente projecto dos mesmos.
• Definição de estratégias de tarifação. Com base na medição e/ou previsão do
perfil de tráfego associado a cada aplicação e/ou utilizador, é possı́vel definir

diferentes estratégias de tarifação que tenham em conta o grau de utilização dos
recursos da rede. A caracterização estatı́stica e a modelação de tráfego podem
constituir importantes ferramentas no processo de análise e previsão do tráfego
gerado por cada aplicação e/ou utilizador.
A importância relativa das tarefas de caracterização estatı́stica e modelação de
tráfego em cada uma das aplicações é variável. A tı́tulo ilustrativo, considere-se o
objectivo do dimensionamento da rede. Procuremos agora identificar e realçar o papel
que o conhecimento e modelação das caracterı́sticas reais do tráfego tem na sua correcta
execução. São vários os subproblemas envolvidos no dimensionamento de uma rede
de comunicações, sendo importante identificá-los e definir as suas inter-relações. É
esse exercı́cio que se pretende realizar na figura 1.1. Assim, o dimensionamento das
unidades de armazenamento de pacotes das filas de espera e da largura de banda das
ligações pode ser baseado directamente em medições de tráfego real, em estatı́sticas
descritivas ou modelos paramétricos calculadas e inferidos a partir das medições reais,
respectivamente, em previsões de tráfego que foram obtidas através da aplicação dos
modelos paramétricos que descrevem o tráfego ou numa combinação destas tarefas.
As medições de tráfego devem ser efectuadas por forma a reflectir o comportamento
tı́pico do tráfego que percorre a rede em análise. Existem métodos de medição activos e
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Figura 1.1: Problemas envolvidos no dimensionamento de uma rede de comunicações

passivos que podem ser aplicados conforme o tipo de medição que se pretende efectuar,
sendo as medições de tráfego essencialmente caracterizadas pela sua resolução temporal
e pelo nı́vel de agregação da informação recolhida. Assim, podem ser recolhidos dados
sobre todos os pacotes que circulam na rede (resolução máxima) ou sobre informação
agregada em intervalos de tempo (resolução variável), para além de ser ainda possı́vel
recolher informação apenas sobre alguns pacotes seleccionados. Relativamente ao nı́vel
de agregação da informação recolhida existem inúmeras opções, como sejam por exemplo recolher informação acerca de todos os pacotes que percorrem uma ligação, todos
os pacotes com o mesmo endereço IP origem ou destino, etc.
O dimensionamento dos elementos de rede tem sempre como objectivo a procura
da solução óptima, isto é, o cálculo dos valores dos parâmetros de rede que minimizam
uma determinada função de custo, tendo subjacente a avaliação do desempenho da
rede para os valores dos parâmetros de interesse que se estiverem a considerar. O dimensionamento recorre a diversas técnicas de avaliação de desempenho, como sejam a
simulação, quer seja utilizando as técnicas usuais ou simulação rápida, a teoria das filas
de espera, sempre que aplicável, ou a criação e instalação de redes de teste com a consequente medição das métricas de interesse (experimentação), sempre que possı́vel. A
teoria das filas de espera proporciona fórmulas fechadas (resultados analı́ticos exactos),
métodos numéricos ou aproximações capazes de fornecer soluções para os problemas
de dimensionamento, sendo uma metodologia rápida e de baixo custo mas que, em geral, só é aplicável em situações simples que correspondem a modelos matematicamente
tratáveis e em relação aos quais se verifica um determinado número de pressupostos.
A avaliação de desempenho não é exclusiva do dimensionamento da rede, estando
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igualmente associada às outras aplicações da modelação de tráfego atrás identificadas.
A ”ferramenta”de avaliação de desempenho (representada a sombreado na figura 1.1,
quando associada ao dimensionamento da rede) deverá assim incluir uma descrição
do tráfego (através de um modelo de tráfego apropriado), um modelo do sistema ou
da rede a avaliar ou, em alternativa, uma rede de teste, para além de (i) fórmulas
de cálculo do desempenho ou (ii) soluções numéricas ou (iii) técnicas de simulação
rápida ou (iv) técnicas de simulação normal. Será então uma ”caixa preta”com diversas
funcionalidades e cuja rapidez de execução depende do nı́vel de resolução temporal das
operações que se pretendem realizar: a execução deve ser extremamente rápida para
operações de controlo de congestionamento (entre os micro e os milisegundos), podendo
ser rápida para operações de controlo de admissão de chamadas (da ordem das centenas
de milisegundos) ou até lenta para operações de projecto e dimensionamento a longo
prazo da rede (da ordem de dias). Pode-se assim dizer que existem diversas escalas
temporais associadas à avaliação de desempenho, que são função do objectivo que se
pretende atingir.
Para as outras aplicações atrás identificadas está reservado um papel semelhante
para a caracterização estatı́stica e modelação de tráfego, pelo que se pode dizer que
os modelos de tráfego constituem o centro de uma estratégia eficaz de planeamento,
dimensionamento, gestão e avaliação de desempenho em redes de comunicações. Qualquer uma destas aplicações se baseia em cenários de rede cujos elementos constituintes
incluem sempre definições do tráfego que os atravessa e a informação proporcionada pelos modelos de tráfego fornece os elementos indispensáveis à definição cabal do tráfego
que percorre a rede.

1.2

A metodologia da caracterização estatı́stica e
da modelação de tráfego

A caracterização estatı́stica de uma fonte de tráfego pode ser efectuada recorrendo a
estatı́sticas descritivas (como a média, a variância, os quantis, a função de autocovariância, etc.) ou a modelos paramétricos, tudo dependendo do nı́vel de detalhe que
se pretende atingir. Os modelos paramétricos permitem atingir um nı́vel de detalhe
superior, já que os seus diversos parâmetros, em maior ou menor número conforme o
tipo de modelo, permitem ajustar um número muito maior de caracterı́sticas do tráfego
original.

4

Capı́tulo 1. Introdução e enquadramento

Os modelos paramétricos podem consistir em simples funções, distribuições de probabilidade ou processos estocásticos, tudo dependendo do tipo de estatı́stica que se
pretende caracterizar. Por exemplo, a função de autocovariância de uma captura de
tráfego pode em alguns casos ser ajustada por uma soma pesada de funções exponenciais, o tamanho de um ficheiro de dados pode em algumas situações ser ajustado por
uma distribuição de probabilidade de Weibull e um processo de chegadas de tráfego
também pode em alguns casos ser caracterizado por um processo estocástico de Poisson. O método de caracterização estatı́stica baseado em modelos paramétricos consiste
essencialmente nos seguintes passos:
1. selecção da função, das funções de distribuição de probabilidade ou dos processos
estocásticos que, hipoteticamente, descrevem de forma apropriada a informação
medida;
2. estimação, a partir de conjuntos de medições efectuadas experimentalmente, dos
parâmetros que caracterizam as distribuições de probabilidade ou os processos
estocásticos;
3. ajuste numérico dos parâmetros que caracterizam as funções, procurando tipicamente minimizar o erro entre uma função dos dados reais e outra que a pretende
descrever;
4. validação estatı́stica das estimativas encontradas, no caso das distribuições de
probabilidade e dos processos estocásticos.
O passo 1 é levado a cabo recorrendo a diversas técnicas, como por exemplo: (i)
ao tratamento estatı́stico dos dados observados, incluindo o cálculo dos parâmetros estatı́sticos de maior relevância, tais como média, variância, valores extremos, coeficiente
de variação, coeficientes de assimetria, etc; (ii) a procedimentos gráficos de comparação
entre estatı́sticas correspondentes aos dados experimentais e à distribuição/processo
estocástico seleccionado; (iii) a quaisquer outras técnicas que, de alguma forma, permitam avaliar o grau de proximidade entre os dados observados e os valores previstos
pela função, distribuição ou processo estocástico seleccionado.
Uma vez definida a estrutura do modelo de tráfego pretendido, é necessário estimar
(no caso das distribuições de probabilidade ou dos processos estocásticos) ou ajustar
(no caso das funções) os seus parâmetros caracterizadores (passos 2 e 3, respectivamente). As estimativas dos parâmetros de interesse que descrevem as distribuições de
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probabilidade ou os processos estocásticos não são mais do que funções numéricas dos
dados e a sua determinação pressupõe a identificação e selecção prévia dos estimadores
apropriados. A estimação de parâmetros é baseada num conjunto de estatı́sticas (como
por exemplo a média, variância, funções de probabilidade e de autocovariância, caracterı́sticas de similaridade escalar) medidas ou calculadas a partir dos dados medidos. O
conjunto de estatı́sticas considerado no processo de inferência depende do impacto que
estas possam ter nas principais métricas de desempenho de interesse. Existem diversos
métodos de estimação de parâmetros, dos quais os mais vulgarmente utilizados são o
método da máxima verosimilhança, o método dos mı́nimos quadrados e o método dos
momentos. Normalmente, estes métodos de estimação de parâmetros são utilizados
para inferir os parâmetros a partir de uma população que se sabe a priori obedecer a
uma determinada distribuição de probabilidade ou processo estocástico. Ora, o problema da modelação de tráfego consiste habitualmente em inferir parâmetros a partir de
um conjunto de medições de tráfego em que se desconhece a distribuição ou processo
estocástico que lhe está subjacente. Assim, para além destes métodos de estimação
(e eventualmente da sua combinação) são também frequentemente utilizados outros
métodos em que se combinam estatı́sticas estimadas a partir dos dados, parâmetros estimados pelos métodos anteriores e parâmetros estimados a partir de técnicas de ajustamento gráfico de curvas que permitem ajustar caracterı́sticas dos dados empı́ricos
como a função densidade de probabilidade (função de massa de probabilidade, no caso
discreto), a função de autocovariância, etc. No caso das funções, o ajuste dos seus
parâmetros é feito recorrendo a um procedimento numérico que visa um determinado
objectivo, tipicamente o de minimizar o erro cometido na aproximação dos dados reais
pela função seleccionada. Por outro lado, a complexidade muitas vezes associada a
algumas distribuições de probabilidade e a alguns processos estocásticos requer o desenvolvimento de heurı́sticas que combinam alguns destes métodos de estimação, tanto
numéricos como gráficos, para estimar os diversos parâmetros de interesse.
Uma vez encontradas as distribuições de probabilidade ou processos estocásticos que
se supõe serem capazes de ajustar adequadamente os dados experimentais, é necessário
aferir o nı́vel de precisão da aproximação obtida (passo 3). Este passo pressupõe a
utilização de um conjunto de testes estatı́sticos aplicáveis a cada distribuição de probabilidade/processo estocástico, como por exemplo: (i) procedimentos heurı́sticos de
comparação entre os dados experimentais e o modelo de tráfego utilizado na aproximação, como sejam, gráficos de comparação das distribuições de frequência, gráficos

6

Capı́tulo 1. Introdução e enquadramento

Figura 1.2: Metodologia de teste do comportamento em fila de espera

probabilidade-probabilidade de comparação das probabilidades do modelo e dos dados,
gráficos de comparação das funções de autocovariância, gráficos quantil-quantil de comparação entre o q-ésimo quantil das distribuições do modelo e dos dados, gráficos de
caixas, gráficos de comparação das propriedades de similaridade escalar, etc; (ii) testes
estatı́sticos de hipóteses, como os testes de Qui-Quadrado, de Kolmogorov-Smirnov, de
Anderson-Darling ou quaisquer outros testes aplicáveis; (iii) comparação do desempenho dos modelos e do tráfego original quando submetidos a sistemas de fila de espera
com parâmetros idênticos.
A comparação do desempenho em fila de espera é um teste estatı́stico que será utilizado de forma recorrente ao longo desta Tese, uma vez que uma modelação de tráfego
eficaz pressupõe um correcto ajustamento do comportamento em fila de espera. O desempenho em fila de espera pode ser baseado em diversas métricas, como por exemplo
o rácio de pacotes perdidos, o atraso médio na fila de espera, a variância do atraso na
fila de espera, etc. A metodologia que será utilizada no teste do comportamento em fila
de espera está ilustrada na figura 1.2 e consiste basicamente em simular a passagem do
tráfego medido por um sistema de fila de espera (recorrendo a um simulador de eventos
discretos), por um lado, e em simular a passagem pelo mesmo sistema de fila de espera
do tráfego gerado com base no modelo cujos parâmetros foram inferidos a partir do
tráfego real, por outro lado. Um bom ajustamento do tráfego real pressupõe, entre
outras condições, que os resultados obtidos em ambas as experiências sejam idênticos.
Quando o objecto da modelação de tráfego é um processo de chegadas complexo,
correspondente quer a uma fonte individual de tráfego complexa quer a tráfego que
resulta da agregação de diversas fontes, o processo de modelação consiste em inferir,
para cada captura de tráfego, um processo estocástico que seja preferencialmente de
fácil análise e definido pelo menor número possı́vel de parâmetros, de forma a que
se verifiquem as condições consideradas necessárias de entre o conjunto de testes es-
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tatı́sticos aplicados. No processo de modelação são normalmente incluı́das algumas
aproximações, como por exemplo, ignorar as retransmissões ou a dinâmica do protocolo TCP. Na literatura têm sido propostos muitos modelos de tráfego baseados em
processos estocásticos de diversos tipos, desde os clássicos processos de renovamento,
passando pelos modelos Markovianos, modelos regressivos, entre outros, até aos mais
recentes modelos de similaridade escalar com a capacidade intrı́nseca (que deriva da
sua própria estrutura) de ajustar caracterı́sticas peculiares do tráfego como a memória
longa, a auto-similaridade e a multifractalidade, que se sabe estarem presentes em
alguns tipos de tráfego real.

1.3

A abordagem seguida e sua motivação

A complexidade associada aos processos de geração e controle do tráfego e a diversidade de aplicações e de comportamentos por parte dos utilizadores induziu um conjunto
de caracterı́sticas peculiares no tráfego, como por exemplo a auto-similaridade, a dependência longa e a multifractalidade, três manifestações distintas do fenómeno de
similaridade escalar. A similaridade escalar do tráfego corresponde à invariância das
propriedades estatı́sticas com a escala temporal. A auto-similaridade caracteriza-se
pela existência de um único parâmetro de similaridade escalar válido para todas as
escalas temporais. A propriedade de memória longa caracteriza-se por um decaimento
polinomial da função de autocovariância no limite das escalas temporais elevadas, ou
seja, a função de autocovariância apresenta valores não desprezáveis mesmo em escalas temporais elevadas. A multifractalidade do tráfego está relacionada com o facto
deste apresentar irregularidades locais aleatórias que podem tomar uma vasta gama
de valores diferentes em qualquer instante de tempo. Do ponto de vista visual, uma
das evidências da presença de multifractalidade prende-se com a observação da coexistência, em todas as escalas temporais, de perı́odos em que o tráfego é suave com
outros perı́odos em que apresenta rajadas bastante acentuadas. Demonstrou-se em
diversos estudos que a presença destas caracterı́sticas pode ter em alguns casos um
impacto muito significativo no desempenho da rede, pelo que necessitam de ser devidamente modeladas.
São assim diversas as caracterı́sticas do tráfego que devem ser tidas em conta pelos
modelos de tráfego. Desde logo, um modelo de tráfego eficaz deve reproduzir fielmente
as estatı́sticas de primeira e segunda ordem do tráfego original. A função de distri-
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buição define as estatı́sticas de primeira ordem, enquanto que as estatı́sticas de segunda
ordem são tidas em conta pela função de autocovariância. As estatı́sticas de segunda
ordem desempenham um papel crucial na modelação de tráfego, já que é sabido que
a autocovariância tem grande influência nas perdas de pacotes, que ocorrem devido
ao tamanho limitado das unidades de armazenamento das filas de espera, e no nı́vel
de ocupação da largura de banda das ligações. Como alguns tipos de tráfego possuem
caracterı́sticas de memória longa, o seu ajustamento cabal deveria exigir a utilização de
modelos capazes de apresentar este tipo de comportamento. No entanto, alguns autores
([HL96b, HL96a, RE96]) têm questionado a necessidade e aplicabilidade da modelação
de tráfego baseada nas caracterı́sticas de memória longa, sustentando a ideia de que
existe um Horizonte de Correlação (HC) ou Escala Temporal Crı́tica (ETC), ou seja, um
valor temporal limite para além do qual a função de autocovariância não tem influência
no desempenho em fila de espera. Este facto tem como principal consequência a possibilidade de se continuarem a utilizar modelos clássicos, como os modelos Markovianos,
para modelar este tipo de tráfego, ainda que não possuam propriedades de memória
longa. A estimação e estudo do HC para diferentes cenários de rede (inclusivamente
para cenários que vão para além dos até agora apresentados na literatura) será também
um dos assuntos abordados na Tese. Será definida uma metodologia genérica de estimação do HC e estudado o comportamento deste parâmetro em diferentes cenários
de rede.
No entanto, como será provado mais adiante ao longo da Tese, o ajustamento das
estatı́sticas de primeira e segunda ordem pode em alguns casos não ser suficiente para
conduzir a um bom desempenho em fila de espera, uma vez que o tráfego a modelar pode apresentar comportamentos peculiares que não são tidos em conta por estas
estatı́sticas. Nesses casos, o comportamento de similaridade escalar deve ser convenientemente ajustado pela distribuição ou processo estocástico inferido.
Em face da existência de diferentes tipos e factores de complexidade, serão propostos ao longo da Tese quatro processos estocásticos (e respectivos procedimentos de
inferência) destinados a modelar diferentes tipos de tráfego: (i) o processo de Poisson
modulado à Markov com dois estados (2-MMPP), cujas potencialidades e limitações
serão estudadas através da sua aplicação a tráfego sintetizado e a tráfego medido experimentalmente; (ii) dois processos de Poisson modulados à Markov com um número
genérico de estados construı́dos de forma a permitirem modelar o comportamento multiescalar de tráfego com caracterı́sticas de auto-similaridade e memória longa e (iii) um
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modelo baseado em sistemas de Lindenmayer com a capacidade para ajustar caracterı́sticas multifractais do tráfego. O teste, a validação e a avaliação destes modelos
serão feitos de acordo com a metodologia genérica descrita na secção anterior, ou seja,
com base na comparação dos valores apresentados por determinadas estatı́sticas do
tráfego original e do tráfego gerado por simulação dos modelos inferidos e com base
na comparação dos desempenhos em fila de espera apresentados pelo tráfego original
e pelo tráfego gerado por simulação, para diferentes valores do ritmo de serviço e do
tamanho da unidade de armazenamento da fila de espera.
Todos os modelos estudados nesta Tese têm como objecto de aplicação os processos de chegadas de pacotes, embora em teoria o seu âmbito de aplicação possa ser
mais vasto: podem ser utilizados na modelação de fluxos de dados, caracterização de
aplicações, modelação de comportamentos do utilizador, etc. A forma como os modelos de tráfego são seleccionados e utilizados depende do objecto e do objectivo da
modelação.

1.4

Tema e estrutura da Tese

O tema central desta Tese é a caracterização estatı́stica e a modelação de fontes de
tráfego. Nesse sentido, serão estudadas em detalhe algumas caracterı́sticas do tráfego
de fontes individuais ou agregadas que têm um impacto significativo no desempenho,
como sejam, a função de autocovariância e as propriedades de similaridade escalar. Por
outro lado, serão propostos novos modelos de tráfego e procedimentos de inferência de
parâmetros com o objectivo de caracterizar determinadas propriedades presentes no
tráfego real.
Assim, depois de na introdução se ter realçado a importância da modelação de
tráfego no dimensionamento e planeamento das redes de dados, nos próximos capı́tulos
serão abordados os seguintes aspectos:
• O capı́tulo 2 será dedicado a apresentar os principais modelos de tráfego que têm
vindo a ser propostos na literatura, desde os processos de renovamento, passando
pelos modelos Markovianos e regressivos, até aos mais recentes modelos multiescalares. Para além da resenha dos modelos de tráfego, serão ainda apresentados
os conceitos e definições matemáticas das caracterı́sticas de similaridade escalar
do tráfego, nomeadamente a auto-similaridade, a dependência longa, a monofractalidade e a multifractalidade, bem como dos seus métodos de identificação e
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quantificação.
• No capı́tulo 3 é proposto um método de estimação do Horizonte de Correlação
(HC) ou Escala Temporal Crı́tica (ETC) baseado em simulação e aplicável a sis-

temas de filas de espera com mais do que um andar de comutação (os métodos
existentes na literatura só são aplicáveis a um andar de comutação). A identificação e estimação desta grandeza permite utilizar modelos que intrinsecamente
não têm caracterı́sticas de memória longa na modelação de tráfego que exiba esta
propriedade.
• O capı́tulo 4 é dedicado ao processo de Poisson modulado à Markov em tempo
contı́nuo com dois estados (2-MMPP), sendo propostos e testados dois novos

procedimentos de inferência de parâmetros e avaliada a adequação do modelo
2-MMPP à descrição de fluxos de tráfego com diferentes caracterı́sticas. Este
modelo tem sido largamente utilizado na caracterização estatı́stica de algumas
fontes de tráfego, nomeadamente tráfego de voz, apresentando no entanto algumas limitações importantes que se procuram demonstrar: por exemplo, o número
de estados não é em geral suficiente para permitir um bom ajustamento da distribuição marginal quando o tráfego exibe variabilidade ao longo de uma vasta
gama de valores de ritmos de chegada.
• No capı́tulo 5 são propostos dois modelos Markovianos, ambos baseados no
MMPP, capazes de ajustar tráfego com caracterı́sticas de similaridade escalar.

Este ajuste é possı́vel porque os métodos de construção dos modelos (e de forma
relacionada, os métodos de inferência de parâmetros) se baseiam na incorporação
das caracterı́sticas do tráfego existentes ao longo de diferentes escalas temporais. A diferença entre as duas propostas reside na forma como se incorporam
no modelo equivalente as caracterı́sticas das diferentes escalas temporais: no primeiro modelo é inferido um MMPP para cada escala temporal, sendo o modelo
de tráfego obtido por sobreposição dos MMPPs representativos de cada escala;
no segundo modelo cada estado dos MMPPs associados a uma escala temporal
dá origem, na escala seguinte, a um novo MMPP que fornece uma descrição mais
detalhada do tráfego associado a esse estado, sendo o modelo de tráfego que se
pretende obter dado por um MMPP equivalente à estrutura em árvore assim
construı́da.
• No capı́tulo 6 é proposto um modelo de tráfego, baseado nos sistemas de Linden-
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mayer, que possui a capacidade de descrever as caracterı́sticas multifractais do
tráfego presentes ao longo de diversas escalas temporais. A estrutura deste modelo incorpora directamente a noção de escala temporal. O modelo é comparado,
em termos de desempenho, com um modelo multifractal proposto na literatura
(a cascata conservativa) e com os modelos multi-escalares Markovianos propostos
no capı́tulo 5.
• Finalmente, no capı́tulo 7 são apresentadas as principais conclusões do trabalho
desenvolvido ao longo da Tese e algumas propostas para trabalho futuro.

1.5

Principais contribuições

As principais contribuições desta Tese são as seguintes:
• Proposta de uma metodologia de cálculo do Horizonte de Correlação para cenários
de rede constituı́dos por diversos andares de comutação;

• Proposta e avaliação de dois procedimentos de inferência de parâmetros para o
modelo 2-MMPP;

• Proposta de dois modelos de tráfego Markovianos (baseados no processo MMPP),

e respectivos procedimentos de inferência, com a capacidade de ajustar as caracterı́sticas de similaridade escalar apresentadas pelo tráfego real;

• Proposta de um modelo de tráfego baseado nos sistemas de Lindenmayer, e res-

pectivo procedimento de inferência, capaz de ajustar as caracterı́sticas multifractais exibidas por algumas capturas de tráfego.

1.6

Enquadramento do trabalho

O trabalho de caracterização estatı́stica e modelação de tráfego desenvolvido nesta Tese
foi parcialmente enquadrado nos seguintes projectos de investigação que decorrem ou
decorreram no Instituto de Telecomunicações - Pólo de Aveiro:
• CESTA (Caracterização Estatı́stica e Simulação de Tráfego ATM), PRIQUAS
(Planning of IP Networks supporting Quality of Service) e TELEMAT (Traffic
Engineering for DiffServ/MPLS Networks), financiados pela Portugal Telecom
Inovação;
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• SCALE I (Statistical Characterization of Telecommunications Traffic) e SCALE

II (Traffic Modeling and Performance Evaluation of Multiservice Networks), financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia;

• COST 279 (Analysis and Design of Advanced Multiservice Networks Supporting
Mobility, Multimedia and Internetworking) e Euro-NGI (Design and Engineering
of the Next Generation Internet, Towards Convergent Multi-Service Networks),
financiados pela União Europeia.

1.7

Notação utilizada

Ao longo da Tese são usados acrónimos cujo significado é apresentado na tabela do
apêndice A e aquando da sua primeira ocorrência no texto.
Todas as referências bibliográficas usadas ao longo do texto são evocadas entre
parêntesis rectos e apresentadas no final da Tese.
Ao longo do texto serão utilizados alguns termos em inglês sempre que a sua
tradução não reflicta o real significado da expressão original. Sempre que tal aconteça,
os termos são escritos em itálico. Em todos os outros casos, será feita a tradução dos
termos originais. Por forma a clarificar dúvidas que possam surgir com algumas das
traduções mais ou menos livres que foram efectuadas, apresenta-se na tabela 1.1 a
correspondência entre as expressões originais e as respectivas traduções.
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Expressão original
buffer
coarsest time scale
finest time scale
index of dispersion for counts
index of dispersion for intervals
infinite server effect
long range dependence
L-system
multiscaling behavior
peak to mean ratio
peakedness functional
probability mass function
production rules
scaling
self-similarity
shufling
striping
thinning
time scale range
wavelet
wavelet scaling analysis

Expressão utilizada em português
unidade de armazenamento da fila de espera
escala temporal mais larga
escala temporal mais fina
ı́ndice de dispersão para o processo de contagem
ı́ndice de dispersão para o processo de intervalos entre chegadas
efeito do servidor infinito
memória ou dependência longa
sistema L
comportamento de similaridade multi-escalar
quociente entre o valor de pico e a média
funcional do nı́vel de pico
função de massa de probabilidade
regras de produção (ou crescimento)
similaridade escalar
auto-similaridade
baralhar
listrar
desbastar
gama de escalas temporais ou gama temporal
onduleta
análise escalar baseada em onduletas

Tabela 1.1: Tabela de traduções
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Capı́tulo 2
Estado da arte dos modelos de
tráfego
2.1

Introdução

As redes de banda larga com integração de serviços visam transportar uma grande
variedade de tipos de tráfego de uma forma agregada. Esta situação difere substancialmente das redes de comutação de circuitos, com quase um século de existência e
que foram projectadas para transportar voz, bem como das mais recentes redes de
comutação de pacotes, fundamentalmente projectadas para transportar dados.
Os modelos de tráfego têm desempenhado sempre um papel importante no projecto e engenharia de qualquer um destes tipos de rede. Em particular, as chegadas
de Poisson e as distribuições exponenciais para o tempo de duração de cada chamada
serviram, durante quase um século, como modelos excelentes para levar a cabo quer
a engenharia quer a avaliação do desempenho das redes telefónicas de comutação de
circuitos. Também nas redes de comutação de pacotes a modelação dos processos
de chegadas de tráfego começou por ser baseada em modelos analı́ticos simples, os
chamados processos de renovamento (dos quais o processo de Poisson constitui um
caso particular). No entanto, como esta classe de modelos não permite modelar a dependência que se verificou existir entre as diferentes chegadas, foram posteriormente
propostos diversos modelos Markovianos e regressivos no sentido de ajustar de forma
mais precisa as caracterı́sticas do tráfego real. Estes modelos constituı́ram um significativo passo em frente na capacidade de modelar a informação real, tendo sido propostas
inúmeras variantes destinadas a ajustar serviços particulares com caracterı́sticas de
tráfego especı́ficas. Por razões de simplicidade matemática, os processos de chegadas
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Markovianos (MAP) com apenas dois estados foram dos primeiros a ser propostos para
modelar diversas fontes de tráfego, tornando-se bastante populares. No entanto, como
o seu exı́guo número de parâmetros não é em geral suficiente para permitir um bom
ajuste das diferentes caracterı́sticas do tráfego (como por exemplo, as funções de distribuição de probabilidade e de autocovariância) quando este exibe variabilidade ao
longo de uma vasta gama de valores de ritmos de chegada, foi necessário considerar
MAPs com um número de estados mais elevado. Entretanto, a necessidade de modelar
a chegada simultânea de múltiplas entidades conduziu à proposta de uma generalização
deste modelo, o processo de chegadas de rajadas Markoviano (BMAP).
Este tipo de modelos apresenta normalmente fragilidades importantes quando aplicado à modelação de tráfego de redes de banda larga com integração de serviços, uma
vez que este tráfego pode apresentar caracterı́sticas peculiares que podem não ser convenientemente captadas. A percepção desta realidade foi fundamentada em alguns
factos históricos.
Após a identificação em 1994/95 de fenómenos auto-similares e caracterı́sticas de
memória longa em algumas capturas de tráfego real efectuadas em LANs e WANs
[LTWW94, BSTW95], foram propostos diversos modelos capazes de descrever estes
fenómenos. A auto-similaridade tinha, no entanto, sido primeiramente descrita por
Benoit Mandelbrot [Man77], que encontrou este tipo de comportamento em diversos
fenómenos naturais. Mais recentemente [RV97], foi identificado um outro fenómeno
com impacto significativo no desempenho da rede, a multifractalidade, o que conduziu
ao aparecimento de um conjunto de modelos de tráfego com capacidade para capturar,
para além das estatı́sticas de primeira e segunda ordem, esta caracterı́stica peculiar do
tráfego. Todos estes fenómenos têm em comum a chamada propriedade da similaridade escalar, que corresponde à invariância de caracterı́sticas estatı́sticas com a escala
temporal, ou seja, à observação de propriedades estatı́sticas semelhantes à medida que
a escala temporal de agregação do tráfego varia desde os milisegundos até aos segundos
ou às centenas de segundos. Estas caracterı́sticas do tráfego podem resultar de diversas
causas, como por exemplo: (i) do facto de as aplicações gerarem tráfego em rajadas;
(ii) do facto de os mecanismos de controle da rede (por exemplo, o protocolo TCP)
introduzirem eles próprios correlação entre as chegadas de pacotes; (iii) do facto de os
ficheiros que são descarregados pelos utilizadores possuı́rem tamanhos que seguem distribuições com caudas longas; (iv) do facto de a própria interacção humano-computador
ser caracterizada por distribuições que revelam propriedades de cauda longa, seja nos
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intervalos entre cliques sucessivos, no perı́odo de utilização ou no número de aplicações
simultaneamente activas.
Existe um conjunto de modelos de tráfego cuja estrutura permite acomodar de
forma intrı́nseca algumas das propriedades peculiares do tráfego, já que são baseados em
processos estocásticos que possuem essas propriedades. Estes modelos serão designados
por modelos com similaridade escalar intrı́nseca e alguns dos seus parâmetros mapeiam
directa ou indirectamente nos principais descritores das propriedades peculiares. No
entanto, é possı́vel conceber modelos que aproximam essas propriedades através de uma
definição judiciosa da sua estrutura e do procedimento de inferência de parâmetros. É
o caso de alguns modelos Markovianos, cujos processos de construção e de inferência de
parâmetros permitem incluir na sua formulação caracterı́sticas de similaridade escalar
como a auto-similaridade, a memória longa e até a multifractalidade.
Nesta Tese, serão propostos diversos modelos de tráfego multi-escalares com a capacidade de ajustar certas caracterı́sticas de similaridade escalar. Os modelos propostos
podem-se basicamente dividir em dois tipos, que serão tratados em capı́tulos distintos: no capı́tulo 5 serão propostos dois modelos Markovianos capazes de ajustar a
memória longa e a auto-similaridade do tráfego e no capı́tulo 6 será proposto um modelo construı́do com base num processo iterativo e que se verifica ser capaz de ajustar
as caracterı́sticas multifractais do tráfego. Os modelos Markovianos são baseados no
processo de Poisson modulado à Markov (MMPP), um caso particular do BMAP, e o
seu método de construção é baseado na incorporação das caracterı́sticas presentes ao
longo de diferentes escalas temporais do tráfego, permitindo assim obter um modelo capaz de ajustar as caracterı́sticas de similaridade escalar do tráfego real. Naturalmente
que sendo um processo de chegadas Markoviano, tem a vantagem de tornar possı́vel
o uso das diversas ferramentas matemáticas de tratamento estatı́stico já existentes na
literatura. O modelo iterativo com caracterı́sticas de similaridade escalar que é proposto no capı́tulo 6 baseia-se nos sistemas de Lindenmayer (sistemas L), propostos pelo
biólogo A. Lindenmayer em 1968, e é capaz de replicar estruturas com propriedades
fractais em certas escalas temporais. Verifica-se que ao permitir que as caracterı́sticas
do sistema L variem entre gamas de escalas temporais, se obtém um modelo capaz de
ajustar caracterı́sticas multifractais do tráfego.
Neste capı́tulo será feita uma resenha dos principais tipos e modelos de tráfego
que ao longo dos anos têm sido propostos na literatura, desde os simples processos de
renovamento até aos mais recentes modelos auto-similares, fractais e multifractais. Ob-
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viamente que esta resenha não consegue incluir todos os modelos de tráfego propostos,
mas sim aqueles que na nossa opinião constituem os mais representativos e capazes de
proporcionar boas aproximações à realidade para determinadas situações concretas.
A terminar esta secção, faz-se agora uma breve referência ao conteúdo de cada uma
das secções seguintes. Na secção 2.2 é abordada a classificação dos modelos de tráfego
de acordo com os processos que procuram ajustar (instantes de chegada e contagem de
pacotes), para além de se identificarem as principais caracterı́sticas que normalmente
se espera encontrar num modelo de tráfego. Nas secções seguintes são apresentados de
forma breve os diferentes modelos que têm sido propostos na literatura para caracterizar tanto as fontes de tráfego individuais como a sua sobreposição, tendo os modelos
sido divididos em clássicos, modelos cuja estrutura intrı́nseca permite acomodar caracterı́sticas peculiares do tráfego que não são tidas em conta pelos modelos clássicos
e modelos capazes de descrever essas caracterı́sticas mas de forma extrı́nseca. Assim,
na secção 2.3 serão apresentados os modelos de tráfego clássicos, tais como os processos de renovamento, os modelos Markovianos e os modelos de regressão. Na secção
2.4 são definidas as diferentes propriedades peculiares que podem ser observadas em
capturas de tráfego real; na secção 2.5 são apresentados alguns modelos de tráfego
capazes de incorporar de forma intrı́nseca nas suas formulações matemáticas diferentes
propriedades peculiares do tráfego e na secção 2.6 são apresentados alguns modelos
que conseguem ajustar, embora de forma extrı́nseca, certas propriedades peculiares do
tráfego. Na secção 2.7 é apresentado brevemente um modelo capaz de ajustar tráfego
cujos momentos (de qualquer ordem genérica) não se comportam de acordo com leisde-potência das escalas temporais (o que constitui a caracterı́stica comum dos modelos
de similaridade escalar). Finalmente, na secção 2.8 são identificados os diversos aspectos a ter em conta na análise estrutural do tráfego, bem como os estimadores que
serão usados posteriormente ao longo da Tese na estimação dos diversos parâmetros
que caracterizam as propriedades de similaridade escalar.

2.2

Os processos de tráfego e a sua modelação

Antes de proceder à classificação dos modelos de tráfego, é importante introduzir a
noção de processo estocástico. Um processo estocástico Xt é um conjunto de variáveis
aleatórias, X(ξ, t), indexadas a um parâmetro ou variável t, isto é:
Xt = {X(ξ, t), ξ ∈ E, t ∈ T}
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em que E define um espaço de amostragem e T é um qualquer subconjunto de IR.
Não há restrições quanto à natureza do conjunto T, mas casos importantes correspondem a T = ZZ ou T = IN0 , dando origem a um processo estocástico de parâmetro
discreto, e a T = IR ou T = IR0+ , dando origem a um processo estocástico de
parâmetro contı́nuo. Exemplos de processos estocásticos são os resultados de sucessivos
lançamentos de uma moeda ao ar, o número de pessoas numa fila de espera ao longo
do tempo ou os instantes de chegada de pessoas a uma fila de espera.
As fontes ou os agregados de tráfego podem ser descritos segundo diferentes
nı́veis, pelo que a sua caracterização estatı́stica, a sua modelação ou a geração
de tráfego por simulação dependem do nı́vel que se pretende descrever. De uma
forma genérica, considere-se que um fluxo de tráfego S é caracterizado por uma
sequência de observações {..., X (tn−1 ), X (tn ) , X (tn+1 ) , ...} nos instantes temporais
{..., tn−1 , tn , tn+1 , ...}. Estas observações podem descrever, por exemplo, os intervalos

entre chegadas de sucessivos comandos do utilizador, se estivermos a pensar ao nı́vel do
comportamento do utilizador de uma determinada aplicação, os instantes de chegada
ou a duração de uma sequência de sessões (que podem corresponder, por exemplo, a
chamadas telefónicas), se estivermos a pensar ao nı́vel da sessão, ou os instantes de
chegada e o comprimento dos pacotes, se estivermos a pensar ao nı́vel da sequência
de pacotes. Normalmente, as observações X (ti ) são modeladas por uma famı́lia de
variáveis aleatórias com uma função de distribuição de probabilidade conhecida no
instante t.
Se o conjunto de valores possı́veis (designado por espaço de estados) for finito ou
contável então o processo é designado por processo de estados discreto, sendo designado
por processo de estados contı́nuo se tal não acontecer. O parâmetro t pode ser finito
ou contável, dando origem a um processo de parâmetro discreto que representaremos
por S = {Xn }∞
n=0 , em que o parâmetro é colocado como subscrito e representado por

uma variável inteira, ou pode tomar qualquer valor num conjunto de intervalos finitos
ou infinitos, dando origem a um processo de parâmetro contı́nuo que representaremos
por S = {X(t)}∞
t=0 . Se o processo descreve a chegada de entidades discretas simples

(pacotes, células, comandos, etc) é designado por processo pontual, consistindo numa
sequência de instantes t0 = 0, t1 , ..., tn , ... medidos a partir da origem, t0 = 0. Nos
modelos contı́nuos, as chegadas ou partidas de entidades podem ocorrer em qualquer
instante temporal, ao passo que nos modelos discretos apenas podem ocorrer em instantes pré-definidos. Designaremos por evento a chegada ou partida de uma determinada
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entidade.
Uma descrição alternativa dos processos pontuais é dada pelos processos de contagem, {N (t)}∞
t=0 , que são processos estocásticos de parâmetro contı́nuo não negativo e

que tomam valores inteiros, em que N (t) = max {n : tn ≤ t} representa o número de
chegadas no intervalo [0, t].

Uma terceira descrição de processos pontuais é dada pelos processos de intervalos
entre chegadas, {An }∞
n=1 , em que An = tn −tn−1 é o comprimento do intervalo de tempo

que separa a n-ésima chegada da anterior.

A equivalência destas descrições deriva do facto de tn =

n
P

Ak , podendo-se escrever:

k=1

N (t) = n ⇔ tn ≤ t ≤ tn+1 ⇔

n
X
k=1

Ak ≤ t <

n+1
X

Ak

(2.2)

k=1

Existe um conjunto de propriedades/qualidades que são exigı́veis ou desejáveis para
um modelo de tráfego:
• a sua exactidão, aproximação à realidade e significado fı́sico, ou seja, os resul-

tados dados pelo modelo devem ser fiáveis e descrever a realidade de forma tão
aproximada quanto possı́vel;

• o modelo deve gerar sempre variáveis aleatórias positivas, já que um intervalo de
tempo negativo entre chegadas ou um número negativo de chegadas de entidades
por intervalo de tempo não têm significado fı́sico;
• o modelo deve ser o mais geral possı́vel, ou seja, deve ter a capacidade para
modelar uma vasta gama de tipos de tráfego, com caracterı́sticas diversas;

• desejavelmente, o modelo deve ser estacionário do ponto de vista estatı́stico por
forma a que as estimativas dos seus parâmetros sejam válidas em todos os instantes de tempo, caso contrário, só terão validade nas zonas em que se admite
estacionaridade;
• desejavelmente, o modelo deve ser analiticamente tratável, o que significa que
deve conduzir a soluções com fórmulas fechadas ou que possam ser obtidas a
partir de algoritmos de computação numérica;
• desejavelmente, o modelo deve possuir métodos de estimação dos seus parâmetros
que sejam fáceis de implementar e de rápida execução;

20

Capı́tulo 2. Estado da arte dos modelos de tráfego

• o modelo deve possuir um número limitado de parâmetros, uma vez que o número
de parâmetros está directamente relacionado com a sua dimensionalidade e, por-

tanto, com a sua complexidade. No entanto, como o poder computacional das
máquinas disponı́veis é cada vez mais elevado, o número de parâmetros por si só
não constitui uma medida da complexidade do modelo, devendo antes falar-se do
binómio complexidade analı́tica-tempo de computação.

2.3

Modelos de tráfego clássicos

Até à publicação de evidências experimentais de que o tráfego real pode exibir propriedades peculiares, como a auto-similaridade, a memória longa ([LTWW94, BSTW95,
CB97, Pax95, RE96, WTSW97, WPT98]) e a multifractalidade ([RV97]), passı́veis de
provocar impactos significativos no desempenho da rede, a modelação de tráfego era baseada exclusivamente num conjunto de modelos que designamos por modelos clássicos.
Faremos agora uma breve resenha dos principais modelos pertencentes a esta categoria.

2.3.1

Processos de renovamento

Num processo de renovamento as observações X(ti ) são independentes e identicamente
distribuı́das, embora a sua função de distribuição possa ser geral. Independência,
neste contexto, significa que as observações no instante ti não dependem de qualquer
observação passada ou futura, pelo que a função de autocorrelação é igual a zero para
todos os deslocamentos temporais não nulos. O facto destes processos não conseguirem
captar a correlação entre as chegadas é uma enorme desvantagem do ponto de vista da
sua capacidade para descrever tráfego real. Nas subsecções seguintes serão apresentados
alguns tipos de processos de renovamento.
2.3.1.1

Processo de Poisson

Os processos de Poisson são os mais antigos processos de renovamento e a sua aplicação
à modelação de tráfego foi proposta por A. K. Erlang aquando do aparecimento da
rede telefónica de comutação de circuitos. Considerando uma sequência de eventos
independentes que ocorrem aleatoriamente no tempo com uma taxa média de λ eventos
por unidade de tempo, o número total de eventos em qualquer intervalo de comprimento
t, N (t), é uma variável aleatória de Poisson com média λt cuja função de massa de
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probabilidade é dada por:
P [N (t) = k] =

(λt)k e−λt
, k = 0, 1, 2, ...
k!

(2.3)

O processo de Poisson é assim um conjunto de variáveis aleatórias que descreve
uma sequência de eventos independentes que ocorrem aleatoriamente no tempo com
uma taxa média fixa, verificando-se que o número total de ocorrências em intervalos
disjuntos é estatisticamente independente com função de distribuição dada pela equação
2.3, ou seja, o processo apresenta incrementos independentes. O intervalo An entre a
ocorrência de acontecimentos é uma variável aleatória com distribuição exponencial,
isto é:
P [An ≤ t] = 1 − e−λt

(2.4)

O processo de Poisson goza de algumas propriedades analı́ticas importantes, nomeadamente o facto de a sobreposição de processos de Poisson independentes dar origem
a um processo de Poisson cujo ritmo médio de chegadas é igual à soma dos ritmos dos
processos sobrepostos e o facto de a propriedade dos incrementos independentes fazer
com que o processo de Poisson não possua memória.
2.3.1.2

Processo de Bernoulli

O processo de Bernoulli é o análogo em tempo discreto do processo de Poisson. No
processo de Bernoulli o tempo está dividido em ranhuras temporais e em cada ranhura
ocorre uma chegada com probabilidade p (e não ocorre uma chegada com probabilidade
1 − p), independentemente do que possa acontecer nas outras ranhuras. O número de

chegadas em k ranhuras temporais, Nk , é uma variável aleatória binomial cuja função
de distribuição é dada por:
P {Nk = n} =

k
n

!

pn (1 − p)k−n , n = 0, 1,...k

(2.5)

O intervalo entre chegadas é geometricamente distribuı́do com parâmetro p, ou seja:
P {An = j} = p (1 − p)j , j = 0, 1, 2, ...
2.3.1.3

(2.6)

Processo do Tipo Fase

Neste tipo de processo os intervalos entre chegadas são modelados pelo intervalo de
tempo que medeia até à absorção, num processo de Markov em tempo contı́nuo (definido na subsecção 2.3.2), C = {C(t)}∞
t=0 , com espaço de estados {0, 1, ..., m}. Neste
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caso, o estado 0 é absorvente, enquanto que todos os outros são transitórios. A absorção está garantida num intervalo de tempo finito. Para determinar o processo de
intervalos entre chegadas, An , o processo deve ser inicializado com uma distribuição
inicial de probabilidades Π. Quando ocorre a absorção, isto é, quando o sistema atinge
o estado 0, o processo é parado. O intervalo de tempo que decorreu é precisamente o
valor de An , que é uma mistura probabilı́stica de somas de exponenciais. Posteriormente, o processo é novamente reiniciado com a distribuição inicial Π e o procedimento
é repetido de forma independente para obter An+1 [Neu81].
Os processos de renovamento do tipo fase dão origem a modelos de tráfego relativamente tratáveis. Para além disso, gozam da importante propriedade de que qualquer
distribuição de tempos entre chegadas do tipo renovamento pode ser aproximada, até
ao nı́vel que se pretender, por distribuições do tipo fase [FM94].

2.3.2

Processos de Markov e de renovamento de Markov

Um primeiro passo para descrever as dependências entre as observações X(ti ) é dado
pelo processo de Markov e pelo ainda mais geral processo de renovamento de Markov.
Um processo de Markov é um processo estocástico que satisfaz a seguinte condição:
a probabilidade do sistema estar num determinado estado num instante t2 pode ser
deduzida a partir do conhecimento do seu estado num qualquer instante anterior t1
e não depende da história do sistema antes de t1 . Introduzindo algum formalismo
matemático, pode-se dizer que um processo estocástico de parâmetro (normalmente o
tempo) contı́nuo {X(t), t ≥ 0} é um processo de Markov se, para qualquer conjunto de

n instantes t1 < t2 < ... < tn do conjunto T do processo e para quaisquer valores reais
x1 , ..., xn se verificar
P [X(tn ) = xn |X(t1 ) = x1 , ..., X(tn−1 ) = xn−1 ] = P [X(tn ) = xn |X(tn−1 ) = xn−1 ]

(2.7)

A expressão 2.7 é conhecida como propriedade de Markov e dela se pode concluir
facilmente que, conhecido o ”presente”do processo, o ”futuro”é independente do ”passado”(propriedade da ausência de memória). No processo em tempo discreto o tempo
de permanência num determinado estado é geometricamente distribuı́do, enquanto que
no processo em tempo contı́nuo esse tempo é exponencialmente distribuı́do.
Os processos de Markov podem ser classificados não só pelo seu parâmetro, contı́nuo
ou discreto, mas também pelo espaço de estados (conjunto dos possı́veis valores do
processo estocástico), que pode igualmente ser contı́nuo ou discreto. Os processos de
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Markov cujo espaço de estados é discreto designam-se por cadeias de Markov, usando-se
habitualmente para espaço de estados o conjunto S = {1, 2, 3,...}.

Nas cadeias de Markov de parâmetro (normalmente o tempo) discreto, {Xt , t =

0, 1, 2, ...}, as variáveis aleatórias X0 , X1 , ..., Xn , Xn+1 , ... são discretas, o conjunto T é
discreto (T = {0, 1, ..., n, n + 1, ...}), o número de estados é finito ou infinito numerável

e a equação 2.7 pode ser substituı́da por:

P (Xn+1 = j|X0 = i0 , ..., Xn−1 = in−1 , Xn = i) = P (Xn+1 = j|Xn = i) = Pij

(2.8)

para todos os estados i0 , i1 , ..., in−1 , i, j e para n ≥ 0. A expressão do lado direito da

igualdade 2.8 designa-se por probabilidade de transição da cadeia de Markov a um
passo, em que Pij representa a probabilidade condicional do sistema estar no estado

j no instante n + 1 dado que no instante n esteve no estado i, com Pij ≥ 0, i, j ≥ 0
∞
P
e
Pij = 1, i = 0, 1, ... . A matriz de probabilidades de transição de estado, que
j=0

designaremos por P, é a matriz constituı́da pelos elementos Pij . A cadeia de Markov

é designada por homogénea se as probabilidades de transição Pij não dependerem do
tempo, ou seja, forem estacionárias.
É ainda usual definir-se a probabilidade de transição a m passos, Pijm , representando
a probabilidade de um processo que se encontra no estado i passar para o estado j após
n transições:
∆

Pijm = P [Xn+m = j|Xn = i]

(2.9)

Naturalmente que Pij1 = Pij . Estas probabilidades de transição podem ser calculadas
recorrendo às equações de Chapman-Kolmogorov [Kle75, Ros97]:
Pijn+m =

∞
X
k=0

m
Pikn Pkj
, ∀n, m ≥ 0, ∀i, j

(2.10)

Fazendo uso da propriedade de Markov, é possı́vel estabelecer a seguinte fórmula
recursiva para calcular Pijm [Kle75, Ros97]:
X
Pijm =
Pikm−1 Pkj , m = 2, 3, ...

(2.11)

k

Esta equação indica que para passar de um estado i para um estado j em m passos se
deve passar primeiro do estado i para um estado k em m − 1 passos e daı́ para o estado

j em mais um passo: a probabilidade destes dois últimos acontecimentos independentes

é o produto da probabilidade de cada um, pelo que somando estes produtos para todos
os estados intermédios se obtém a equação 2.11.
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É fácil de provar por indução que P(n) = Pn , ou seja, a matriz de probabilidades
de transição a n passos, P(n) , pode ser obtida multiplicando a matriz P por si própria
n vezes.
Se a cadeia de Markov for ergódica (o que significa que os valores médios esperados
das suas estatı́sticas coincidem com as médias temporais) e irredutı́vel (o que significa
que todos os estados comunicam entre si, isto é, qualquer estado está acessı́vel a partir
de qualquer outro estado) então o limite lim Pijn existe e é independente de i. Definindo
n→∞

então
∆

πj = lim Pijn , j ≥ 0
n→∞

(2.12)

verifica-se que os πj são soluções únicas e não negativas da equação
πj =

∞
X
i=0

com

∞
P

πi Pij , j ≥ 0

(2.13)

πj = 1, e representam a probabilidade limite (em regime estacionário) do

j=0

processo estar no estado j no instante n, ou seja, a proporção de tempo que a cadeia
de Markov passa no estado j. A matriz Π, cujos elementos são os πj assim definidos,
designa-se por matriz de probabilidades de transição em regime estacionário e satisfaz
as seguintes condições:
Π = ΠP, Πe = 1

(2.14)

em que e = [1, 1, ...]T é um vector unitário de comprimento m.
Nas cadeias de Markov em tempo contı́nuo a equação 2.7 pode ser reescrita da
seguinte forma:
P (X(t + s) = j|X(s) = i, X(u) = xu , 0 ≤ u < s) = P (X(t + s) = j|X(s) = i) = Pij (t)

(2.15)

para quaisquer s, t ≥ 0 e quaisquer inteiros não negativos i, j, xu . Neste caso, as

transições entre estados podem ocorrer em qualquer instante de tempo e as probabilidades de transição Pij (t) (que dependem do tempo) representam a probabilidade da
cadeia de Markov passar do estado i no instante s para o estado j no instante t + s.
Também neste caso, as probabilidades de transição podem ser calculadas resolvendo

as equações de Chapman-Kolmogorov, que assumem agora a seguinte formulação:
Pij (t + s) =

∞
X
k=0

para todos os s ≥ 0 e t ≥ 0.
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Se as probabilidades Pij (t) forem independentes de s, diz-se que a cadeia de Markov
em tempo contı́nuo possui probabilidades de transição homogéneas ou estacionárias.
Neste caso, é possı́vel definir as chamadas taxas de transição instantâneas, qij , como
sendo
qij = vi Pij (t)

(2.17)

em que vi representa o ritmo ao qual o processo faz uma transição quando está no
estado i. Como Pij (t) representa a probabilidade dessa transição ocorrer para o estado
j, então qij é a taxa a que o processo, estando no estado i, transita para o estado j.
Verifica-se que
Pij (t) =

qij
qij
= P
qij
vi

(2.18)

j

(j6=i)

com

P
j

qij = 0, ∀i. Definindo qi =

P

qij como sendo a taxa total de saı́da do estado i,

j6=i

então verifica-se sempre qii = −qi , ∀i, j. A matriz Q cujos elementos são os qij assim

definidos designa-se por matriz de taxas de transição ou matriz geradora infinitesimal
da cadeia de Markov.
À semelhança do que acontecia nas cadeias de Markov em tempo discreto, a pro-

babilidade de uma cadeia de Markov em tempo contı́nuo estar no estado j no instante
t converge frequentemente para um valor limite que é independente do estado inicial,
ou seja,
∆

πj = lim Pij (t)
t→∞

com

∞
P

(2.19)

πj = 1. Os limites anteriores existem desde que todos os estados da cadeia

j=0

de Markov comuniquem entre si, isto é, começando num qualquer estado i existe uma
probabilidade positiva de a cadeia de Markov alguma vez passar pelo estado j, ∀i, j, e

desde que a cadeia de Markov seja recorrente, isto é, partindo de um qualquer estado o
tempo médio de retorno a esse estado deve ser finito. A matriz Π, cujos elementos são
os πj assim definidos, designa-se por matriz de probabilidades de transição em regime
estacionário e satisfaz as seguintes condições:
ΠQ = 0, Πe = 1

(2.20)

em que e = [1, 1, ...]T é um vector unitário de comprimento m.
Os processos de Markov aditivos (MAdP) constituem uma sub-classe dos processos
de Markov com importantes aplicações na teoria das filas de espera. O processo estocástico bi-dimensional {G(t), J(t)}, com espaço de estados multidimensional {E ×F }
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é um MAdP se: (i) {G(t), J(t)} for um processo de Markov e (ii) a probabilidade con-

dicional de {G(s + t) − G(s), J(s + t)} dado {G(s), J(s)} depender apenas de J(s)

[PP95]. A variável aleatória G(t) constitui a componente aditiva do processo enquanto

que a variável J(t) constitui a componente de Markov. Quando a componente aditiva
assume valores inteiros não negativos, os incrementos de G podem corresponder a eventos, como por exemplo chegadas de entidades. Neste caso, o processo correspondente
é designado por processo de chegadas Markoviano aditivo (MAAP). Se o número de
estados da cadeia moduladora for finito, estamos na presença do processo de chegadas
Markoviano (MAP), um caso particular do MAAP que será abordado em detalhe na
próxima subsecção.
O processo de renovamento de Markov é mais geral do que o processo de Markov
na medida em que os intervalos entre chegadas podem ter uma distribuição arbitrária,
não necessariamente exponencial (caso contı́nuo) ou geométrica (caso discreto), e que
depende dos dois estados entre os quais ocorre a transição.
2.3.2.1

Processo de chegadas Markoviano

O processo de chegadas Markoviano (MAP) goza da importante propriedade de que
a sobreposição de MAPs resulta ainda num MAP, o que implica enormes facilidades
no tratamento analı́tico destes processos. Neste caso, um processo de Markov auxiliar
evolui ao longo do tempo e o seu estado actual determina a lei de probabilidades que
rege o processo de geração de tráfego.
Considere-se que o processo G(t), referido na definição do MAdP, constitui agora
um processo de contagem N (t) representando o número de chegadas no intervalo [0, t]
e com espaço de estados {i : i ∈ IN0 }, e seja J(t) um processo do tipo fase que repre-

senta o estado da cadeia de Markov subjacente, podendo assumir valores no conjunto
{1, 2, ..., m}. O processo Markoviano bi-dimensional em tempo contı́nuo {N (t), J(t)},

com espaço de estados {(i, j) : i ∈ IN0 , 1 ≤ j ≤ m}, designa-se por MAP e possui uma
matriz geradora infinitesimal Q∗ com a

C

 0

Q∗ = 
 0

...

seguinte estrutura:

D 0 0 ...

C D 0 ... 


0 C D ... 

... ... ... ...

(2.21)

em que C e D são matrizes com dimensão m × m. Na matriz C, todos os elementos

da diagonal principal são negativos e todos os restantes elementos são não-negativos,
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enquanto que na matriz D todos os elementos são não-negativos. A matriz Q, definida
∆

por Q = C + D, é um gerador infinitesimal irredutı́vel da cadeia de Markov subjacente
J(t).
A evolução deste processo pode ser explicada como se segue. Assuma-se que o
processo J(t), com gerador irredutı́vel Q, está num determinado estado j, 1 ≤ j ≤

m. Após um intervalo de tempo exponencialmente distribuı́do com parâmetro −Cjj ,

ocorre uma transição para outro estado k 6= j sem ter ocorrido nenhuma chegada com

probabilidade

Cjk
−Cjj

ou para um estado l (que até pode ser o mesmo) conjuntamente

com a ocorrência de uma chegada com probabilidade

Djl
.
−Cjj

Assim, os elementos da

matriz C correspondem a transições de estado sem chegadas e cada elemento de D
representa uma transição de estado conjuntamente com a ocorrência de uma chegada.
Considerando que Π representa o vector de probabilidades em regime estacionário
do processo do tipo fase com gerador irredutı́vel Q, um MAP que tenha Π como vector
de probabilidades iniciais dos estados da cadeia de Markov subjacente é designado por
MAP estacionário, sendo normalmente utilizado para modelar processos de contagem,
N (t). Neste caso, o ritmo médio de chegadas, λ̄, é dado por:
λ̄ = ΠΛe

(2.22)

em que e representa o vector unitário de comprimento m anteriormente definido.
O processo {N (t), J(t)} é caracterizado pelas probabilidades de transição Pij (a, ∆t),

com a ∈ IN0 e ∆t ≥ 0, definidas da seguinte forma:

Pij (a, ∆t) = P [N (t + ∆t) = a, J(t + ∆t) = j|N (t) = 0, J(t) = i ∩ η(∆t) = 1] =
(
0,
a<0
=
Pij (t)ϕij (a, ∆t) , a ≥ 0
(2.23)
em que η(∆t) = 1 significa que ocorreu apenas uma transição no intervalo ∆t e
ϕij (a, ∆t) é uma função de probabilidade em IN0 × R0+ definida por:
ϕij (a, ∆t) = e−λj ∆t

(λj ∆t)a
a!

(2.24)

com (i, j) ∈ S 2 , em que S = {1, 2, ..., m} representa o espaço de estados de J(t)

anteriormente apresentado. Os valores ϕij (a, ∆t) representam a probabilidade de após
o intervalo de tempo ∆t, em que apenas ocorreu uma transição de fase do estado i
para o estado j com probabilidade Pij (t), existirem a chegadas de pacotes.
No sentido de caracterizar o processo de intervalos entre chegadas correspondente
ao MAP é necessário introduzir mais alguma notação. Assuma-se que t = 0 é o
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primeiro instante de chegadas e designe-se por Jn , n ≥ 1, o estado da cadeia de
Markov subjacente (com gerador infinitesimal Q) nos sucessivos instantes de chegada.
Considere-se ainda que Xn , n ≥ 1, representa o intervalo de tempo entre as n e (n + 1)-

ésima chegadas. Então, sabe-se que {(Xn , Jn ) , n ≥ 1} é uma sequência de renovamento

de Markov com matriz de distribuição de probabilidades condicionais de transição F (x),
cujo (i, j)-ésimo elemento é definido como [And95]
Fij (x) = Pr {Xn ≤ x, Jn = j|Jn−1 = i}

(2.25)

A função de distribuição de probabilidade dos instantes entre chegadas é então dada
por [And95]:
F (x) =

Zx
0


eCu duD = I − eCx (−C)−1 D

(2.26)

A sequência {Jn , n ≥ 1} forma uma cadeia de Markov com matriz de probabilidades

de transição de estados dada por

T = F (∞) = −C −1 D

(2.27)

Sendo Π0 a matriz em regime estacionário correspondente a T , considere-se o MAP
que tem Π0 como o vector de probabilidades iniciais da sua cadeia de Markov subjacente, {Jn }. Este MAP é um processo de intervalos entre chegadas estacionário, com

inı́cio num instante de chegadas arbitrário, e é frequentemente adoptado para modelar
processos de intervalos entre chegadas. Para este MAP, a função de distribuição dos
intervalos entre chegadas, F (x) = Pr {X ≤ x}, é dada por

F (x) = Π0 I − eCx (−C)−1 De

(2.28)


mk = E X k = k!Π0 (−C)−(k+1) De, k = 1, 2,...

(2.29)

sendo o momento de ordem k dos intervalos entre chegadas dado por

A partir da função de distribuição conjunta do vector aleatório (X1 , X2 , ..., Xn ), que
é dada por [And95]
0

FX1 ,X2 ,...,Xn (x1 , x2 , ..., xn ) = Π

n
Y

i=1


I − eCxi T e

(2.30)

obtém-se a função de autocovariância dos intervalos entre chegadas, r(k), k ≥ 1:


r(k) = E{[Xi − m1 ][Xi+k − m1 ]} = Π0 C −2 D T k−1 − eΠ0 C −2 De
29

(2.31)
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Dois conhecidos casos particulares dos MAPs são o processo de Poisson, em que
C = −λ e D = λ (correspondendo a um processo de Poisson com taxa λ), e o processo

de Poisson modulado à Markov (MMPP), que é um processo de Poisson duplamente
estocástico em que a taxa de chegadas depende do estado em que se encontra a cadeia
de Markov subjacente. Para o MMPP, tem-se D = Λ e portanto C = Q − Λ, com
Λ = diag (λ1 , ..., λm ).

Um processo semi-Makoviano é obtido quando se permite que o tempo entre
transições de estado siga uma distribuição de probabilidade arbitrária. Se a distribuição temporal entre transições for ignorada, a sequência de estados visitada pelo
processo semi-Markoviano constituirá uma cadeia de Markov em tempo discreto, sendo
designada por cadeia de Markov embutida.
Processo de chegadas de rajadas Markoviano
O processo de chegadas de rajadas Markoviano (BMAP) é uma generalização do MAP
que permite a chegada simultânea de múltiplas entidades, ou seja, ao contrário do
MAP o BMAP permite modelar chegadas de rajadas de pacotes. A versão contı́nua
do BMAP foi introduzida por Lucantoni em [Luc91] e a versão discreta (designada
por dBMAP) foi introduzida por Blondia e Casals em [BC92], pertencendo ambas
à classe dos processos Markovianos aditivos univariados [PP95], o que lhes confere
propriedades especiais de grande importância na modelação de tráfego. Considerando
a versão discreta, por ser a mais conveniente para representar um processo de contagem
de chegadas, ela pode ser encarada como uma sequência aleatória de Markov cuja
componente aditiva toma valores inteiros não negativos. Assim, a cadeia de Markov
homogénea (Y, J) = {(Yk , Jk ), k ∈ IN0 }, com espaço de estados IN0 × S, é um dBMAP

se

P (Yk+1 = m + n, Jk+1 = j|Yk = m, Jk = i) =


0

n<0

(2.32)

p ϕ (n) n ≥ 0
ij ij

com n, m ∈ IN0 , onde P = (pij ) i,j∈S é uma matriz estocástica, para cada par (i, j) ∈ S 2

ϕij = {ϕij (n), n ∈ IN0 } é uma função de probabilidade em IN0 e supõe-se que Φ(n) =

[ϕij (n)]i,j∈S . Nesta definição, J é uma cadeia de Markov que representa a componente
ou fase de Markov de (Y, J) e S é o conjunto de estados possı́veis dessa cadeia. Quando
o dBMAP (Y, J) é utilizado para modelar um processo de chegadas, os Yk podem ser
interpretados como o número total de chegadas até ao instante k. Os valores ϕij (n),
com (i, j) ∈ S 2 e n ∈ IN0 , representam a probabilidade de após uma transição de
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fase do estado i para o estado j existirem n chegadas de pacotes. A inferência desta
probabilidade tem então em conta o número de rajadas que chegou e a distribuição
do número de pacotes em cada uma das rajadas. Os ϕij (n) são então calculados da
seguinte forma:
ϕij (n) =

+∞
X

e−λj

l=0

onde

(l)
ϕj (n)

λlj (l)
ϕ (n)
l! j

(2.33)

designa a convolução de ordem l de ϕj (n), em que ϕj (n) representa a

probabilidade de chegarem n pacotes quando a cadeia de Markov se encontra na fase
j. Como a probabilidade de haver l chegadas de rajadas é dada por e−λj λlj /l! e a
(l)

probabilidade de l rajadas terem um tamanho total de n pacotes é dada por ϕj (n),
então a probabilidade de l chegadas de rajadas corresponderem a n chegadas de pacotes
(l)

é dada por e−λj λlj ϕj (n)/l!. A probabilidade ϕij (n) resulta da soma desta componente
para todos os casos possı́veis do número de rajadas no intervalo de tempo em causa,
i.e. desde não haver chegadas (l = 0) até um número infinito de chegadas (l = ∞).

Assim, a equação 2.32 pode finalmente ser escrita como

0
n<0
(2.34)
P (Yk+1 = m + n, Jk+1 = j|Yk = m, Jk = i) =
l
p P+∞ e−λj λj ϕ(l) (n) n ≥ 0
ij
l=0
l! j

para n, m, l ∈ IN0 e (i, j) ∈ S 2 .

Este processo de chegadas foi usado em [SPV04] para modelar conjuntamente che-

gadas e tamanhos de pacotes. As chegadas de pacotes são modeladas por um dMMPP e
cada chegada é caracterizada por uma rajada cujo tamanho tem uma distribuição geral
que depende da fase desse dMMPP. Uma ideia semelhante foi proposta em [KLL03].
Processo de Poisson modulado à Markov
Os processos modulados à Markov constituem uma importantı́ssima sub-classe dos processos de chegada Markovianos devido à sua enorme gama de aplicações. Ao contrário
dos MAPs e dos BMAPs, nos processos modulados à Markov não é permitida a chegada
de entidades em simultâneo com transições de fase, ou seja, com mudanças de estado
da cadeia de Markov subjacente. O processo de Poisson modulado à Markov (MMPP)
constitui um caso particular dos processos modulados à Markov e a sua introdução permitiu modelar fontes variáveis no tempo mantendo simultaneamente tratável a solução
analı́tica do problema associado ao cálculo do desempenho em fila de espera.
O MMPP em tempo contı́nuo é o processo modulado à Markov mais vulgarmente
utilizado e combina a simplicidade do processo de Markov (processo modulante) com
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a simplicidade do processo de Poisson (processo modulado). Neste esquema, o estado
actual k da cadeia de Markov subjacente define o ritmo de chegadas, λk , usado no processo de Poisson modulado. O MMPP em tempo contı́nuo é usado fundamentalmente
para modelar processos de intervalos entre chegadas. No capı́tulo 4, será estudada a
eficiência e a versatilidade do MMPP de dois estados na caracterização de diversos
tipos de processos de intervalos entre chegadas.
O MMPP em tempo discreto (dMMPP) constitui um modelo mais natural para
representar a informação correspondente ao número de chegadas num intervalo de
amostragem. Este processo tem recebido muita atenção em diversos estudos dedicados
quer à modelação de tráfego quer à análise de sistemas de filas de espera (por exemplo,
[Blo93, AC94, Ran95, GB96, FAX97, Alf98, Rid98, Her01, KCC02]). Em particular,
tem sido utilizado na modelação de tráfego com propriedades de memória longa [GB96].
No capı́tulo 5 da Tese este modelo será utilizado como a base para a construção de
dois modelos de tráfego multi-escalares. Note-se que os modelos MMPP em tempo
contı́nuo e discreto, encarados como modelos que descrevem processos de chegadas,
são basicamente equivalentes através de um simples reescalonamento de parâmetros,
desde que o intervalo de amostragem utilizado na versão discreta seja pequeno quando
comparado com os tempos médios de permanência nos diversos estados da cadeia de
Markov modulante.
O dMMPP é, assim, a versão discretizada no tempo do popular MMPP em tempo
contı́nuo e pode ser visto como uma sequência aleatória de Markov em que os incrementos de tráfego em cada instante têm uma distribuição de Poisson cujo parâmetro
é uma função do estado da cadeia de Markov modulante. Mais precisamente, a cadeia
de Markov homogénea (Y, J) = {(Yk , Jk ), k = 0, 1, . . .}, com espaço de estados IN0 × S,
é um dMMPP se e só se, para k = 0, 1, . . .

P (Yk+1 = m + n, Jk+1 = j|Yk = m, Jk = i) =


0

p e−λj λnj
ij
(n)!

n<0

(2.35)

n≥0

para todo m, n ∈ IN0 e (i, j) ∈ S 2 , com λj representando constantes reais não negativas
e P = (pij ) representando uma matriz estocástica. Note-se que a distribuição de
Yk+1 − Yk , dado que Jk = j, é uma distribuição de Poisson com média λj , de tal

forma que λj representa o incremento médio do processo Y quando a cadeia de Markov

modulante está no estado j.
Sempre que a equação (2.35) se verifique, diz-se que (Y, J) é um dMMPP com um
conjunto de estados modulantes S e com parâmetros (matrizes) P e Λ, podendo-se
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escrever
(Y, J) ∼ dMMPPS (P, Λ)

(2.36)

em que Λ = (λij ) = (λi δij ), com δ representando a função de Kronecker, i.e., δij é
igual a um se i = j e igual a zero em todas as outras situações. A matriz P é a matriz
de probabilidades de transição da cadeia de Markov modulante J, enquanto que Λ é
a matriz dos ritmos de chegada de Poisson. Se S tiver cardinalidade r, dizemos que
(Y, J) é um dMMPP de ordem r (r-dMMPP). Quando, em particular, S = {1, 2, . . . , r}
para algum r ∈ IN , então


p
 11
p
 21
P=
. . .

pr1

e



p12 . . . p1r




p22 . . . p2r 


. . . . . . . . .

pr2 . . . prr


λ
0 ... 0
 1

 0 λ ... 0 
2


Λ=

. . . . . . . . . . . . 


0 0 . . . λr

(2.37)

(2.38)

podendo-se escrever simplesmente (Y, J) ∼ r-dMMPPr (P, Λ).

Considere-se agora a sobreposição de L dMMPPs independentes
(Y (l) , J (l) ) ∼ rl -dMMPPrl (P(l) , Λ(l) )

(2.39)

em que l = 1, 2, . . . , L e J (1) , J (2) , . . . , J (L) são cadeias ergódicas em regime estacionário
e a dimensão de cada dMMPP não é necessariamente a mesma. Para l = 1, 2, . . . , L
h
i
(l) (l)
(l)
designa-se por Π(l) = π1 π2 . . . πrl a distribuição estacionária de J (l) . O resultado
da sobreposição é o processo
(Y, J) =

L
X

!

Y (l) , (J (1) , J (2) , . . . , J (L) )

l=1

com

∼ dMMPPS (P, Λ)

(2.40)

S = {1, 2, . . . , r1 } × . . . × {1, 2, . . . , rL }

(2.41)

P = P(1) ⊗ P(2) ⊗ . . . ⊗ P(L)

(2.42)

Λ = Λ(1) ⊕ Λ(2) ⊕ . . . ⊕ Λ(L)

(2.43)

em que r1 , r2 , . . . , rL , representam as dimensões de cada um dos L dMMPPs, com ⊕ e

⊗ designando a soma e o produto de Kronecker, respectivamente. Note-se que a cadeia
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Figura 2.1: A propriedade aditiva dos MMPPs

de Markov J também está em regime estacionário. A figura 2.1 apresenta um exemplo
ilustrativo desta atractiva propriedade aditiva de que gozam os MMPPs, neste caso
representando a sobreposição de dois 2-dMMPPs.
O chamado processo de Poisson comutado (Switched Poisson Process - SPP) é um
caso especial do MMPP em que o processo modulante é uma cadeia de Markov de dois
estados. Um caso especial do SPP ocorre quando λ0 = 0 e λ1 > 0, ou seja, temos
um estado de silêncio e um estado activo. Este processo é designado por processo
de Poisson interrompido (Interrupted Poisson Process - IPP) e tem sido largamente
utilizado na modelação de tráfego de voz [HL86].
O processo de Bernoulli interrompido (Interrupted Bernoulli Process - IBP) é a
versão discretizada do IPP. O tempo é discretizado, sendo cada ranhura igual ao tempo
de transmissão de um pacote. Uma ranhura pode estar no estado activo, em que
conterá um pacote com probabilidade α, ou inactivo, não havendo neste caso chegada de
pacotes. Supondo que uma ranhura está no estado activo, a probabilidade da próxima
ranhura estar no estado inactivo é igual a 1 − p. De forma análoga, se a ranhura estiver

no estado inactivo, a probabilidade da próxima ranhura estar no estado activo é igual
a 1 − q. Os tempos de permanência nos estados activo e inactivo são geometricamente

distribuı́dos com valores médios 1/(1 − p) e 1/(1 − q), respectivamente.
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2.3.3

Modelos de fluı́dos

Se o número de chegadas de entidades que se pretende caracterizar crescer muito, cada
entidade individual irá acrescentar ao fluxo de tráfego uma quantidade de informação
praticamente desprezável. Se pensarmos na transmissão de informação de vı́deo de
alta qualidade, por exemplo, o número de pacotes por unidade de tempo é bastante
elevado pelo que a simulação de todas as chegadas de pacotes seria muito dispendiosa
do ponto de vista computacional e representaria uma granularidade temporal exagerada em muitas situações. Uma simulação de fluı́dos assume que o fluxo de chegada
permanece aproximadamente constante por perı́odos de tempo muito mais longos. As
flutuações de tráfego serão modeladas por eventos capazes de sinalizar uma mudança
no ritmo do fluxo [JMW96, KR92, SMRA89].
Os modelos de fluı́dos caracterizam apenas a sequência de tráfego pela sua taxa
de chegadas, não tentando modelar as chegadas individuais. Têm portanto grande
simplicidade, mas não permitem modelar caracterı́sticas do tráfego para além da taxa
de chegadas e da duração dos perı́odos de actividade ou silêncio.
O modelo de fluı́do modulado à Markov é o modelo deste tipo mais vulgarmente
utilizado na modelação de tráfego (por exemplo na modelação de fontes de vı́deo de
ritmo variável (VBR) [MAS+ 88, SMRA89]), sendo o ritmo do fluxo determinado pelo
estado da cadeia de Markov. Estes modelos têm também sido aplicados a fontes do
tipo ON-OFF.

2.3.4

Modelos estocásticos de regressão

Os modelos de regressão são usados para prever uma variável aleatória a partir de uma
ou mais variáveis aleatórias diferentes. Os modelos de regressão linear definem explicitamente uma determinada variável aleatória da sequência como uma transformação
linear das anteriores, dentro de uma janela temporal que se estende do presente até
ao passado. Podemos dividir os modelos de regressão em modelos auto-regressivos,
que podem por sua vez ser de diversos tipos, e modelos de transformação-expansãoamostragem (TES).
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2.3.4.1

Modelo auto-regressivo linear

No modelo auto-regressivo linear de ordem p, que se representa por AR(p), o valor da
série temporal no instante n, Xn , é dado pela seguinte expressão:
Xn = φ1 Xn−1 + φ2 Xn−2 + ... + φp Xn−p + εn

(2.44)

em que n é ruı́do branco e representa o erro de eventos aleatórios que não são tidos em
conta pelo modelo, os coeficientes φj , j = 1, 2, ..., p, são números reais e os sucessivos Xn
são variáveis aleatórias correlacionadas. Se n for ruı́do branco gaussiano com variância
σε2n , então os Xn são variáveis aleatórias normalmente distribuı́das. Definindo um
operador B como sendo Xn−1 = BXn e considerando que Φ(B) é um polinómio em B
definido por Φ (B) = (1 − φ1 B − ... − φp B p ), o processo AR(p) pode ser representado
como

Φ (B) Xn = εn

(2.45)

O processo Xn é estacionário se as raı́zes de Φ(B) estiverem fora do cı́rculo unitário.
A função de autocorrelação, rX (k), pode ser calculada multiplicando a equação
2.44 por Xn−k , tomando a esperança matemática e dividindo pela variância γ0 =
E{(Xn − E{Xn })(Xn − E{Xn })}, obtendo-se:
rX (k) = φ1 rX (k − 1) + φ2 rX (k − 2) + ... + φp rX (k − p), k > 0

(2.46)

A solução geral desta expressão recursiva é dada por
rX (k) = A1 Gk1 + A2 Gk2 + ... + Ap Gkp

(2.47)

em que os G−1
são as raı́zes de Φ(B) e os Ai os respectivos resı́duos, i = 1, 2, ..., p. Por
i
isso, a função de autocorrelação de um processo AR(p) consistirá, em geral, em funções
exponenciais ou sinusoidais amortecidas, dependendo do facto de as raı́zes serem reais
ou complexas, respectivamente.
Devido à sua simplicidade, os modelos AR(p) são particularmente adequados para
modelar dependências de curta duração: por exemplo tráfego de vı́deo VBR codificado, que origina um fluxo de tramas de comprimento semelhante [MAS+ 88], ou de
uma forma geral tráfego que apresente uma função de autocorrelação com decaimento
rápido. Embora seja relativamente simples estimar os parâmetros do modelo AR e gerar recursivamente uma sequência de amostras, o decaimento exponencial da sua função
de autocorrelação torna este modelo incapaz de aproximar funções de autocorrelação
que decaiam a um ritmo inferior ao exponencial.
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2.3.4.2

Modelo auto-regressivo discreto

Um modelo auto-regressivo discreto de ordem p, designado por DAR(p), gera uma
sequência estacionária de variáveis aleatórias discretas com distribuição de probabilidade arbitrária e com uma estrutura de correlação semelhante à do processo AR(p).
O processo DAR(p) define-se da seguinte forma: seja {εn } uma sequência de

variáveis aleatórias iid tomando valores no conjunto ZZ e com distribuição de probabilidades Π, seja {Vn } uma sequência de variáveis de Bernoulli com P {Vn = 1} =

1 − P {Vn = 0} = ρ, para 0 ≤ ρ < 1, e considere-se que {An } é uma sequência de

variáveis aleatórias iid tomando valores no conjunto {1, ..., p} com P {An = i} = ai ≥ 0,
p
P
i = 1, 2, ..., p e
ai = 1. A sequência de variáveis aleatórias {Sn } formada de acordo
i=1

com o seguinte modelo linear

Sn = Vn Sn−An + (1 − Vn )εn , n ≥ 1

(2.48)

é designada por DAR(p). Este processo tem p graus de liberdade e pode aproximar os
primeiros p valores da função de autocorrelação dos dados reais.
Em [RE96] o processo DAR(p) é utilizado para simular tráfego VBR, sendo medida
a sua efectividade quando comparado com modelos auto-similares. O modelo DAR(1)
é bastante utilizado, tem muito menos parâmetros do que as cadeias de Markov gerais e os procedimentos de estimação dos seus parâmetros são relativamente simples.
A distribuição do processo resultante é arbitrária e a análise dos sistemas de filas de
espera correspondentes é matematicamente tratável. No entanto, a função de autocorrelação decai exponencialmente, pelo que este modelo apresenta algumas limitações na
modelação de tráfego cuja função de autocorrelação tenha um decaimento mais lento
do que a função exponencial.
2.3.4.3

Modelo auto-regressivo de média móvel

O modelo auto-regressivo de média móvel de ordem (p, q), que se designa por
ARMA(p,q), tem a forma
Xn = φ1 Xn−1 + φ2 Xn−2 + ... + φp Xn−p + εn − θ1 εn−1 − θ2 εn−2 − ... − θp εn−p (2.49)
que pode ser representada de forma equivalente por
Φ (B) Xn = Θ (B) εn

(2.50)

com B e Φ (B) já definidos anteriormente e Θ (B) = (1 − θ1 B − ... − θp B p ). O termo
Θ (B) εn constitui a parte de média móvel do modelo e baseia-se nas variáveis εn que
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correspondem a ruı́do branco. O modelo ARMA relaciona os valores futuros da série
temporal com as observações passadas e com os erros passados, determinados a partir
dos valores reais e previstos.
A autocorrelação rX (k) do processo ARMA(p,q) é dada por:
rX (k) = φ1 rX (k − 1) + φ2 rX (k − 2) + ... + φp rX (k − p), k > p

(2.51)

o que constitui uma equação diferença igual à equação 2.46, pelo que a autocorrelação
do processo ARMA(p,q) também decai exponencialmente.
Este modelo foi usado em [GCMOO91] para modelar tráfego VBR. A estimação de
parâmetros para os modelos ARMA é mais complicada do que para os modelos AR,
uma vez que a estimação dos θk , k = 1, 2, ..., p, requer a resolução de um conjunto de
equações não lineares.
2.3.4.4

Modelo auto-regressivo de média móvel integrada

O modelo auto-regressivo de média móvel integrada de ordem (p, d, q), que designaremos por ARIMA(p,d,q), é uma extensão do processo ARMA(p,q) em que se permite
que o polinómio B tenha d raı́zes iguais à unidade. O resto das raı́zes situa-se fora
do cı́rculo unitário. Uma série temporal {Xn } modelada pelo processo ARIMA(p,d,q)
satisfaz a seguinte equação diferença

Φ∗ (B)Xn = Φ(B)(1 − B)d Xn = Φ (B) ∇d Xn = Θ (B) εn

(2.52)

com ∇d = (1 − B)d , em que d representa o chamado grau de homogeneidade não
estacionária, o operador diferença B é definido por Xn−1 = BXn e o polinómio (em
B) Φ(B) já foi definido anteriormente. Os polinómios Φ∗ (z) e Θ(z) têm graus p e q,
respectivamente, e o processo {Xn } é estacionário se e só se d = 0, situação em que
o processo se reduz ao processo ARMA(p,q). A expressão da série {Xn } é obtida a
partir da equação 2.52, sendo igual a

Xn = 1 + B + B 2 + ...

d

Φ−1 (B) Θ (B) εn

(2.53)

O processo ARIMA(p,d,q) é utilizado na referência [Cox84] para modelar séries
temporais homogéneas não estacionárias.
2.3.4.5

Modelo de transformação-expansão-amostragem

Os modelos de transformação-expansão-amostragem (TES) são modelos de regressão
não lineares capazes de captar simultaneamente a distribuição marginal empı́rica (ob-
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tida através de um histograma) e a função de autocorrelação empı́rica do tráfego real
[Mel93, MS92, JM92a, JM92b].
No sentido de definir os processos TES é necessário introduzir alguma notação. Para
um qualquer número real x, seja bxc = max {inteiro n : n ≤ x} a sua parte inteira e

hxi = x − bxc a sua parte decimal. Considere-se que {Vn } representa uma sequência

de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuı́das (variáveis aleatórias
iid) com função densidade de probabilidade arbitrária fV , vulgarmente designadas
por inovações, e seja U0 uma variável aleatória uniforme em [0, 1] e independente da
sequência {Vn }. Verifica-se que a escolha das inovações determina a estrutura de 2a
ordem dos processos TES.

Existem duas classes de modelos TES, designadas por T ES + (capaz de gerar uma
sequência com coeficiente de correlação pertencente ao intervalo [0, 1], para um deslocamento temporal unitário) e T ES − (capaz de gerar uma sequência com coeficiente de
correlação pertencente ao intervalo [−1, 0], para um deslocamento temporal unitário).
Cada um destes modelos consiste em dois processos estocásticos paralelos e acoplados
designados por sequências de 2o plano (background ) e de 1o plano (foreground ). A
sequência de 2o plano do modelo T ES + , {Un+ }, tem a forma
(
U0 ,
n=0
Un+ =
+
Un−1
+ Vn , n > 0
enquanto que a sequência de 2o plano do modelo T ES − , {Un− }, tem a forma
(
Un+ ,
n par
Un− =
+
1 − Un , n impar

(2.54)

(2.55)

As sequências de 2o plano desempenham um papel auxiliar, sendo o objectivo último
a obtenção das sequências de 1o plano, {Xn+ } e {Xn− }, obtidas a partir das equações

anteriores através de uma transformação D (designada por distorção) que transforma
um valor do intervalo [0, 1] num valor real, isto é:
Xn+ = D(Un+ ); Xn− = D(Un− )

(2.56)

A metodologia de modelação TES utiliza normalmente distorções compostas por
duas transformações sucessivas, da forma:
D(x) = F −1 (Sξ (x)), x ∈ [0, 1]

(2.57)

A transformação F −1 é a inversa de uma distribuição F , enquanto que a transformação Sξ é seleccionada a partir de uma famı́lia parametrizada de transformações,
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de parâmetro 0 ≤ ξ ≤ 1, da forma
(
Sξ (y) =

y/ξ,

0≤y<ξ

(1 − y)/(1 − ξ), ξ ≤ y < 1

(2.58)

Repare-se que a transformação Sξ preserva a uniformidade, isto é, Sξ (Un ) é também
uniformemente distribuı́da em [0, 1]. Note-se que pelo método da transformação inversa
cada Xn+ ou Xn− tem distribuição marginal F , pelo que as distorções D(x) permitem
gerar sequências de 1o plano com qualquer distribuição marginal F que se pretenda.
Em particular, pode-se ajustar qualquer função de distribuição empı́rica H obtida a
partir de um histograma dos dados reais. Um histograma representa matematicamente
uma função densidade de probabilidade composta por uma sucessão de degraus, isto
é, uma mistura probabilı́stica de densidades de probabilidade uniformes. Assim, a
distorção correspondente ao histograma, DH = H −1 , pode ser escrita explicitamente
da seguinte forma:
N
X


wn
, 0≤x≤1
DH (x) =
1[Cn−1 ,Cn [ (X) ln + (x − Cn−1 )
pn
n=1


(2.59)

em que 1A é a função indicadora do conjunto A, N é o número de intervalos do histograma, do tipo [ln , rn [, wn = rn − ln é a largura do intervalo n, pn é a probabilidade
n
P
do intervalo n e Cn =
pj é a distribuição cumulativa de probabilidades de pn (com
j=1

C0 = 0 e CN = 1).

A especificação completa de um processo TES que pretenda ajustar um determinado
conjunto de dados empı́ricos requer que o utilizador siga os seguintes passos:
• seleccione um de entre os processos T ES + e T ES − , o que é essencialmente base-

ado na experiência do utilizador e no seu conhecimento dos processos TES (por
exemplo, constatou-se que os processos T ES − são mais apropriados para modelar
tráfego com funções de distribuição e de autocorrelação que apresentem formas
oscilatórias);

• seleccione a função de distribuição inversa, que corresponde à função inversa do
histograma dos dados, DH ;

• seleccione, através de uma busca heurı́stica, os valores mais apropriados para
o parâmetro ξ e para a função densidade de probabilidade de inovação, fV . O

parâmetro ξ é escolhido no intervalo [0, 1] e as densidades de probabilidade de
inovação são escolhidas no universo das densidades de probabilidade do tipo degrau.
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Estas escolhas não são efectuadas totalmente ”às escuras”, sendo guiadas por um conjunto de regras qualitativas que foram sendo constatadas a partir da experiência acumulada na modelação de tráfego recorrendo a estes processos. A função de autocorrelação
não pode ser modelada directamente, sendo o seu ajuste efectuado através de uma
pesquisa dos melhores valores do parâmetro ξ e das melhores sequências de inovação,
utilizando para o efeito o pacote de software TES referido em [Mel93]. Assim, inicialmente é feita uma pesquisa exaustiva de pares (ξ, fV ) (em que o parâmetro ξ pertence
à gama [0, 1] e as densidades de probabilidade de inovação ao universo das densidades
de probabilidade do tipo degrau com suporte no intervalo [−0.5, 0.5]) e calculadas as
funções de autocorrelação dos modelos TES correspondentes, sendo seleccionados n
candidatos para os quais as funções de autocorrelação apresentem o menor erro (encarado como a soma dos desvios quadráticos) relativamente à função de autocorrelação
empı́rica. O algoritmo efectua então uma optimização não linear em cada modelo
candidato para reduzir o seu erro, seleccionando o modelo (de entre os n modelos candidatos) que possua o menor erro e cuja simulação produza a sequência que mais se
”assemelhe”à sequência empı́rica.
Uma das grandes desvantagens dos modelos TES reside justamente no facto de a
avaliação dos parâmetros ser feita através de algoritmos de busca que iterativamente
verificam se um determinado conjunto de parâmetros produz um bom ajustamento
das caracterı́sticas do tráfego real e, em caso negativo, efectuam novo teste para outro conjunto de parâmetros. Trata-se de uma metodologia pouco versátil e de difı́cil
implementação em tempo real.
Os modelos TES permitem, no entanto, ajustar uma grande variedade de funções
de autocorrelação, desde funções com decaimento lento até funções com sinal alternado
e funções oscilatórias. Assim sendo, tornam-se apropriados para modelar tráfego de
vı́deo VBR codificado, tráfego Ethernet e tráfego WWW. Por exemplo, em [JLS96] foi
proposto um modelo para tráfego MPEG-1 que divide o tráfego em dois fluxos distintos:
um que corresponde a uma escala temporal lenta e outro que corresponde a uma escala
temporal rápida. Cada um dos processos assim obtidos foi descrito utilizando modelos
TES.
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2.4

Propriedades peculiares do tráfego

Com o aparecimento de novas infraestruturas e serviços de telecomunicações verificouse que o tráfego passou a apresentar diversos nı́veis de complexidade e irregularidade
que tornam difı́cil o desenvolvimento de modelos matematicamente tratáveis capazes
de o descrever de forma precisa:
• complexidade geográfica, devido ao facto da topologia da rede e da localização
das fontes de tráfego estarem em constante mutação;

• complexidade no tráfego oferecido à rede, devido ao facto das aplicações, dos protocolos e do comportamento dos utilizadores variarem com bastante frequência,
tornando-se pouco previsı́veis;
• complexidade temporal, uma vez que todos os aspectos do tráfego são variáveis
no tempo, ao longo de uma vasta gama de escalas temporais.

A constatação da existência de propriedades peculiares no tráfego observado conduziu ao aparecimento de novas ferramentas de processamento de sinal para a análise
e modelação de séries temporais, ao mesmo tempo que as técnicas standard baseadas
em escalas temporais caracterı́sticas e em modelos como os processos Markovianos e
regressivos foram sendo abandonadas.
Normalmente, o tráfego aparenta ser tudo menos suave, é caracterizado por diversos
factores e exibe caracterı́sticas de invariância escalar, ou seja, são observadas as mesmas
propriedades estatı́sticas à medida que a escala temporal varia. Têm sido detectadas
várias propriedades peculiares em capturas de tráfego real, que passaremos a apresentar
nas próximas subsecções.

2.4.1

Caracterı́sticas do tipo rajada

Estas caracterı́sticas são facilmente observáveis em tráfego real e têm grande importância já que influenciam fortemente o desempenho do tráfego em fila de espera.
Pode-se considerar a existência de rajadas de tráfego a dois nı́veis diferentes: ao nı́vel
temporal, relacionadas com as dependências existentes em escalas temporais largas e
com o decaimento da variância em função do nı́vel de agregação temporal, e ao nı́vel
das variações de amplitude, relacionadas com as pequenas escalas e com a distribuição
marginal de probabilidade.
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As rajadas de tráfego ao nı́vel temporal descrevem a capacidade de um processo
para permanecer acima ou abaixo do valor médio por longos perı́odos de tempo e estão
intimamente relacionadas com valores positivos e elevados para a autocorrelação. A
existência de rajadas aumenta o tempo médio de espera e a probabilidade de perda de
pacotes, devido ao aumento dos overflows nas filas de espera da rede. Existem diversos
descritores para as caracterı́sticas do tipo rajada ao nı́vel temporal apresentadas pelo
tráfego [JMW96]: o parâmetro de Hurst, o efeito do servidor infinito (ISE), o ı́ndice de
dispersão para o processo de intervalos entre chegadas (IDI), o ı́ndice de dispersão para
o processo de contagem (IDC) e o funcional do nı́vel de pico (peakedness functional ).
Para as caracterı́sticas de rajada ao nı́vel da amplitude, os principais descritores são
o quociente entre o valor de pico e a média (PMR) e o coeficiente de variação dos
intervalos entre chegadas [JMW96].
No sentido de ilustrar as caracterı́sticas de rajada ao nı́vel temporal, considerese a série temporal Y (k) representando o número de octetos observados na captura
de tráfego Ethernet pAug da Bellcore, apresentada em [LTWW94] e disponı́vel publicamente, durante a k-ésima ranhura temporal de duração δ = 12 ms. Designese por Y (m) a série temporal agregada com nı́vel de agregação m, isto é, Y (m) (1) =
(Y (1) + Y (2) + ... + Y (m)) /m representa o tráfego médio observado em ranhuras temporais de duração mδ. Com base neste operador, as caracterı́sticas de rajada ao nı́vel
temporal e a invariância escalar podem ser facilmente ilustradas: nos quatro gráficos da
figura 2.2 representam-se, respectivamente de cima para baixo, os primeiros 512 pontos
das séries temporais Y (k) = Y (1) (k), Y (8) (k), Y (64) (k) e Y (512) (k) correspondentes aos
intervalos de amostragem (que na figura são designados por delta) 12×8 ms, 12×82 ms
e 12 × 83 ms. Como se pode facilmente constatar, as caracterı́sticas de rajada ao nı́vel

temporal desta captura de tráfego mantêm-se apesar do nı́vel de agregação do tráfego,
ou seja, as diversas escalas temporais consideradas são visualmente indistinguı́veis.
Como veremos mais à frente nesta secção, este é um dos sinais da presença de memória
longa nesta captura de tráfego. Na figura 2.3 é feito o mesmo exercı́cio para tráfego
gerado de acordo com uma distribuição de Poisson com a mesma média da captura
pAug e em que se considerou um comprimento de pacote igual ao comprimento médio
dos pacotes que fazem parte dessa captura. É possı́vel verificar que neste caso a variabilidade diminuiu drasticamente com o nı́vel de agregação, ao ponto de termos uma
sequência de valores praticamente constante para o nı́vel de agregação igual a 83 , o
que constitui um sintoma de que este tráfego não apresenta a propriedade de memória
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Figura 2.2: Diversos nı́veis de agregação temporal: captura de tráfego pAug da Bellcore

longa (como seria de esperar) que foi possı́vel constatar na captura pAug.
Existem leis de similaridade escalar claras e precisas para as escalas temporais mais
elevadas, o mesmo não sucedendo para as pequenas escalas que são caracterizadas por
maiores variabilidades e são descritas por leis de similaridade escalar mais complexas e
menos abrangentes, que obrigam normalmente a incorporar ordens superiores à segunda
na sua análise.
As principais caracterı́sticas de similaridade escalar, que originam comportamentos
peculiares do tráfego, são a auto-similaridade, a dependência longa, a monofractalidade
e a multifractalidade.

2.4.2

Auto-similaridade

O conceito de auto-similaridade foi introduzido por B. Mandelbrot [Man77] no contexto
de diversos fenómenos naturais e pode ser definido como se segue. Considere-se o
processo em tempo contı́nuo Y (t) que representa o volume de tráfego (por exemplo,
em octetos) desde o instante 0 até ao instante t. Diz-se que Y (t) é exactamente
auto-similar (ou estritamente auto-similar) quando for equivalente, no contexto das
distribuições de dimensão finita, a a(−H) Y (at), para todos os t > 0 e a > 0, em
que o parâmetro de similaridade H toma valores no intervalo ]0, 1[ e é designado por
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Figura 2.3: Diversos nı́veis de agregação temporal: tráfego de Poisson

parâmetro de Hurst. Esta definição mostra que um modelo de tráfego desenvolvido
para ajustar o comportamento auto-similar do tráfego deve preferencialmente permitir
o ajuste da distribuição em diversas escalas temporais. Obviamente que o processo
Y (t) não pode ser estacionário. Os momentos de Y (t) comportam-se de acordo com
uma lei polinomial no tempo, isto é:
E{|Y (t)|q } = E{|Y (1)|q } |t|qH

(2.60)

Do ponto de vista do teletráfego, os processos auto-similares com interesse são os
que possuem incrementos estacionários. O processo incremental de Y (t), X(δ, t) =
Y (t + δ) − Y (t), (cujas unidades poderão ser por exemplo octetos/segundo) é um
processo estacionário se

d

{X (δ, t) = Xδ (t) = Y (t + δ) − Y (t), t ∈ R} = {Y (δ) − Y (0)} , ∀δ

(2.61)

ou seja, nenhuma das estatı́sticas de dimensão finita de Xδ (t) depende de t, sendo
d

que = na equação 2.61 representa a igualdade em termos distribucionais para todas as
dimensões finitas.
A auto-similaridade do processo Y (t) é transferida para o seu processo incremental,
isto é:
d

Xδ (t) = a(−H) X(aδ, at)
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No processo incremental, cujo intervalo de discretização é δ, a variável tempo é discreta
e assume os valores t = kδ, k ∈ IN . Sem perda de generalidade, podemos simplificar a

notação representando Xδ (t) por X(t).

Uma segunda definição de auto-similaridade pode ser apresentada em termos do
processo incremental, X(t). Considere-se agora a sequência X (m) (k) construı́da calculando a média da sequência X(t) ao longo de blocos de comprimento m não sobrepostos,
isto é

m

X

(m)

1 X
X((k − 1)m + i), k = 1, 2, ...
(k) =
m i=1

(2.63)

O processo não agregado X(k) = X (1) (k) é equivalente, no contexto das distrid

buições de dimensão finita, a m(1−H) X (m) (k), isto é, X(k) = m(1−H) X (m) (k). Quando
o processo incremental X(t) é estacionário, o seu parâmetro de auto-similaridade H
toma sempre valores no intervalo ]0, 1[.
Por vezes, a auto-similaridade estrita é demasiado restritiva, definindo-se antes a
auto-similaridade de 2a ordem em termos da função de autocovariância. A função de
autocovariância do processo auto-similar Y (t) com incrementos estacionários apresenta
a seguinte forma:
rY (k) = E{Y (t)Y (t + k)} =


σ 2  2H
|t| + |k|2H − |t − k|2H
2

(2.64)

em que σ 2 = E{[Y (t)]2 }/|t|2H (ou de forma equivalente σ 2 = E{[Y (1)]2 }) e se verifica
que E{Y (t)} = 0. O processo incremental X(t) é exactamente auto-similar de 2a

ordem, com parâmetro de Hurst H ∈ ]1/2, 1[, se a sua função de autocovariância for

dada por:

rX (k) = E{[X(t) − µ][X(t + k) − µ]} =


σ2 
|k + 1|2H + |k − 1|2H − 2 |k|2H (2.65)
2

para k ≥ 1 e em que se assume µ = E{X(t)} = 0.

É também comum definir auto-similaridade assimptótica. Diz-se que o processo

X(t) é assimptoticamente auto-similar de 2a ordem se
lim rX (m) (k) =

m→∞


σ2 
|k + 1|2H + |k − 1|2H − 2 |k|2H
2

(2.66)

Pode-se verificar que a equação 2.65 implica que rX (k) = rX (m) (k), para qualquer
m ≥ 1, ou seja, a auto-similaridade de 2a ordem faz com que a estrutura de correlação

seja exactamente ou assimptoticamente preservada no processo de agregação temporal
[PW00a].
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Figura 2.4: Gráfico da variância em função do nı́vel de agregação temporal, captura de tráfego pAug
da Bellcore


Por outro lado, verifica-se que para H ∈ ]1/2, 1[, V ar X (m) = σ 2 m2H−2 = σ 2 m−β ,

isto é, a variância de X (m) (k) converge para zero mais lentamente do que m−1 . A figura
2.4 apresenta o gráfico log-log da variância em função do nı́vel de agregação temporal
para a captura pAug, verificando-se que neste caso a variação é linear o que corresponde
a um comportamento assimptoticamente auto-similar de 2a ordem. O declive da recta,
normalmente designado por −β, é igual a 2H − 2.

Os processos exactamente auto-similares com incrementos estacionários são mode-

los de similaridade escalar bastante atractivos devido à sua simplicidade e ao facto de
estarem bem documentados na literatura. No entanto, o facto das suas caracterı́sticas
de similaridade dependerem de um único parâmetro, H, torna-os inadequados à modelação da grande diversidade de comportamentos de similaridade escalar apresentados
por alguns tipos de tráfego real. De facto, nos dados empı́ricos podem ser detectadas
caracterı́sticas de similaridade escalar apenas em regiões assimptóticas (escalas temporais muito largas ou muito finas), podem existir momentos de diversas ordens com
expoentes de similaridade escalar que não são controlados por um único parâmetro ou
até momentos que não apresentam qualquer tipo de similaridade escalar. Note-se que
auto-similaridade exacta implica que a similaridade escalar se verifica para qualquer
momento de ordem q, sendo o expoente de similaridade escalar igual a qH. Tornam-se
assim necessários modelos mais flexı́veis que permitam desvios relativamente à autosimilaridade exacta (distribucional ou de 2a ordem).
Existe um conjunto de modelos mais flexı́veis que permitem desvios relativamente
à auto-similaridade exacta. Do subconjunto de modelos que apresentam propriedades
de similaridade escalar em relação às estatı́sticas de 2a ordem, aqueles cujo espectro
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obedece a uma lei polinomial para uma gama de frequências limitada são designados
por processos 1/f e obedecem às seguintes equações:
rX (k) ∼ cr k α−1 , km ≤ k ≤ kM

(2.67)

ΓX (υ) ∼ cf |υ|−α , υm ≤ |υ| ≤ υM

(2.68)

com cf = 2 (2π)−α Γ(α) sin((1 − α)π/2)cr , km = 1/υM , kM = 1/υm , o factor de escala α

pertence ao intervalo [0, 1] e em que ΓX (υ) representa a densidade espectral de potência.
Dois casos especiais são os processos com memória ou dependência longa, em que
a similaridade escalar se verifica para frequências pequenas (logo, escalas temporais
largas) e os processos monofractais, em que a similaridade escalar se verifica para
frequências elevadas (logo, escalas temporais finas), que serão abordados nas próximas
subsecções.
Sendo o parâmetro de Hurst o descritor de auto-similaridade, foram propostos na
literatura diversos métodos para estimar o seu valor a partir de uma série temporal
empı́rica [TTW95]: o gráfico R/S (Rescaled Adjusted Range) ([LTWW94], [JMW96]),
o método do periodograma ([LTWW94], [CB97]), o estimador de Whittle ([LTWW94],
[Ber94]), o gráfico do correlograma ([Ber94]), o gráfico variância-tempo ([LTWW94],
[CB97]) e o estimador baseado em onduletas ([AV98], [FGWH98]). Nesta Tese, apenas
serão utilizados os dois últimos métodos. No gráfico variância-tempo representa-se

V ar X (m) /m /V ar (X) em função de m numa escala log-log. Uma linha recta com

declive −β superior a −1 indica a existência de auto-similaridade, sendo o parâmetro

de Hurst dado por H = 1 − β/2. O estimador baseado em onduletas será explicado em

detalhe na secção 2.8.
2.4.2.1

Memória longa

Memória ou dependência longa é um modelo de similaridade escalar observado no limite
das escalas temporais elevadas e é definido em termos das estatı́sticas de segunda ordem.
A propriedade de memória longa está associada a processos estacionários e caracterizase por um decaimento polinomial da função de autocovariância no limite das escalas
temporais elevadas.
Considere-se que o processo incremental auto-similar X(t), definido anteriormente,
é estacionário de segunda ordem com variância σ 2 e função de autocovariância rX (k).
Note-se que, como se viu, X (m) (k) é igualmente estacionário de segunda ordem. O
processo X(t) tem memória longa (LRD) se a sua função de autocorrelação não tiver
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soma finita, isto é,

P

k

rX (k) = ∞. Intuitivamente, isto significa que o processo exibe

flutuações semelhantes ao longo de uma vasta gama de escalas temporais. Verifica-

se que a função de autocovariância do processo X(t), para H ∈]0, 1[ e H 6= 1/2, é
assimptoticamente igual a

rX (k) = E{X(t)X(t + k)} ∼ σ 2 H(2H − 1)k 2(H−1) , k → ∞

(2.69)

Em particular, se H ∈]1/2, 1[, a função de autocovariância comporta-se assimptotica-

mente como ck −β , para β ∈ ]0, 1[ e β = 2 − 2H, em que c > 0 é uma constante.

De forma equivalente, pode-se dizer que um processo estacionário tem memória

longa se a sua densidade espectral diverge na origem, isto é, ΓX (υ) ∼ cf |v|−α , v → 0.

O expoente α é um parâmetro adimensional que toma valores no intervalo [0, 1] e cf

toma valores reais positivos e tem a dimensão de uma variância. Um processo com
propriedade de memória curta (SRD) é simplesmente um processo estacionário que
não goza da propriedade de memória longa. Tal processo apresenta um valor de α = 0
para as escalas temporais mais largas, ou seja, é equivalente a ruı́do branco nas escalas
para além da chamada escala caracterı́stica ou horizonte de correlação. O parâmetro
de Hurst H está relacionado com α por H = (α + 1)/2.
Analisando o impacto do parâmetro H na expressão de rX (k), equação 2.69, é
possı́vel tecer mais alguns comentários relevantes. Se H = 1/2, rX (k) = 0, e portanto
X(t) é SRD uma vez que se trata de um processo completamente não correlacionado.
∞
P
rX (k) = 0, outra situação pouco comum para tráfego
Se 0 < H < 1/2, obtém-se
k=−∞

real. H = 1 é uma situação com pouco interesse, já que conduz à situação degenerada

rX (k) = 1, ∀k. Finalmente, valores de H superiores a 1 são proibidos devido à condição

de estacionaridade que foi imposta para X(t).

Existem processos auto-similares que não têm memória longa e vice versa. No
entanto, todos os processos assimptoticamente auto-similares de segunda ordem exibem
propriedades de memória longa e vice-versa, devido à restrição

1
2

< H < 1 que é

imposta pela própria definição de auto-similaridade assimptótica de 2a ordem.
Uma das principais consequências da presença de memória longa no desempenho de
um fluxo de tráfego em fila de espera reside no facto de a distribuição do tamanho da
fila não decair exponencialmente, mas antes de forma mais lenta [PW00b]. No sentido
de ilustrar este comportamento, representa-se na figura 2.5 o comprimento médio da
fila de espera em função da capacidade do sistema de armazenamento quando a fila
de espera é alimentada por tráfego auto-similar com diferentes graus de dependência
longa (a que correspondem diferentes parâmetros de Hurst) mas igual intensidade de
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!

Figura 2.5: Comprimento médio da fila de espera em função do tamanho da fila, considerando tráfego
de entrada auto-similar possuindo diferentes parâmetros de Hurst

tráfego. Este tráfego foi gerado de acordo com o algoritmo proposto em [Yin96].
Como se pode verificar, quando a dependência longa é relativamente fraca (H =
0.55) uma capacidade da unidade de armazenamento igual a 14 Koctectos é suficiente
para conter a variabilidade do tráfego de entrada, ficando o comprimento médio da fila
de espera pelos 1200 octetos. À medida que a dependência longa aumenta na estrutura
da função de autocovariância, o aumento da capacidade da unidade de armazenamento
é acompanhado por um aumento na ocupação da fila de espera de tal forma que o
comprimento médio da fila de espera não satura, ou melhor, poderá saturar mas apenas
para tamanhos da unidade de armazenamento significativamente mais elevados.
Outra questão importante relacionada com a dependência longa, e que convém debater, tem a ver com a influência que a agregação de diferentes fluxos de tráfego pode
ou não ter nesta propriedade. Num agregado de tráfego existem diversas componentes
com contribuições diferentes para a estrutura de correlação global, pelo que para se
compreender a estrutura de correlação do tráfego agregado é essencial conhecer as caracterı́sticas dessas componentes e saber como é que elas influenciam o comportamento
global do agregado.
Considere-se a sobreposição de N fluxos de tráfego independentes, S =

N
P

Si , cada

i=1

um deles apresentando uma função de autocorrelação dada por rSi (k). Pode-se provar
que a autocorrelação do agregado é dada por [MD00]:
N
1 X 2
rS (k) = N
σSi rSi (k)
P 2
σSi i=1

(2.70)

i=1

em que σS2 i é a variância do tráfego associado ao fluxo i no intervalo de tempo seleccionado. À medida que k → ∞, as autocorrelações dos fluxos SRD desaparecem
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rapidamente enquanto que as autocorrelações dos fluxos LRD decaem assimptoticamente de acordo com k −βi . A autocorrelação de S é determinada pelo fluxo LRD que
decai com o ritmo mais baixo, isto é, rS (k) ∼ k − min βi .

Por isso, o fluxo LRD com o parâmetro de Hurst mais elevado (note-se que βi = 2 −

2Hi ) será dominante e o agregado será também LRD com o mesmo valor de parâmetro
de Hurst. Na prática, a correlação é analisada para valores elevados de k e não para
valores infinitos, como é óbvio. A variância dos fluxos é também considerada, uma vez
que esses valores constituem os pesos da equação 2.70. De facto, pode acontecer que
exista um fluxo com uma função de autocorrelação que decaia mais rapidamente que as
funções correspondentes aos outros fluxos, mas que apresente também uma variância
superior. Ora, esse fluxo irá dominar a função de autocorrelação do fluxo de tráfego
agregado na escala temporal analisada. Mais, note-se a partir da equação 2.70 que
o volume de tráfego não tem qualquer influência na estrutura de correlação do fluxo
agregado, pelo que uma pequena fracção do tráfego total que apresente uma elevada
variância e tenha uma função de autocorrelação com decaimento lento pode determinar
a autocorrelação do agregado total.
2.4.2.2

Fractalidade ou monofractalidade

A monofractalidade é um modelo de similaridade escalar observado no limite das escalas temporais mais finas e pode ser definida em termos da chamada regularidade local
de Hölder, que descreve a regularidade de realizações de processos estocásticos através
da sua comparação local com leis do tipo polinomial. Esta regularidade está portanto
intimamente relacionada com similaridade escalar no limite das pequenas escalas. O
exponente desta lei polinomial, h(t), é designado por expoente de Hölder e depende
tipicamente do tempo e da realização particular do processo Y (t). Processos para os
quais o expoente de Hölder, h(t), é igual para todos os valores de t exibem regularidade constante ao longo de todas as suas realizações e são designados por processos
monofractais.
Procuremos definir estes conceitos de uma maneira mais formal.

Diz-se que

um processo Y (t) possui regularidade de Hölder h ≥ 0 em t0 se for possı́vel en-

contrar um polinómio Pt0 (t) de grau n = bhc e uma constante K > 0 tal que

|Y (t) − Pt0 (t)| ≤ K |t − t0 |h . No caso em que 0 ≤ h < 1, a parte regular de Y (t)
reduz-se a Pt0 (t) = Y (t0 ), conduzindo à seguinte relação apenas baseada em incremen-
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tos:
|Y (t0 + δ) − Y (t0 )| ≤ K |δ|h

(2.71)

sendo o expoente de Hölder o valor mais elevado de h que satisfaz a equação 2.71. O
expoente de Hölder quantifica a regularidade local de uma função e generaliza a noção
de diferenciabilidade: uma realização de um processo estocástico exibe tanto mais
variabilidade quanto mais o valor de h decrescer de 1 para 0. O movimento Browniano
fraccionário, que apresentaremos numa das próximas secções, é um exemplo de um
processo monofractal bastante utilizado em teletráfego.

2.4.3

Multifractalidade

Quando a regularidade h(t) é por si só uma função de t altamente irregular, possivelmente um processo aleatório, o processo Y (t) designa-se por multifractal. Nestes casos,
as flutuações de regularidade ao longo das realizações do processo não são descritas por
uma simples função h(t), mas antes pelo seu espectro multifractal, D(h). São normalmente utilizados dois tipos de análise espectral: os espectros multifractais de Hausdorff
e de Legendre. O espectro multifractal de Hausdorff consiste numa representação da
dimensão de Hausdorff para o conjunto de pontos em que h(t) = a, isto é [HS98]
D(a) := dim ({t ∈ R : h(t) = a})

(2.72)

O espectro de Legendre baseia-se numa das caracterı́sticas dos processos multifractais, o facto do comportamento das chamadas funções de partição obedecer a uma lei
polinomial no limite das pequenas escalas temporais, isto é:
Sδ (q) =

1/δ
X

k=1

q

|X ((k + 1)δ, δ)| =

1/δ
X

k=1

q
ς(q)−1
|Y ((k + 1)δ) − Y (kδ)| ∼
, |δ| → 0, q ∈ R
= cq |δ|

(2.73)

Para processos com incrementos estacionários, as médias temporais Sδ (q)/δ podem
ser vistas como estimadores das médias estatı́sticas, E{|Yδ (t)|q }. Note-se que esta ex-

pressão assemelha-se à expressão dos momentos de um processo auto-similar (equação
2.60), excepto no facto do expoente ς (q) não precisar de seguir uma relação linear como

acontecia com qH. Por outras palavras, é impossı́vel descrever estes processos usando
um único expoente ou parâmetro, sendo agora necessária uma colecção de expoentes,
ς (q). O espectro multifractal de Legendre pode ser obtido efectuando a transformada
de Legendre de ς (q), ou seja
D(H) = min (qH − ς(q) + 1)
q
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Existem diversos modelos capazes de captar as propriedades multifractais do
tráfego, como por exemplo as cascatas multiplicativas e o modelo baseado na transformada de onduletas que apresentaremos na secção 2.5.2.

2.5

Modelos de similaridade escalar intrı́nseca

2.5.1

Modelos auto-similares

Apresentam-se de seguida alguns dos modelos auto-similares e fractais mais utilizados
em teletráfego.
2.5.1.1

Movimento Browniano fraccionário e ruı́do gaussiano fraccionário

O processo estocástico {Y (t)}, t ≥ 0, designa-se por movimento Browniano fraccionário

(fBm) com parâmetro de auto-similaridade H ∈]0, 1[ se for caracterizado pelas seguintes

propriedades [Nor95]:

• for um processo gaussiano, isto é, todas as suas distribuições de dimensão finita
forem distribuições gaussianas;

• tiver incrementos estacionários;
• Y (0) = 0 e E{Y (t)} = 0, ∀t;
• E{[Y (t)]2 } = σ 2 |t|2H , para algum σ > 0, ∀t.
Quando H = 1/2 o processo estocástico designa-se simplesmente por movimento
Browniano. Verifica-se que quando H ∈ ]1/2, 1[, o processo fBm é exactamente auto-

similar, sendo a sua função de autocovariância dada por:


1
2H
rY (t1 , t2 ) = σ 2 t2H
+ t2H
1
2 − |t2 − t1 |
2

(2.75)

com σ 2 = V ar{Y (1)}. Este modelo apresenta, assim, caracterı́sticas de memória longa
e pode ser utilizado para modelar a soma ou o integral de tráfego auto-similar. A
geração de tráfego de acordo com este modelo pode ser feita recorrendo, por exemplo, ao método Random Midpoint Displacement (RMD) [LEWW95] ou utilizando as
transformadas baseadas em onduletas [Fla92].
Os incrementos do movimento Browniano fraccionário {Y (t)}, t ≥ 0, 0 < H < 1,

são conhecidos como ruı́do Gaussiano fraccionário (fGn) e formam um processo {Xn =
Y (n + 1) − Y (n)}, n ∈ ZZ, com as seguintes propriedades [MN68]:
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• {Xn }, n ∈ ZZ, é estacionário;

• E{Xn } = 0 e E [Xn ]2 = σ 2 = E {[Y (1)]2 };

• a função de autocovariância de {Xn } é dada por
rX (k) = E {Xn Xn+k } =


σ2 
|k + 1|2H − 2 |k|2H + |k − 1|2H
2

(2.76)

Verifica-se que quando k 6= 0, rX (k) = 0 se H = 1/2, rX (k) < 0 se 0 < H < 1/2 e

rX (k) > 0 se 1/2 < H < 1. Por outro lado, se H 6= 1/2, então

rX (k) ∼ σ 2 H (2H − 1) |k|2H−2 , k → ∞

(2.77)

ou seja, nestas condições o modelo fGn é exactamente auto-similar de segunda ordem e exibe memória longa, uma vez que a sua função de autocorrelação tende para
|k|2H−2 , quando k → ∞. Este modelo é portanto um bom candidato a modelar tráfego

auto-similar de diversos tipos: Ethernet, ATM, vı́deo VBR codificado, tráfego WWW,
TELNET e FTP. Em [Pax95] é apresentado um algoritmo que permite gerar eficien-

temente uma série fGn discreta; em [Ber94] é apresentado um programa, escrito em
linguagem S-PLUS, para a geração de séries fGn e em [HDLK95] é descrito outro
algoritmo para o mesmo efeito.
2.5.1.2

Modelo ARIMA fraccionário

O modelo ARIMA fraccionário, FARIMA(p,d,q), com p e q inteiros não negativos e d
real é a generalização natural dos processos ARIMA(p,d,q) em que se permite que o
operador d assuma valores não inteiros [LTWW94, Ber94]. O processo FARIMA(p,d,q)
é uma sequência estocástica {Xn }+∞
n=−∞ da forma
Φ (B) ∇d Xn = Θ (B) εn
em que d ∈ [−1/2, 1/2], Φ(B) = 1 −

p
P

i=1

φi B i e Θ(B) = 1 −

(2.78)
q
P

i=1

θi B i são funções

polinomiais definidas no operador de deslocamento temporal
negativo B, ∇ = 1 − B
!
∞
P
d
(−B)k é o operador diferença
é o operador diferença, ∇d = (1 − B)d =
k=0
k
!
d
Γ(−d+k)
e Γ(x) representando a função gama, e a
fraccionário, com
(−1)k = Γ(−d)Γ(k+1)
k
sequência {εn } é ruı́do branco.
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É sabido que se d ∈ [−1/2, 1/2], Xn é estacionário e a sua função de autocorrelação

satisfaz rX (k) ∼ ak 2d−1 , quando k → ∞ (processo com memória longa), em que a é

uma constante real, para além de ser assimptoticamente auto-similar com parâmetro
de Hurst H = d + 1/2.
O processo FARIMA(0,d,0) é a forma fundamental do processo FARIMA(p,d,q):
∇d Xn = εn

(2.79)

para a qual se verifica
rX (k) =

(−d)! (k + d − 1)!
(−d)! 2d−1
∼
k
, k→∞
(d − 1)! (k − d)!
(d − 1)!

(2.80)

ou seja, para valores elevados de deslocamento temporal as correlações de um processo
FARIMA(p,d,q) são análogas às de um processo FARIMA(0,d,0) com o mesmo d.
Em [GW94] são utilizados modelos FARIMA para modelar tráfego de vı́deo VBR
codificado, sendo apresentado um algoritmo computacionalmente bastante pesado para
a criação de processos FARIMA(0,d,0) com distribuições marginais arbitrárias. Em
[Ber94] é apresentado um programa, em linguagem S-PLUS, para a geração de séries
FARIMA(0,d,0).
2.5.1.3

Processo auto-regressivo gama-beta

O processo auto-regressivo gama-beta (GBAR) tem sido utilizado fundamentalmente
na modelação de tráfego de vı́deo codificado em MPEG [HL96a]. A função de autocorrelação deste modelo é geométrica e permite modelar as propriedades de memória
longa do tráfego, ao passo que a distribuição marginal é modelada por uma distribuição
gama.
Seja G(β, λ) uma variável aleatória com distribuição gama, com parâmetro de forma
β e parâmetro de escala λ, e seja B(p, q) uma variável aleatória de parâmetros p e q. É
sabido que a soma de duas variáveis gama aleatórias independentes G(α, λ) e G(β, λ)
é igual à variável aleatória G(α + β, λ) e que o produto das variáveis aleatórias independentes G(α, β − α) e G(β, λ) é igual à variável aleatória G(α, λ). Assim, se

G(β, λ) = Xn−1 , An = G(α, β − α) e Bn = G(β − α, α) forem mutuamente indepen-

dentes, então

Xn = An Xn−1 + Bn

(2.81)

é um processo estocástico estacionário com distribuição marginal G(β, λ). A sua função
de autocorrelação é geométrica e dada por:
rX (k) = (α/β)k
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Uma vez que o valor actual do processo é determinado apenas pelo valor imediatamente anterior, trata-se de um processo auto-regressivo de ordem 1. Note-se que os
parâmetros α e β podem ser estimados facilmente a partir dos dados empı́ricos:
β = µ̂/(σ̂ 2 )2 , λ= µ̂/σ̂ 2

(2.83)

sendo µ̂ a média e σ̂ 2 a variância amostrais, respectivamente. O parâmetro α é estimado
a partir da equação 2.82.
É possı́vel modelar qualquer tipo de função de autocorrelação utilizando processos
gama-beta e aplicando-lhes posteriormente um filtro de média variável (dando origem
ao processo GBMA). Em [FNQ00], por exemplo, os modelos GBAR e GBMA são
utilizados para modelar o tamanho de tramas MPEG.
2.5.1.4

Modelo baseado num mapa caótico

Os mapas caóticos foram introduzidos por [ESP95, ES90, ESP94] com o objectivo de
descrever fontes de tráfego complexas de uma forma concisa e recorrendo a poucos
parâmetros. Este modelo permite gerar tráfego ON-OFF com caracterı́sticas descritas
por caudas pesadas, tráfego sem memória longa e, uma vez que as propriedades das
caudas das regiões ON e OFF podem ser manipuladas individualmente, permite ainda
gerar tráfego mono e até multifractal.
Nestes modelos, podem ser utilizados mapas caóticos uni e multidimensionais. Considerando o caso mais simples de um mapa caótico unidimensional, a chamada variável
de estado xn evolui no tempo de acordo com o seguinte mapa não linear:
xn+1 = f1 (xn ) , se 0 ≤ xn < d

xn+1 = f2 (xn ) , se d ≤ xn ≤ 1

(2.84)

Esta formulação é determinı́stica e a condição inicial define completamente a trajectória, de uma forma análoga à realização de um processo estocástico. Pode-se agora
modelar o processo de geração de pacotes assumindo que a fonte de tráfego está no
estado passivo ou activo no instante n dependendo se a variável xn se situa abaixo ou
acima de um limiar (figura 2.6). Cada iteração do mapa no estado activo gera um
pacote ou uma rajada de k ≥ 1 pacotes. O processo de chegada de pacotes é assim

descrito pela evolução de uma variável indicadora associada, yn :
yn = 0, se 0 ≤ xn < d

yn = 1, se d ≤ xn ≤ 1
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Figura 2.6: Gerador de pacotes baseado num mapa caótico não linear simples: quando xn ≥ d a fonte
está no estado activo e gera pacotes com cada iteração yn = 1

O desafio de modelação consiste em encontrar as funções f1 (x) e f2 (x) de tal forma
que yn ajuste adequadamente as propriedades relevantes do tráfego.
Para criar fontes de tráfego caracterizadas por perı́odos OFF com caudas pesadas
e perı́odos ON sem caudas pesadas foram propostos em [ESP94] dois tipos de mapas,
o mapa parcelarmente linear
xn+1 =

(

xn
, 0
(1−λ)
xn −(1−λ)
,
λ

< xn ≤ (1 − λ)

(1 − λ) < xn < 1

(2.86)

e o mapa intermitente simples
xn+1 =
em que c =

1−ε−d
dm

(

ε + xn + cxm
n , 0 < xn ≤ d
xn −d
,
1−d

d < xn < 1

(2.87)

e ε << d. Provou-se que o modelo de tráfego construı́do desta

forma é assimptoticamente auto-similar de 2a ordem, com parâmetro de Hurst dado
por H = (3m − 4)/(2m − 2), quando m ∈ ]3/2, 2], e os tempos de permanência no

estado inactivo apresentam uma distribuição com cauda pesada e variância infinita.

O tempo de permanência no estado ON também pode ter uma distribuição com
cauda pesada desde que se substitua o segmento linear do mapa intermitente simples
por um segmento não linear apropriado, por exemplo [ESP95]:
(
ε 1 + xn + c 1 xm
n , 0 < xn ≤ d
xn+1 =
−ε2 + xn − c2 (1 − xn )m , d < xn < 1
em que c1 =
2.5.1.5

1−ε1 −d
dm

(2.88)

ε2 −d
e c1 = − (1−d)
m.

Modelo M/G/∞

Em [Par99] é apresentado o modelo M/G/∞ em tempo discreto, capaz de replicar
tráfego assimptoticamente auto-similar desde que a distribuição de serviço na fila de
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espera seja uma função com cauda pesada. Considere-se que {Nn }, n = 0, 1, ..., repre-

senta o número de servidores ocupados ou, de forma equivalente, o número de clientes
presentes no sistema de fila de espera M/G/∞ em tempo discreto no inı́cio da ranhura
temporal n. Os clientes chegam ao sistema de acordo com um processo de Poisson (em

tempo discreto) de média ρ. Se os clientes tiverem uma distribuição de serviço F (x),
a função de autocorrelação de {Nn } é dada por:
rN (k) = ρ

Z∞

(1 − F (x))dx

(2.89)

k

Se o tempo de serviço tiver uma distribuição de Pareto, um exemplo de uma distribuição
com cauda pesada, então
F (x) = 1 −

 α β
x

, x>α

(2.90)

pelo que a função de autocorrelação de {Nn } será dada por:
Z∞  β
ραβ (1−β)
α
dx =
rN (k) = ρ
k
x
β−1

(2.91)

k

ou seja, o processo é assimptoticamente auto-similar. Este modelo foi aplicado com
sucesso à modelação de tráfego TELNET e FTP [Par99, Pax95].
2.5.1.6

Processos de renovamento espacial

O processo de renovamento espacial (PRE) proposto em [JLS96] pertence a uma classe
de processos estocásticos dependentes do tempo de uma forma sub-exponencial, ou seja,
a sua função de autocorrelação não decai exponencialmente para deslocamentos temporais elevados mas sim de uma forma polinomial mais lenta. A sub-exponencialidade
também implica que o processo apresente memória longa com parâmetro de Hurst
superior a 1/2.
O PRE é construı́do em dois planos: a estrutura do processo de 1o plano (foreground ), capaz de gerar a sequência de dados pretendida, é definida com base em dois
processos de 2o plano (background ). O primeiro processo de 2o plano é um processo pontual Tn , n ≥ 1, com T0 ≤ 0, tal que os intervalos entre renovamentos, Tn − Tn−1 , n ≥ 1,

são iid com função de distribuição cumulativa do tipo sub-exponencial, F (t). Este

processo é responsável pela estrutura de dependência temporal. Considere-se ainda
um segundo processo de 2o plano, independente de Tn , constituı́do por uma sequência
de valores iid, {Zn }∞
n=0 , distribuı́dos de acordo com a distribuição marginal em regime
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estacionário apresentada pelos dados empı́ricos. Estes dois processos dão origem ao
processo PRE de 1o plano X(t) = Zn , Tn ≤ t ≤ Tn+1 , composto por uma cadeia de
perı́odos de renovamento.

Neste modelo, a escolha da função de distribuição de probabilidades e da função
de autocorrelação são tarefas completamente independentes. Da independência das
sequências {Zn } e {Tn } resulta que a distribuição de probabilidades em regime esta-

cionário da saı́da X(t) segue a distribuição de {Zn }, que corresponde à distribuição
dos dados empı́ricos. A função de autocorrelação de X(t), rX (t), está relacionada com
a função de distribuição cumulativa de renovamento F (t) através de:
1 − rX (t) = u−1

Zt

(1 − F (u))du, t ≥ 0

(2.92)

0

ou de forma equivalente:
−
em que u =

R∞
0

d
rX (t) = u−1 (1 − F (t)) , rX (0) = 1, t ≥ 0
dt

(2.93)

(1 − F (u))du.

Se estivermos a pensar no processo de ajustamento de tráfego real com base neste
modelo, para dar origem a funções de distribuição de renovamento a função de autocorrelação obtida empiricamente a partir dos dados (ou conhecida analiticamente)
deve ser decrescente e côncava para todos os t ≥ 0. O processo de 1o plano X(t)

assim construı́do terá então a função de distribuição de probabilidades e a função de
autocorrelação desejadas.
O processo de renovamento espacial foi utilizado em [JLS96] para modelar fluxos de
vı́deo codificados em MPEG-1 e, de acordo com os autores, poderá ser ainda aplicado
com sucesso a tráfego Ethernet, ATM, WAN e WWW.

2.5.2

Modelos multifractais

2.5.2.1

Processo multiplicativo ou cascata

Uma cascata (ou processo multiplicativo) é um processo que fragmenta um conjunto (tipicamente um intervalo) em componentes cada vez mais pequenas de acordo com uma
regra fixa e simultaneamente fragmenta uma medida de acordo com outra regra (possivelmente aleatória), associando cada um dos fragmentos da medida aos componentes
do conjunto assim obtidos. O gerador da cascata especifica a regra de fragmentação e,
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dependendo das suas propriedades, a cascata preserva completamente a medida inicial
ou apenas a sua média. No contexto da modelação de tráfego, o conjunto pode ser
interpretado como um intervalo de tempo e a medida como o número de chegadas ou
octetos nesse intervalo.
As cascatas aleatórias possuem uma regra de fragmentação aleatória e foram introduzidas por Mandelbrot como um modelo fı́sico capaz de descrever a turbulência
[Man74]. Estas cascatas também podem ser usadas para construir processos de tráfego
de uma forma iterativa. São igualmente caracterizadas por uma massa inicial, uniformemente distribuı́da ao longo de um único intervalo, que é subdividida ao longo
dos diversos estágios do processo de construção da cascata. Cada intervalo é dividido
em dois (ou mais) subintervalos idênticos e a massa é atribuı́da aleatoriamente a cada
subintervalo de acordo com uma variável aleatória W não negativa, o chamado gerador
da cascata.
Seja Wi,j , i = 1, ..., Nj , j = S − 1, ..., 0, uma variável aleatória independente, com

a mesma distribuição de W , que redistribui a massa pertencente à escala temporal j

no intervalo de tempo i (pertencente à escala temporal subsequente j − 1), em que

se considera que Nj representa o número de intervalos de tempo na escala temporal j

e que existem S escalas temporais numeradas de 0 (escala mais fina) a S − 1 (escala

mais larga). A construção do processo de tráfego começa na escala temporal mais
larga, j = S − 1, com uma massa inicial M uniformemente distribuı́da ao longo de um

intervalo de tempo unitário. Restringiremos a nossa discussão ao caso mais simples

em que um intervalo (pai) se subdivide em apenas dois intervalos (filhos). Na primeira
iteração, é produzida uma escala temporal mais fina simplesmente dividindo o intervalo de tempo em dois novos subintervalos de comprimento 1/2 e atribuindo a massa
M W1,S−1 ao subintervalo da esquerda e a massa M W2,S−1 ao subintervalo da direita.
Na segunda iteração, que produz a escala S − 2, cada um destes intervalos gera novos
subintervalos, um à esquerda e outro à direita, dando origem a quatro subintervalos
de comprimento 1/4 com massas M W1,S−1 W1,S−2 , M W1,S−1 W2,S−2 , M W2,S−1 W3,S−2 e
M W2,S−1 W4,S−2 , respectivamente. Iterando este processo de construção, a massa do
intervalo pai i pertencente à escala j é redistribuı́da pelos subintervalos filho 2i − 1 e

2i da escala j − 1 com probabilidades W2i−1,j e W2i,j , respectivamente. Note-se que

em cada escala temporal é preservada apenas a média da massa e que a forma como
a massa é redistribuı́da é independente da própria massa, uma vez que os Wi,j são
independentes da massa.
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j=2
j =1
j=0
Figura 2.7: Processo de construção da cascata conservativa

A utilização das cascatas na modelação de tráfego foi inicialmente proposta por
Feldmann et al. [FGW98] com o objectivo de captar o comportamento de similaridade
escalar multifractal observado em algumas capturas de tráfego real IP. Concretamente,
foi proposto o uso das chamadas cascatas conservativas. Nestas cascatas o gerador W
toma valores no intervalo [0, 1], tem média 1/2 e é simétrico em relação à média. Para
além disso, a massa ou medida é redistribuı́da de tal forma que a massa total atribuı́da
aos subintervalos da esquerda e da direita permanece igual à massa do intervalo pai.
Assim, a massa é preservada através de todo o processo de subdivisão: se a massa
do i-ésimo intervalo pai for Q, a massa do intervalo filho da esquerda (localizado na
escala temporal j) será igual a QW2i−1,j e a massa do intervalo filho da direita será
Q(1 − W2i−1,j ). Assim, a massa em todos os andares da cascata será exactamente igual

a M , se esta for a massa inicial. Esta é a chamada propriedade de preservação da

massa. A figura 2.7 ilustra o processo de construção de uma cascata conservativa com
apenas três escalas temporais. Usando um gerador diferente por cada escala temporal
obtém-se uma cascata conservativa com comportamento multi-escalar.
A utilização de modelos baseados em cascatas conservativas no contexto das redes
IP foi justificada por Feldmann et al. pela constatação de que o tráfego transmitido é
construı́do através de um processo de fragmentação nas sucessivas camadas de rede e
que o número total de octetos é, grosso modo, preservado ao longo deste processo de
fragmentação. Um exemplo tı́pico desta situação é a dinâmica de uma sessão Web, na
qual os cliques do utilizador dão origem a pedidos, os pedidos dão origem a ligações,
estas são constituı́das por fluxos e os fluxos consistem por sua vez em pacotes individuais.
Recentemente têm sido propostos modelos multifractais que combinam a utilização
de cascatas multiplicativas com outro tipo de processo independente (em [DMM02]
utiliza-se um processo log-normal).
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2.5.2.2

Modelo multifractal baseado em onduletas

Ao contrário da transformada de Fourier que analisa os sinais em termos de formas
de onda sinusoidais, ej2πf t , a transformada baseada em onduletas efectua uma análise
local de Fourier projectando um sinal X(t) através de formas de onda localmente
oscilatórias, as onduletas. Uma onduleta ψ(t) é uma função passa-banda que oscila
com uma frequência central f0 . Efectuando uma mudança de escala (dilatando ou
comprimindo) e um deslocamento temporal da onduleta, obtém-se
ψj,k (t) = 2−j/2 ψ(2−j t − k)

(2.94)

ou seja, a sua frequência central de oscilação move-se para 2−j f0 e a origem do referencial temporal para 2j k. Note-se que j representa a escala temporal, k representa
o k-ésimo coeficiente correspondente à escala j, com j0 correspondendo à escala mais
larga.
Para além da onduleta, a decomposição baseada em onduletas utiliza ainda uma
função passa-baixo φ(t), designada por função de escalamento, que pode ser escalada
e deslocada temporalmente da mesma forma que a função ψ(t). Assim, um sinal X(t)
pode ser construı́do como uma soma pesada de funções de escalamento e de onduletas:
X(t) =

X

cX (j0 , k)φj0 ,k (t) +

∞ X
X

j=j0

k

dX (j, k)ψj,k (t)

(2.95)

k

Os cX (j0 , k) são designados por coeficientes de escalamento e os dX (j, k) são os coeficientes das onduletas. O primeiro termo da equação 2.95 constrói uma aproximação de
X(t) com resolução correspondente à escala temporal mais larga, enquanto que o segundo termo proporciona informação detalhada referente às escalas temporais cada vez
mais finas (frequências cada vez mais elevadas) à medida que j → +∞. Se as funções

de escalamento e de onduletas forem ortogonais, os coeficientes respectivos podem ser
calculados como simples produtos internos:
cX (j, k) = hX, φj,k i ; dX (j, k) = hX, ψj,k i

(2.96)

A equação 2.95 constitui a chamada transformada discreta baseada em onduletas do
sinal X(t), ou seja, uma representação uni-dimensional do sinal em termos das funções
φ(t) e ψ(t).
Em [RCRB99, CRRB98] é proposto um modelo baseado na transformada de onduletas capaz de ajustar uma sequência X(t) de valores positivos, estacionária, com
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propriedades de memória longa e caracterı́sticas multifractais: o modelo multifractal
baseado em onduletas (MWM - Multifractal Wavelet Model ).
Em primeiro lugar, é construı́da uma sequência em tempo discreto X (n) (k) capaz de
aproximar o sinal X(t) com um nı́vel de resolução 2(−n) . Para reflectir esta discretização
no domı́nio das onduletas, a soma semi-infinita da equação 2.95 é substituı́da por uma
soma ao longo de um número finito de escalas temporais 0 ≤ j < n, j, n ∈ ZZ0+ . Sem

perda de generalidade, considera-se que a escala mais larga é nula, j0 = 0, pelo que a
primeira parcela da equação 2.95 se reduz a cX (0, 0)φ0,0 . Usando a onduleta de Haar,
que se define da seguinte forma
φ (t) =




 1, se 0 ≤ t < 1/2




−1, se 1/2 ≤ t < 1

(2.97)

0, outros t

o processo discreto X (n) (k) toma valores que correspondem ao integral de X(t) no
intervalo [k2−n , (k + 1)2−n [, ou seja:
X (n) (k) = 2−n/2 cX (n, k)

(2.98)

Para a onduleta de Haar, os coeficientes de escala e de onduleta podem ser calculados recursivamente através das seguintes expressões:
(
cX (j, k) = 2−1/2 (cX (j + 1, 2k) + cX (j + 1, 2k + 1))

dX (j, k) = 2−1/2 (dX (j + 1, 2k) − dX (j + 1, 2k + 1))

Rearranjando as equações anteriores, obtém-se
(
cX (j + 1, 2k) = 2−1/2 (cX (j, k) + dX (j, k))

cX (j + 1, 2k + 1) = 2−1/2 (cX (j, k) − dX (j, k))

(2.99)

(2.100)

Uma vez que cX (j, k) ≥ 0, ∀j, k, a condição |dX (j, k)| ≤ cX (j, k), ∀j, k garante a

positividade do processo resultante.

O modelo MWM apresentado em [RCRB99] é um processo multiplicativo simples que incorpora estas caracterı́sticas. Definindo A(j, k) como sendo uma variável
aleatória definida no intervalo [−1, 1] e definindo recursivamente os coeficientes da onduleta da seguinte forma:
dX (j, k) = A(j, k)cX (j, k)

(2.101)

obtêm-se as seguintes fórmulas recursivas, equivalentes à equação 2.100 mas em que
foram eliminados os coeficientes de onduleta:
(
cX (j + 1, 2k) = ( 1+A(j,k)
)cX (j, k)
2

)cX (j, k)
cX (j + 1, 2k + 1) = ( 1−A(j,k)
2
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Este método de construção, semelhante ao das cascatas conservativas, pode ser
visto como um processo de sı́ntese que se desenrola da escala mais larga para a escala
mais fina: começando na escala mais larga, j = j0 = 0, determina-se o coeficiente
cX (0, 0); para cada uma das outras escalas j, geram-se os multiplicadores aleatórios
A(j, k), calculam-se os dX (j, k) através da equação 2.101, para k = 0, 1, ..., 2j − 1, e

determinam-se os coeficientes cX (j + 1, 2k) e cX (j + 1, 2k + 1) através da equação 2.102;
substituindo sucessivamente j por j + 1 atinge-se de forma iterativa a escala j = n.
Uma vez que os coeficientes de escalamento e de onduleta são gerados conjuntamente,
não há a necessidade de inverter a transformada baseada em onduletas. Este algoritmo requer apenas O(N ) operações para criar um sinal de comprimento N . Devido à
simplicidade do processo, é possı́vel obter fórmulas explı́citas para os coeficientes correspondentes à escala temporal mais fina em termos dos coeficientes correspondentes
às escalas temporais mais largas.
O processo MWM é uma cascata binomial, uma vez que é construı́do aplicando
iterativamente a equação 2.102. Por outro lado, é demonstrado em [RCRB99] que o
modelo capta as caracterı́sticas de memória longa e de multifractalidade dos dados
reais, desde que as variâncias dos multiplicadores A(j, k) sejam convenientemente seleccionadas. De facto, de acordo com o procedimento de inferência de parâmetros
apresentado em [RCRB99], o ajuste da função de autocorrelação dos dados faz-se variando o decaimento da energia associada à transformada baseada em onduletas para
cada escala. Assim, são seleccionadas funções de probabilidade para os A(j, k) que
permitam controlar o comportamento de similaridade escalar apresentado pelos coeficientes das onduletas. Sabendo que o momento de ordem q de X (n) (k) é dado por
E{ X

(n)

n−1
Y

q

1 + A (j, k)
}
(k) } = E{|cX (0, 0)| }
E{
2
j=0
q

q

(2.103)

prova-se em [RCRB99] que o ajustamento do 2o momento (energias) dos coeficientes
das onduletas em cada escala também permite modelar a função de autocorrelação dos
dados.
Por outro lado, como os momentos dos coeficientes de escalamento são dados por
E{|cX (j − 1, k)|q }
= 2q/2 E{1 + A (j − 1, k)q }−1
E{|cX (j, k)|q }

(2.104)

é possı́vel controlar o comportamento de similaridade escalar dos momentos de ordem
genérica dos coeficientes de escalamento (e, portanto, a própria função de probabilidade
de X (n) (k)) através dos momentos dos A(j, k). No estudo apresentado em [RCRB99]
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é utilizada uma distribuição beta simétrica para os A(j, k), devido à sua simplicidade,
flexibilidade e simetria. O modelo resultante é designado por βMWM. Este modelo foi
utilizado para modelar a captura de tráfego pAug da Bellcore, tendo sido obtidos bons
resultados no ajustamento da função de probabilidade, da função de autocorrelação
e das caracterı́sticas de memória longa e multifractalidade apresentadas pelos dados
reais.

2.6
2.6.1

Modelos de similaridade escalar extrı́nseca
Markovianos

Em [HT01] é proposto um processo de chegadas Markoviano (MAP) cuja cadeia de
Markov em tempo contı́nuo subjacente tem uma estrutura especial que permite gerar
tráfego com comportamento de similaridade escalar multifractal.
O processo de chegadas na escala temporal mais larga é representado por um MAP
de um único estado e com um ritmo de chegadas igual a 1. Na próxima escala temporal,
que designamos por TM = 1/λ, a variação do processo de chegadas é representada por
um MMPP de dois estados, com gerador dado por
#
"
−λ λ
λ

(2.105)

−λ

e ritmos de chegadas iguais a 1 − a1 e 1 + a1 , com −1 ≤ a1 ≤ 1. Desta forma, o

ritmo de chegadas médio em regime estacionário permanece inalterado. O resto da
construção prossegue da mesma forma: é introduzida uma nova dimensão, criando-se
uma matriz de dimensão n de tal forma que o comportamento das escalas temporais
já consideradas permanece inalterado. Por exemplo, considerando a escala temporal
TM −1 = 1/γλ, o MMPP de quatro estados com gerador
 "
# "
#
• λ
γλ


γλ
 " λ • # "
#

 γλ
•
λ

γλ
λ •









(2.106)

e com ritmos de chegadas (1 − a1 ) (1 − a2 ), (1 + a1 ) (1 − a2 ), (1 − a1 ) (1 + a2 ) e

(1 + a1 ) (1 + a2 ) (−1 ≤ a1 , a2 ≤ 1) é utilizado para aproximar a variação do processo
de chegadas. Note-se que o sı́mbolo • correspondente a cada linha da matriz representa
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o simétrico do somatório de todos os restantes valores dessa linha, já que como se sabe
a soma de todas as taxas de transição de uma linha da matriz é nula. O parâmetro
a1 (a2 ) determina a variância do processo de chegadas na escala temporal TM = 1/λ
(TM −1 = 1/γλ).
Um MAP com três nı́veis terá a seguinte estrutura:
  "


# "
# 
• λ
γλ
γ 2λ
 



 



2
λ
•
γλ
γ
λ
  "



#
"
#
 



2
  γλ



• λ
γ λ
 




2

γλ
λ •
γ λ


 "

# "
#

• λ
γλ
γ2λ









2
γλ
γ
λ



 " λ • # "
#




2



 γλ
•
λ
γ
λ




2
γλ
λ •
γ λ





























(2.107)

Um MAP de nı́vel n é composto por 2n estados e tem n + 2 parâmetros. Os

parâmetros γ e λ definem as escalas temporais consideradas, sendo γ n o quociente entre
as escalas temporais mais larga e mais fina, com n representando a cardinalidade do
MAP (previamente determinada). Os parâmetros a1 , a2 , ..., an determinam a variância
do processo de chegadas nas n escalas temporais consideradas.
Em [HT01] mostra-se que os momentos de segunda ordem dos coeficientes da transformada de onduletas de uma série de dados, E{d2 (j, k)}, determinam completamente
o decaimento da sua variância, pelo que é possı́vel capturar o comportamento de similaridade escalar multifractal dos dados controlando a estrutura do MAP que se pretende
construir para os modelar, o que indirectamente resulta na manipulação (ou ajustamento) dos valores do 2o momento dos coeficientes da transformada calculada a partir
dos parâmetros do modelo.
A forma como o MAP é construı́do está intimamente relacionada com o procedimento de inferência de parâmetros, pelo que é importante referir os seus passos
fundamentais. O procedimento proposto em [HT01] começa por fixar o valor de n por
inspecção do tráfego real, escolhendo um valor que permita ajustar o comportamento
multi-escalar na gama de escalas com interesse. Naturalmente que a complexidade
computacional do procedimento de ajuste cresce exponencialmente com n, a dimensão
do MAP. Seguidamente, os parâmetros γ e λ são também determinados com base na
inspecção do tráfego real (o mesmo método utilizado em [RCRB99]): sabendo que as
escalas temporais mais larga e mais fina são dadas por TM =
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pectivamente, γ e λ podem ser calculados com base em considerações práticas, como
por exemplo garantir que a escala temporal mais fina tenha um determinado número
mı́nimo de chegadas. Uma vez calculados estes parâmetros, os valores óptimos dos
parâmetros de variabilidade a1 , a2 , ..., an são calculados usando um algoritmo de optimização que procura minimizar uma função objectivo que é, neste caso, constituı́da
pela soma dos erros relativos do segundo momento dos coeficientes da transformada
baseada na onduleta de Haar até uma escala temporal predefinida, S:
min

a1 ,a2 ,...,an

S
E{d2 (j, k)} − E{dˆ2 (j, k)}
X

(2.108)

E{d2 (j, k)}

j=1

em que E{d2 (j, k)} representa o segundo momento dos coeficientes da transformada
de onduletas correspondente ao MAP e E{dˆ2 (j, k)} representa o segundo momento dos
coeficientes da transformada de onduletas correspondente aos dados empı́ricos.
Em [RB97] é proposto um processo modulado à Markov em tempo discreto e com
um espaço de estados discreto para modelar a auto-similaridade do tráfego real. Neste
processo, as chegadas de pacotes são descritas por uma cadeia de Markov em tempo
discreto caracterizada pelas seguintes matrizes de probabilidades de transição e de
ritmos de chegada:


e





P =





1 − 1/a − 1/a2 − ... − 1/an−1
q/a

2

(q/a)

1/a

1/a2

...

1/an−1

1 − q/a

0

...

0

...

0

...

...

...

0

... 1 − (q/a)

0

...

...
n

(q/a)

0



1

0


 0 0


Λ= 0 0

 ... ...

0 0

2

1 − (q/a)

0 ... 0

n−1












(2.109)




0 ... 0 


0 ... 0 

... ... ... 

0 ... 0

(2.110)

em que os parâmetros a e q são números reais. Esta cadeia de Markov depende de
apenas 3 parâmetros, dois reais e um inteiro, a dimensão n da cadeia. O método de
estimação de parâmetros usado em [RB97] estima os parâmetros q e n a partir da média
dos dados reais usando um algoritmo de minimização, uma vez que para o processo de
Markov proposto a média do número de chegadas por intervalo de amostragem é dada
por:
E{Xt } =

(1 − (1/q))
(1 − (1/q)n )
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O parâmetro a é estimado por forma a ajustar o parâmetro de Hurst dos dados reais.
Os autores mostram que o processo de geração de pacotes baseado nesta cadeia de
Markov é capaz de emular a auto-similaridade detectada em diversos tipos de tráfego,
como tráfego VBR, TELNET, FTP, Ethernet e WWW.
No capı́tulo 5 da Tese serão apresentados dois modelos Markovianos multiescalares com a capacidade de ajustar os comportamentos de memória longa e de
auto-similaridade do processo de contagem de pacotes em diversas escalas temporais.
O primeiro modelo, que será designado por multi-escalar baseado em sobreposição,
consiste na sobreposição de diversos MMPPs, cada um deles destinado a ajustar a
função de massa de probabilidade (FMP) empı́rica correspondente a cada uma das
escalas temporais que se considerem.
O segundo modelo, que será designado por multi-escalar hierárquico, tem um
método de construção que decompõe sucessivamente os estados de um MMPP em
novos MMPPs. O modelo é assim sucessivamente refinado permitindo a incorporação
de caracterı́sticas pertencentes a escalas temporais sucessivamente mais finas. Assim,
inicialmente é inferido um MMPP capaz de ajustar a função de massa de probabilidade
correspondente à escala temporal mais larga. Cada estado deste MMPP dá origem, na
escala temporal imediatamente mais fina, a um novo MMPP que ajusta a contribuição
desta escala para a FMP correspondente ao estado de que descende. Desta forma, um
MMPP filho fornece uma descrição mais detalhada da FMP associada ao seu estado
pai. Este processo de refinamento sucessivo é repetido até que seja integrado no modelo
um número pré-definido de escalas temporais. Finalmente, é determinado o MMPP
equivalente que incorpora esta estrutura hierárquica.
Todos os pormenores dos métodos de construção destes dois modelos e dos procedimentos de inferência dos seus parâmetros serão dados no capı́tulo 5.

2.6.2

Baseados em sistemas de Lindenmayer

No capı́tulo 6 da Tese será apresentado um modelo de tráfego multi-escalar baseado
em sistemas de Lindenmayer (designados abreviadamente por sistemas L), desde a
sua formulação matemática detalhada, passando pela sua aplicação à modelação de
capturas de tráfego real, até à análise dos principais resultados obtidos.
Os sistemas L são técnicas de reescrita de sequências de sı́mbolos introduzidas pelo
biólogo A. Lindenmayer em 1968 como um método para modelar o crescimento das
plantas [Lin68]. Estes sistemas são caracterizados por um alfabeto, um axioma e um
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conjunto de regras de produção. O alfabeto é composto pelo conjunto de sı́mbolos
possı́veis, enquanto que as regras de produção definem transformações dos sı́mbolos
em sequências de sı́mbolos; partindo de uma sequência inicial (o axioma), um sistema
L constrói iterativamente sequências de sı́mbolos substituindo cada sı́mbolo por uma
sequência de sı́mbolos de acordo com as regras de produção. Quando as regras de
produção são estocásticas, o sistema L designa-se por estocástico e podem existir diversas regras de produção para cada sı́mbolo, cada uma delas seleccionada de acordo
com uma distribuição de probabilidade. Desta forma, é possı́vel construir recursivamente sequências aleatórias que apresentem um comportamento de similaridade escalar
que varie de escala temporal para escala temporal.
A capacidade dos sistemas L para modelar fenómenos fractais motivou o desenvolvimento de um modelo de tráfego com base nestes sistemas. Foram utilizados sistemas
L estocásticos e permitiu-se que as caracterı́sticas dos sistemas variassem ao longo das
diferentes escalas temporais, conseguindo assim que o modelo capte, para além das
estatı́sticas de primeira e segunda ordem, as caracterı́sticas multi-escalares do tráfego.
O modelo de tráfego proposto é construı́do de forma iterativa, produzindo uma
nova escala temporal em cada iteração. Começando pela escala temporal mais larga,
na qual o tráfego é caracterizado por um único ritmo de chegadas ao longo de um só
intervalo de tempo, cada iteração gera uma escala temporal mais fina através da (i)
divisão de cada intervalo de tempo (pai) em dois novos subintervalos (filhos) de igual
comprimento e (ii) associação dos ritmos de chegada a cada novo subintervalo de acordo
com as regras de produção do sistema L estocástico. Permitindo o agrupamento das
escalas temporais em gamas de escalas e a definição de diferentes conjuntos de regras de
produção aplicáveis a diferentes gamas, é possı́vel modelar diferentes comportamentos
de similaridade escalar entre gamas de escalas.

2.7

Modelos cujos momentos não constituem leisde-potência

Nas situações em que os momentos das séries temporais não se comportam como leisde-potência das escalas temporais é necessário um grau de liberdade adicional que é
introduzido pelas cascatas infinitamente divisı́veis (IDCasc) [Cas96, CRA01]. A quantidade central que define a IDCasc é o chamado propagador ou núcleo, Gδ,δ0 , que
depende de duas escalas temporais δ e δ 0 , com δ 0 > δ. A divisibilidade infinita genera-
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liza o conceito de auto-similaridade, na medida em que estabelece que as distribuições
marginais em diferentes escalas se relacionam através de uma simples convolução com
o propagador G, que assim controla e captura as estatı́sticas das diferentes escalas.
Por definição, o conceito de divisibilidade infinita implica que as escalas temporais
entre δ e δ 0 não desempenham qualquer papel especı́fico, ou seja, para uma escala δ

00

entre δ e δ 0 verifica-se que Gδ,δ0 = Gδ,δ00 ∗ Gδ00 ,δ0 . Esta propriedade implica que os

propagadores podem ser escritos em termos de uma função elementar G0 convoluı́da
consigo própria um determinado número de vezes que depende de δ e δ 0 :
0

Gδ,δ0 (x) = [G0 (x)]∗(n(δ)−n(δ ))

(2.112)

em que G∗n representa a convolução de G consigo própria realizada n vezes. Aplicando
transformadas de Laplace a ambos os membros da equação 2.112, obtém-se a seguinte
relação:
G̃δ,δ0 (q) = exp {H(q)(n(δ) − n(δ 0 ))}

(2.113)

em que G̃δ,δ0 (q) representa a transformada de Laplace de Gδ,δ0 (x) e H(q) = ln(G̃0 (q)).
A função G0 define o passo elementar da cascata e a quantidade n(δ) − n(δ 0 ) quantifica
o número de vezes que o passo elementar é aplicado para prosseguir entre as escalas δ

e δ 0 . Quando a função n(δ) = ln δ, a IDCasc é invariante com a escala e reduz-se a um
modelo de similaridade escalar multifractal.
O momento de ordem q do processo incremental (com propagador elementar G0 )
na escala δ, que vamos representar por {Xδ }, é dado por [VAFC00]:
E{|Xδ |q } = exp{H(q)(n(δ) + Kq }

(2.114)

em que Kq é uma constante que depende da ordem q considerada.
Em [ABF+ 02] o modelo IDCasc é aplicado à caracterização de uma série temporal
constituı́da por sucessivos intervalos entre chegadas correspondentes a ligações TCP,
verificando-se que o modelo proporciona uma boa descrição das caracterı́sticas de similaridade escalar apresentadas pelos dados, numa vasta gama de escalas temporais.
Em jeito de sı́ntese, apresentam-se as expressões dos momentos de ordem q do
processo incremental na escala δ, {Xδ }, correspondentes aos diferentes tipos de modelos
de similaridade escalar:

• auto-similaridade: E{|Xδ (t)|q } = cq |δ|qH = cq exp(qH ln δ);
• similaridade escalar multifractal: E{|Xδ (t)|q } = cq |δ|ς(q) = cq exp(ς (q) ln δ);
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• cascata infinitamente divisı́vel: E{|Xδ (t)|q } = cq exp(H (q) n (δ));
em que a função n (δ) não é necessariamente igual a ln (δ) e a função H(q) não é
necessariamente igual a qH.

2.8

Diferentes aspectos da análise estrutural do
tráfego

A análise de um conjunto de medições experimentais pode ser feita segundo diversas
perspectivas e focando diferentes caracterı́sticas do tráfego, de acordo com os objectivos
que se pretendem atingir.

2.8.1

Análise das caracterı́sticas gerais

A análise geral visa obter uma panorâmica das principais caracterı́sticas do fluxo de
tráfego, como sejam a sua intensidade, a identificação das principais componentes que
fazem parte do fluxo agregado, a existência ou não de rajadas e os respectivos perı́odos
de ocorrência, a existência ou não de picos de tráfego e os respectivos perı́odos de
ocorrência, estatı́sticas diversas (como a média, variância, momentos de diferentes ordens, etc), entre outras caracterı́sticas.

2.8.2

Análise da estacionaridade

O pressuposto de estacionaridade é uma importante condição para a modelação de
tráfego. Contudo, em capturas reais é difı́cil justificá-lo completamente já que as séries
de dados apresentam frequentemente tendências de variação, saltos bruscos de amplitude, ciclos, etc, ao longo de perı́odos de tempo mais ou menos longos e estas são
caracterı́sticas próprias de processos não estacionários. Assim, uma aproximação simples para ultrapassar este problema é seleccionar perı́odos de tempo em que a hipótese
de estacionaridade pareça aceitável e verificar se essa hipótese é ou não verdadeira.
Existem diversas formas de verificar a estacionaridade de séries de dados. Um teste
simples consiste em mover uma janela de tamanho fixo ao longo dos dados medidos e
investigar as variações ocorridas nas médias amostrais das diversas janelas. Contudo,
para tráfego com fortes rajadas este método pode não proporcionar resultados satisfatórios pelo facto da sua eficácia ser bastante dependente da selecção do tamanho da
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janela. Outro teste possı́vel é o chamado método de detecção de mudança de ponto
[EM99], em que também se move uma janela ao longo da série temporal mas se compara a distribuição das amostras em duas metades de igual dimensão da janela. Se as
distribuições forem significativamente diferentes, então a hipótese de estacionaridade ao
longo da janela é rejeitada. A comparação das distribuições das duas séries de tamanho
igual pode ser feita recorrendo ao teste de Kolmogorov-Smirnov, por exemplo.

2.8.3

Análise das caracterı́sticas de auto-similaridade e de
memória longa

Examinar a presença de memória longa corresponde a analisar o ritmo de decaimento
da função de autocorrelação para escalas temporais elevadas, isto é, observar o comportamento do tráfego a baixas frequências.
Existem diversos estimadores do parâmetro de Hurst (e, portanto, das caracterı́sticas de LRD), tal como já vimos na subsecção 2.4.2. O estimador proposto em
[VA99] será o mais utilizado nesta Tese, baseia-se numa análise escalar por meio de onduletas e é semi-paramétrico, pelo que antes da fase de estimação e análise é necessário
identificar a escala inferior limiar em que supostamente ”começa”a memória longa e
verificar se esta propriedade está efectivamente presente ou não.
Tal como já vimos na secção 2.5, um sinal X(t) pode ser construı́do como uma
soma pesada de funções de escalamento e de onduletas:
X(t) =

X

cX (j0 , k)φj0 ,k +

∞ X
X

j=j0

k

dX (j, k)ψj,k (t)

(2.115)

k

A transformada baseada em onduletas permite analisar a similaridade escalar dos
dados devido ao comportamento de acordo com uma lei de potência apresentado pelas
variâncias dos coeficientes das onduletas ao longo das diversas escalas temporais, isto
é, para os processos auto-similares, com memória longa e monofractais verifica-se que
[VA99]:
E{(dX (j, k))2 } ∼ 2jα C

(2.116)

em que α é o factor de escala. Aplicando logaritmos a esta equação obtém-se

log2 E{(dX (j, k))2 } ∼ jα + log2 (C)

(2.117)

pelo que a estimação de α e de C pode ser feita recorrendo a regressão linear. A
variância envolvida na equação 2.116 pode ser estimada eficientemente pelo seguinte
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estimador empı́rico [VA99]:
nj
1 X
µj =
(dX (j, k))2
nj k=1

(2.118)

onde nj representa o número de coeficientes na escala j. Definindo
yj = log2 (µj ) − gj

(2.119)

em que gj é um parâmetro introduzido para corrigir o enviesamento da estimação da
variância de dX (j, k) resultante da não linearidade introduzida pelo logaritmo, verificase que
E{yj } = jα + log2 (C)

V ar (yj ) = ς (2, nj /2) / ln2 (2)

(2.120)

onde ς (a, b) é a função de Riemann Zeta generalizada. A representação gráfica em
escala logarı́tmica de E{yj } em função de j, conjuntamente com os intervalos de con-

fiança para E{yj } obtidos a partir de V ar (yj ), permite obter uma estimativa para
o factor de escala α. Esta representação constitui o chamado Diagrama de Energias

em Escala Logarı́tmica de 2a ordem (LD), já que é baseado na estimação da variância
do processo dX (j, k). Assim, o LD consiste num gráfico dos parâmetros yj (também
designados por energia) em função de j, conjuntamente com intervalos de confiança
para os yj . O tráfego apresenta caracterı́sticas de memória longa se, dentro dos limites
dos intervalos de confiança, os valores de yj estiverem alinhados segundo uma linha
recta, para uma gama de escalas temporais que se estenda desde um valor inicial j1
até ao valor mais elevado presente nos dados. O declive da recta é uma estimativa do
expoente de similaridade escalar α e está contido em [0, 1].

2.8.4

Análise da multifractalidade

À semelhança das propriedades de auto-similaridade e de memória longa, também a
multifractalidade pode ter consequências gravemente danosas no desempenho dos sistemas de filas de espera. Torna-se assim necessário detectar e estimar os seus principais
parâmetros caracterizadores.
Em [AFTV99] o diagrama das energias em escala logarı́tmica foi generalizado para
ser possı́vel analisar estatı́sticas para além das de segunda ordem. Definido os seguintes
estimadores para os momentos de ordem q
(q)
µj

nj
1 X
|dX (j, k)|q , q ∈ IR
=
nj k=1
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é possı́vel construir diagramas de energias em escala logarı́tmica de ordem q, que permitem analisar as caracterı́sticas de similaridade escalar multifractal. Para pequenos
valores de j e considerando que a série de dados apresenta um comportamento de
(q)

similaridade escalar multifractal, µj é dado por:
(q)

µj ≈ 2j(ς(q)+q/2)

(2.122)

O expoente αq = ς (q) + q/2 pode ser estimado a partir dos diagrama das energias
em escala logarı́tmica de ordem q, para diversos valores de q, permitindo assim estudar o comportamento da função ς (q). É comum definir os expoentes de uma forma
ligeiramente diferente:
ζq = αq − q/2

(2.123)

o que dá origem à relação elegante ζq = Hq para os processos exactamente autosimilares. Assim, ζq é o declive lido directamente no chamado Diagrama Zeta (ZD)
ou Diagrama Multiescalar (MD), ζq em função de q, de forma perfeitamente análoga à
estimação de αq , que era o declive observado no LD. Um comportamento de similaridade escalar multifractal é detectado quando não existir alinhamento horizontal neste
diagrama (dentro dos limites dos intervalos de confiança). Geralmente, é construı́do
um Diagrama Linear Multiescalar (LMD), representando hq = ζq /q em função de q.
Também neste caso, um comportamento de similaridade escalar multifractal é detectado quando não existir alinhamento horizontal neste diagrama (dentro dos limites dos
intervalos de confiança), ao passo que um comportamento de similaridade escalar não
multifractal é detectado quando existir alinhamento horizontal neste diagrama (dentro dos limites dos intervalos de confiança) [AFTV99]. De notar que a gama de q é
tipicamente semi-infinita, a partir de um determinado valor (normalmente 0) até +∞.
Se as funções de partição apresentarem um comportamento que obedeça a uma
lei polinomial nas escalas mais baixas, então ζq pode ser estimado e encarado como
uma função contı́nua do momento q. A transformada de Legendre desta função é o
chamado espectro multifractal de Legendre. A estimação de ζq com base neste espectro
também é semi-paramétrica e análoga à estimação realizada com base no LD para as
caracterı́sticas de segunda ordem.

2.9

Sı́ntese

Neste capı́tulo foi feita a resenha e a classificação dos principais modelos de tráfego
que ao longo dos anos foram propostos na literatura, desde os chamados modelos
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Figura 2.8: Classificação dos modelos de tráfego considerados na Tese

clássicos até aos modelos capazes de incluir de forma intrı́nseca ou extrı́nseca nas suas
formulações matemáticas propriedades peculiares do tráfego como a auto-similaridade,
a memória longa, a monofractalidade e a multifractalidade. Na figura 2.8 classificam-se
os diversos modelos de tráfego apresentados ao longo deste capı́tulo.
Para além disso, foram definidas as diferentes caracterı́sticas peculiares que têm
sido identificadas em diversas capturas de tráfego medidas em redes de dados com
integração de serviços, tendo também sido apresentados estimadores que permitem
inferir os parâmetros que as caracterizam a partir da informação real. Estes estimadores
serão usados nos próximos capı́tulos da Tese.
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Capı́tulo 3
Impacto da autocovariância do
tráfego de entrada no desempenho
da rede
3.1

Introdução

Caracterı́sticas peculiares do tráfego como a auto-similaridade e a memória longa,
identificadas em diversas capturas de tráfego Ethernet e HTTP [LTWW94, BSTW95,
CB97, Pax95, RE96, WTSW97, WPT98], provocam efeitos negativos no desempenho
em fila de espera, desde valores excessivamente elevados de atrasos e perdas de pacotes
até ao facto de poderem provocar a inibição do serviço de fluxos de tráfego de baixa
prioridade. Por outro lado, a agregação de fontes de tráfego com este tipo de caracterı́sticas não reduz em geral os ı́ndices de rajada presentes no tráfego, para uma vasta
gama de escalas temporais, pelo que os seus efeitos negativos não são normalmente
atenuados. Nesse sentido, foram propostas na literatura diversas técnicas de condicionamento estatı́stico do tráfego com o objectivo de diminuir as suas caracterı́sticas
de dependência longa, como por exemplo o método de agregação de rajadas proposto
em [GGT00] que é aplicado nos extremos da rede e provoca uma diminuição da autosimilaridade dos dados ao mesmo tempo que satisfaz as garantias de atraso na sua
transmissão.
No entanto, praticamente em simultâneo com estas propostas começou a ser questionado o real impacto das caracterı́sticas de memória longa do tráfego no desempenho
da rede [HL96b, HL96a, RE96, GB99]. Em [RE96], por exemplo, argumenta-se que
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apenas as correlações dentro da chamada Escala Temporal Crı́tica (ETC) (de valor relativamente pequeno na maior parte das situações reais) influenciam o desempenho em
fila de espera, tornando as correlações de longo prazo irrelevantes. Estes factos sugerem
que a modelação baseada apenas nas propriedades de memória curta pode dar origem
a resultados precisos para problemas de dimensionamento realistas. No entanto, em todas as experiências documentadas nesta referência existiam certos nı́veis de agregação
de tráfego de vı́deo VBR, ao mesmo tempo que as filas de espera apresentavam tamanhos reduzidos (inferiores a 30 ms). Os resultados obtidos não eram aplicáveis ou
eram menos conclusivos quando não existia agregação ou esta era bastante reduzida.
Neste capı́tulo pretende-se, por um lado, confirmar a existência de uma ETC além
da qual a função de autocorrelação do tráfego é irrelevante do ponto de vista do desempenho da rede e, por outro lado, desenvolver uma metodologia que permita calcular
o seu valor em situações concretas. A metodologia a apresentar deve ser geral, ou
seja, aplicável a qualquer cenário de rede, e deve permitir um estudo sistematizado do
comportamento da ETC para diferentes valores dos parâmetros caracterı́sticos da rede
e para diferentes tipos de tráfego.
No estudo do desempenho de uma rede devem ser tidos em conta diversos tipos
de escalas temporais, desde as escalas do tráfego de entrada até às escalas associadas
ao próprio sistema (e que têm a ver, por exemplo, com o facto das filas de espera
terem um tamanho finito). No caso de um sistema com uma única fila de espera, os
trabalhos publicados em [RE96, GB99] mostraram que o comportamento de segunda
ordem nas escalas temporais para além do Horizonte de Correlação (HC) ou ETC não
afecta significativamente o desempenho da rede. Note-se que HC e ETC são duas
expressões diferentes (que foram propostas em [GB99] e [RE96], respectivamente) mas
representam essencialmente o mesmo conceito: a escala ou deslocamento temporal que
separa a autocorrelação relevante da irrelevante, no que às métricas de desempenho
de interesse diz respeito. O facto de o desempenho da rede não ser afectado pela
função de autocorrelação para além do limiar HC leva a supor que modelos de tráfego
mais tradicionais, como os modelos Markovianos, possam ser usados para modelar
tráfego que exiba caracterı́sticas de memória longa. O uso deste tipo de modelos
beneficia da existência de diversas ferramentas matemáticas que permitem avaliar o
seu comportamento em fila de espera, nomeadamente no cálculo de métricas como o
atraso médio na fila (AMF) e o rácio de pacotes perdidos (RPP).
O HC (por questões de coerência, a partir deste momento utilizar-se-á apenas esta
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designação) depende da estrutura de correlação do tráfego de entrada, do sistema
em estudo (número de filas de espera, parâmetros das filas de espera e forma como
estão interligadas) e da métrica considerada, que para o estudo que será levado a cabo
neste capı́tulo é o RPP. Em redes reais, as filas de espera têm comprimento finito
o que faz com que percam a memória do passado assim que esvaziam ou enchem.
Assim, enquanto que para uma fila de espera infinita a correlação em todas as escalas
temporais tem impacto no desempenho do sistema, para uma fila de espera finita
apenas a correlação até ao valor do HC tem impacto. O estudo apresentado em [RE96]
mostrou que o HC é finito, tem um valor baixo para pequenos tamanhos da fila de
espera e é uma função não decrescente do tamanho da fila.
No entanto, verifica-se que processos que apresentam a mesma estrutura de correlação podem gerar comportamentos diversos quando submetidos a um mesmo sistema
de filas de espera, uma vez que o desempenho depende não só das escalas temporais
relevantes para o sistema em estudo e da estrutura de correlação do tráfego de entrada
mas também de outras caracterı́sticas, como por exemplo a distribuição marginal do
processo de ritmos de chegada [GB99, AN98b]. Assim, um estudo consistente do comportamento do HC deve ser realizado de forma controlada, isto é, deve permitir avaliar
a influência que a função de autocovariância do tráfego de entrada e os parâmetros
do sistema de filas de espera têm no comportamento do HC mantendo outras caracterı́sticas ou parâmetros, como as estatı́sticas de primeira ordem do tráfego, inalteradas.
O estudo de simulação que será apresentado de seguida cumpre este requisito.
A estimação da ”quantidade”de correlação que é necessário considerar na avaliação
do desempenho e a análise do comportamento deste parâmetro para diferentes sistemas de filas de espera, com um número variável de andares, será feita recorrendo a
simulação. A metodologia de simulação proposta, e que será descrita em detalhe na
secção 3.5, baseia-se no modelo de rede ilustrado na figura 3.1 que pretende representar
uma rede genérica com um ou dois andares de comutação. No estudo realizado, são
considerados diferentes cenários constituı́dos por um ou dois andares de comutação em
cascata, em que os respectivos sistemas de fila de espera possuem parâmetros (o tamanho da unidade de armazenamento da fila de espera e o ritmo do servidor) ajustáveis,
e por tráfego de entrada possuindo propriedades de memória longa. Este modelo de
rede pretende replicar situações realistas, pelo que a fila de espera do andar 1 pode
pertencer a um router de fronteira (edge router ), localizado num ponto de entrada
da rede, e a fila de espera do andar 2 pode pertencer a um router de núcleo (core
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Figura 3.1: Modelo de rede utilizado no estudo do Horizonte de Correlação

router ), localizado no núcleo da rede, e é tipicamente alimentada pela sobreposição de
diversos fluxos de tráfego que constituem por sua vez fluxos de saı́da de filas de espera
pertencentes a andares situados a montante. Assim, a rede a sombreado na figura 3.1
pretende ilustrar uma qualquer rede genérica (com diversos andares de comutação)
cujo tráfego de saı́da, designado por tráfego de fundo, constituirá uma das entradas da
fila de espera do 2o andar de comutação. Uma vez definidos os diversos cenários para
a realização do estudo, serão levadas a cabo diversas tarefas:
• análise das caracterı́sticas de memória longa do fluxo de tráfego de entrada, utilizando a função de autocorrelação e o estimador baseado em onduletas apresentado em [VA99];
• estimação, por simulação, do HC para cada cenário proposto e análise do seu

comportamento em função de diferentes parâmetros, através do relacionamento
dos resultados obtidos para os diferentes cenários;

• comparação dos valores do HC estimados pela metodologia de simulação desenvolvida e pelo método proposto em [GB99], para o cenário de rede constituı́do
por um único andar de comutação.
Uma das contribuições mais importantes do estudo realizado reside no desenvolvimento de uma metodologia de simulação para a estimação e estudo sistematizado
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do HC, tornando possı́vel estudar o seu comportamento para diversos cenários de comutação incluindo diferentes valores de parâmetros caracterı́sticos. Nesse sentido, o
método de simulação proposto permitiu validar e questionar algumas das aproximações
introduzidas no método de cálculo do HC proposto em [GB99], válido apenas para o
cenário constituı́do por uma única fila de espera. Concluiu-se que as aproximações
introduzidas na forma de cálculo do HC proposta em [GB99] conduzem a resultados
diferentes dos obtidos por simulação, para alguns valores dos parâmetros do sistema.
Concretamente, o método de simulação confirma que o HC varia linearmente com o
tamanho normalizado da unidade de armazenamento da fila de espera mas com um
declive diferente do proposto em [GB99]. Para cenários de rede que incluem dois ou
mais andares de comutação não existem resultados disponı́veis na literatura, pelo que
a metodologia de simulação proposta constitui um método novo para obter estimativas
do HC.
Os principais resultados do estudo em que se baseia este capı́tulo foram publicados
em [NV01, NV02].
O resto do capı́tulo está estruturado da seguinte forma: na secção 3.2 são analisadas
as caracterı́sticas da captura de tráfego real que será usada como entrada na rede da
figura 3.1, incluindo a análise do seu comportamento em termos de memória longa;
na secção 3.3 é descrita a metodologia de cálculo do HC proposta em [GB99] para
um sistema constituı́do por uma única fila de espera; na secção 3.4 são apresentadas
algumas técnicas de manipulação da função de autocorrelação propostas na literatura,
enquanto que na secção 3.5 é apresentada a metodologia de estimação do HC, baseada
em simulação, desenvolvida neste trabalho; na secção 3.6 são apresentados e discutidos os principais resultados obtidos e, finalmente, na secção 3.7 são apresentadas as
principais conclusões.

3.2

Captura de tráfego utilizada

Este estudo é baseado em simulação de eventos discretos, sendo utilizada a captura de
tráfego pOct da Bellcore [LTWW94], bastante referenciada na literatura e disponı́vel
publicamente. Esta captura é constituı́da quase na totalidade por tráfego IP e as suas
caracterı́sticas gerais estão descritas na tabela 3.1.
A análise da sua função de autocovariância, representada na figura 3.2, leva a
suspeitar que esta exibe propriedades de memória longa devido ao decaimento lento
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Nome da
captura
pOct

Perı́odo de
captura
Captura da Bellcore

Tamanho da
captura (pacotes)
1 milhão

Ritmo médio
(pacotes/s)
568.3

Tamanho médio de pacote
(octetos)
638

Tabela 3.1: Principais caracterı́sticas da captura de tráfego utilizada
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Figura 3.3: Análise das escalas temporais
através do Diagrama de Energias em Escala Logarı́tmica de 2a ordem, captura de tráfego pOct

Figura 3.2: Autocovariância do processo de contagem de pacotes, captura de tráfego pOct

observado para valores elevados do deslocamento temporal. Esta suspeita é confirmada
pelo Diagrama de Energias em Escala Logarı́tmica de 2a ordem, figura 3.3, onde se
pode constatar que os valores de energia estão alinhados entre uma escala intermédia,
a 4a , e a escala 11, a mais elevada presente nos dados. Recorde-se que o Diagrama de
Energias em Escala Logarı́tmica de 2a ordem, proposto em [VA99] e apresentado na
secção 2.8, consiste num gráfico das energias em função da escala, conjuntamente com
intervalos de confiança para as energias, sendo as energias para cada escala uma função
dos coeficientes da transformada discreta baseada em onduletas correspondentes a essa
escala. O tráfego tem memória longa se, dentro dos limites dos intervalos de confiança,
as energias se situam ao longo de uma recta, para uma gama de escalas que se estenda
de um valor inicial j1 até à maior escala temporal presente nos dados.

3.3

Cálculo analı́tico do horizonte de correlação

O cálculo analı́tico do horizonte de correlação será baseado no método proposto em
[GB99], válido apenas para uma rede composta por um único andar de comutação. O
principal objectivo do trabalho realizado em [GB99] é o de avaliar o impacto que a
presença de memória longa num processo de chegadas tem no seu desempenho em fila
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de espera. Este desempenho depende não só da estrutura de correlação do processo de
chegadas, e da gama de escalas temporais com interesse, mas também da distribuição
marginal do processo de chegadas. Assim, no sentido de avaliar o impacto de cada
um destes factores foi proposto um modelo de tráfego de fluı́dos que permite controlar
separadamente estes dois parâmetros e calcular o comportamento em fila de espera
recorrendo a um método numérico eficiente.
No modelo de tráfego proposto, o tráfego gerado por uma fonte é descrito por um
processo aleatório {Xt } que representa o ritmo do fluido no instante t e assume um

conjunto finito de valores possı́veis {λ1 , ..., λM }. Para além disso, o ritmo permanece
constante ao longo de intervalos de tempo cujo comprimento é determinado pela diferença entre instantes de chegada consecutivos de um processo pontual estacionário {τn },

ou seja, Xt = λ (n), para τn ≤ t < τn+1 . Os intervalos entre chegadas, Tn = τn+1 − τn ,

são iid e descritos por uma função complementar de distribuição cumulativa de probabilidade, FT (t) = Pr(Tn > t), que corresponde a uma função de Pareto truncada, dada

por:
FT (t) =

(


t+θ −α
θ
0

, t < TC
, outros t

(3.1)

em que o parâmetro 1 < α < 2 representa o decaimento exponencial. O parâmetro
TC é designado por deslocamento limiar e uma vez que a duração de cada estado não
pode exceder TC e os ritmos em intervalos consecutivos são independentes, não existe
correlação no processo dos ritmos de chegada para além do deslocamento TC . Este
parâmetro representa portanto o HC. Por outro lado, o ritmo de fluido constante é
iid e tem distribuição marginal Π = [π1 , ..., πM ], ou seja, Pr(λ (n) = λi ) = πi , com
i = 1, ..., M .
A função de autocovariância de {Xt } é dada por
rX (t) = E{(X0 − µ) (Xt − µ)} = p(t)σ 2

(3.2)

em que µ = ΠΛ1T representa o ritmo médio, com Λ = diag (λ1 , ..., λM ) a representar a
matriz diagonal dos ritmos, σ 2 = ΠΛ2 (1 − Π)T representa a variância de {Xt } e p(t) é
a probabilidade do tempo de vida residual dos intervalos entre chegadas, τres , exceder

t. De acordo com a teoria dos processos de renovamento, esta probabilidade é dada
por
p(t) = P r(τres ≥ t) =

Z∞
t

83

FT (x)
dx
E{Tn }

(3.3)

Análise e modelação de processos de chegadas de tráfego em redes de telecomunicações

em que Tn corresponde à sequência de intervalos entre chegadas. Considerando que
FT (t) é dada pela equação 3.1, obtém-se

−α+1
 (t+θ)−α+1 −(Tc +θ)
, t < Tc
−α+1
−α+1
θ
−(Tc +θ)
Pr(τres ≥ t) =

0
, t ≥ Tc
pelo que

rX (t) = σ 2 .




(t+θ)−α+1 −(Tc +θ)−α+1
θ−α+1 −(Tc +θ)−α+1

0



, t < Tc
, t ≥ Tc

(3.4)

(3.5)

Note-se que a função de autocovariância se comporta assimptoticamente como t−α+1
quando Tc → ∞, o que significa que {Xt } é assimptoticamente auto-similar de 2a
ordem com parâmetro de Hurst H =

3−α
.
2

Este modelo permite assim especificar a distribuição marginal dos ritmos do fluido,
Π, o deslocamento temporal TC até ao qual a estrutura de autocovariância do modelo
ajusta a função de autocovariância de um processo assimptoticamente auto-similar de
2a ordem e o parâmetro de Hurst, H.
Na referência [GB99] foi desenvolvido um método numérico para determinar a
ocupação, nos instantes de chegada τn , de uma fila de espera com ritmo de serviço
constante, c, e capacidade finita, B, alimentada por tráfego descrito pelo modelo proposto. Com base nesse resultado, foi desenvolvido um procedimento iterativo que
permite obter os limites inferior e superior para o rácio de pacotes perdidos na fila de
espera.
O modelo de tráfego proposto inclui assim os seguintes parâmetros: os vectores Π
e Λ que caracterizam o processo de chegadas e os parâmetros TC , θ e α que caracterizam a distribuição de Pareto truncada que descreve os intervalos entre chegadas. O
algoritmo que é usado para estimar estes parâmetros a partir dos dados empı́ricos está
representado na figura 3.4 e será explicado em seguida.
Os vectores Π e Λ são estimados a partir de um histograma do número de chegadas
por intervalo de amostragem. O valor do intervalo de amostragem é seleccionado de
forma relativamente empı́rica, garantindo apenas que exista uma certa variabilidade no
número de chegadas por intervalo de amostragem (digamos, entre 10 e 100 pacotes).
De qualquer forma, o bom senso e a experiência acabam por prevalecer na selecção
deste valor. Para a captura de tráfego utilizada, foi seleccionado o valor de 0.1s para
o intervalo de amostragem. O número de intervalos ou classes em que se organizam
os dados para a construção do histograma é também escolhido de forma relativamente
empı́rica, dependendo da distribuição apresentada pelos valores do número de chegadas.
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Figura 3.4: Algoritmo de estimação de parâmetros para o modelo de tráfego proposto em [GB99]

No estudo efectuado foram consideradas 50 classes, à semelhança do que foi feito em
[GB99].
O horizonte de correlação, TC , é calculado analiticamente em [GB99] com base no
argumento segundo o qual sempre que a fila de espera esvaziar ou encher o sistema
perde a memória do passado, ou seja, a estimativa de TC é o intervalo de tempo para
o qual a probabilidade da unidade de armazenamento da fila de espera esvaziar ou
encher pelo menos uma vez é próxima de 1. De acordo com este raciocı́nio, o valor do
horizonte de correlação pode ser estimado pela seguinte equação [GB99]:
B
(µ + βσT )
TC = √
2 2σT σλ erf −1 (p)

(3.6)

em que B é o tamanho normalizado da fila de espera, µ e σT2 representam a média e
a variância dos intervalos entre chegadas, respectivamente, σλ2 é a variância da distribuição marginal dos ritmos de chegada, p é a probabilidade de não acontecer nenhum
esvaziamento ou enchimento da fila de espera em n intervalos de chegada (e é um va-
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lor relativamente pequeno, da ordem de 10−3 s), erf () é a função de erro associada à
distribuição gaussiana e β é uma pequena constante (tipicamente, β = 2) que garante
que a probabilidade de n intervalos caı́rem dentro de TC é grande. Os parâmetros µ,
σT2 e σλ2 são estimados a partir dos dados reais.
O decaimento exponencial α é calculado a partir do parâmetro de Hurst, sabendose que α = 3 − 2H. O parâmetro de Hurst será estimado utilizando o Diagrama de

Energias em Escala Logarı́tmica de 2a ordem.

O parâmetro θ é calculado igualando a esperança matemática dos intervalos entre
chegadas, E{Tn }, à sua estimativa obtida a partir dos dados, T̂n , que não é mais do que

o número médio de amostras consecutivas do tráfego original que cai dentro da mesma

classe do histograma. Como a esperança matemática dos intervalos entre chegadas é
dada por [GB99]:
E{Tn } =

"

θ
1−
α−1



1−α #
Tc
+1
θ

resolve-se numericamente a seguinte equação em ordem a θ:
"
1−α #

θ
Tc
T̂n =
+1
1−
α−1
θ

(3.7)

(3.8)

Note-se que a estimativa do HC dada pela equação 3.6 permite verificar que, como
seria de esperar, o HC é directamente proporcional ao tamanho normalizado da fila
de espera e inversamente proporcional ao desvio padrão da distribuição marginal. Por
outro lado, à medida que σT aumenta o valor do HC tende para um valor limite
que depende apenas do tamanho da fila de espera e do desvio padrão da distribuição
marginal.

3.4

Técnicas de manipulação da correlação

No âmbito dos procedimentos de condicionamento estatı́stico do tráfego, existem algumas técnicas que permitem manipular a função de autocorrelação de um processo
estocástico, como por exemplo as técnicas que permitem desbastar, listrar, e baralhar
a série temporal que representa uma realização do processo. Estas técnicas permitem
eliminar ou atenuar as correlações de curta e longa duração com o objectivo de assim
melhorar o desempenho geral quando as séries temporais são submetidas a uma fila de
espera. De facto, e de acordo com as conclusões do estudo apresentado em [BIPP02],
enquanto as correlações de curta e longa duração determinam o desempenho em fila de
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Figura 3.5: Transmissão de tráfego multimédia sujeito a manipulação da sua função de autocorrelação

espera de uma fonte de tráfego individual, as propriedades estatı́sticas de curta duração
são dominantes no desempenho em fila de espera de tráfego multimédia agregado.
Estas técnicas de condicionamento estatı́stico, consideradas individualmente ou
combinadas, poderão ser incorporadas em protocolos de rede no sentido de melhorar
o desempenho no transporte de tráfego multimédia ao longo de uma rede de comunicações. Tal como se ilustra na figura 3.5, isto obriga a inserir filas de espera no
emissor e no receptor com o objectivo de armazenar temporariamente o tráfego enquanto este está a ser manipulado e transmitido, no caso do emissor, e enquanto a
sequência recebida está a ser reorganizada/reconstruı́da, no caso do receptor. Obviamente que estas filas de espera introduzem atrasos de transmissão e gastos de memória
adicionais mas, se o número de filas de espera intermédias ao longo da rede for suficientemente grande os ganhos gerais em termos de memória no conjunto das filas de
espera e os ganhos em termos de largura de banda e de atrasos de transmissão ao longo
da rede superarão largamente esses gastos.
Apresentam-se de seguida detalhadamente cada uma das técnicas de manipulação
da função de autocorrelação atrás referidas.

3.4.1

Desbastar

O procedimento de desbaste consiste em seleccionar amostras ou elementos do processo
de tráfego original, {X(n)}, por ordem crescente e saltando periodicamente S amostras

entre cada duas seleccionadas. Considera-se que a sequência original é estacionária em
sentido lato. Cria-se assim uma nova sequência, {X̃(n)}, a partir das amostras originais

que estão separadas por uma distância S +1, descartando o resto das amostras. Podem

ser criadas múltiplas sequências a partir da sequência original, simplesmente deslocando
o ponto inicial do procedimento de desbaste, criando assim S+1 sequências desbastadas
distintas. Matematicamente, a sequência desbastada pode ser definida como [BIPP02]
∆

X̃(k) = X [(S + 1) k] , k = 0, 1, 2, ...

(3.9)

Se r(k) for a função de autocorrelação da sequência original, {X(n)}, e r̃(k) for
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a função de autocorrelação da sequência desbastada, {X̃(n)}, verifica-se a seguinte
relação:




n
r̃ (k) = r [(S + 1) k] , k = 0, 1, 2, ...,
(3.10)
S+1
Este procedimento pode também ser aplicado com base em blocos. Neste caso,

divide-se a sequência {X(n)} em blocos de igual tamanho, B. A sequência desbastada
é então formada juntando os blocos da sequência {X(n)} por ordem crescente mas

saltando S blocos entre cada dois blocos seleccionados. Assim, a distância entre os
blocos originais de amostras será sempre de S + 1, ou seja [BIPP02]
 
k
(S + 1) B + k mod B], k = 0, 1, 2, ...
X̃(k) = X[
B

(3.11)

Verifica-se que a sequência desbastada com base em blocos, {X̃(n)}, é ciclo-

estacionária de 2a ordem, com perı́odo de ciclo-estacionaridade igual a B, ou seja,
a sua função de autocorrelação verifica a seguinte condição:
r̃(m, k) = r̃(m + lB, k), l ∈ ZZ

(3.12)

Para os deslocamentos temporais k tais que k mod B = 0, verifica-se a seguinte relação:
r̃(m, k) = r [(S + 1) k] , ∀k : k mod B = 0, ∀m

(3.13)

Tal como se pode ver a partir das equações 3.11 e 3.13, r̃(k) é essencialmente uma
versão comprimida da função de autocorrelação da sequência original, r(k).
Se a sequência {X(n)} apresentar memória longa com parâmetro de Hurst H, a

sua função de autocorrelação decai de forma hiperbólica, isto é:
r(k) ∼ Cr k −β

(3.14)

quando k → ∞, em que β = 2 − 2H e Cr é uma constante. Verifica-se que a sequência
{X̃(n)} também apresenta memória longa com o mesmo parâmetro de Hurst, uma vez

que

r̃(k) ∼ Cr [(S + 1) k]−β ∼ C̃r k −β

(3.15)

em que C̃r = Cr (S + 1)2H−2 .

3.4.2

Listrar

O procedimento de listrar, quando aplicado a L fluxos ou sequências de dados de
entrada, {Xi (n)}, i = 1, 2, ..., L, e quando dá origem a N sub-fluxos listrados de saı́da,
é definido pela seguinte metodologia [BIPP02]:
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• cada fluxo de dados de entrada {Xi (n)} é dividido em blocos de igual tamanho,
B;

• para cada bloco, o seu sub-fluxo de destino, {X̃k (n)}, k = 1, ..., N , é determinado
usando uma técnica de round robin, k = j mod N , em que j é o ı́ndice que

identifica o bloco dentro de cada fluxo e N é o número total de sub-fluxos listrados
de saı́da;
• os blocos de entrada, que pertencem a múltiplos fluxos {Xi (n)}, são adicionados
ao sub-fluxo {X̃k (n)} pela sua ordem crescente;

• os diversos fluxos de dados contribuem para cada sub-fluxo de saı́da com deslocamentos variáveis.

Obviamente que os fluxos de entrada {Xi (n)} também podem ser criados a partir
de uma única sequência {X(n)} simplesmente dividindo-a em L regiões separadas e

distintas.

A técnica de listrar pode ser vista como um desbaste baseado em blocos combinado
com um processo de intercalamento com outros fluxos também gerados por desbaste
baseado em blocos.
Aplicando esta técnica será de esperar que a função de autocorrelação decaia drasticamente depois dos primeiros deslocamentos temporais. De facto, verifica-se que se a
sequência original apresentar memória longa a função de autocorrelação da sequência
listrada cai abruptamente após os primeiros B ∗ N deslocamentos temporais, decaindo

em menor grau para todos os subsequentes B ∗ N deslocamentos temporais [BIPP02].

3.4.3

Baralhar

Esta técnica consiste em construir uma sequência baralhada, {X̃(n)}, a partir de uma

sequência original {X(n)} através da permutação dos seus elementos. A regra de

permutação é definida por dois parâmetros: o valor do salto, S, e o valor de reinı́cio,

R. Também neste caso, podemos distinguir entre baralhamento simples e baralhamento
baseado em blocos.
A técnica de baralhamento simples efectua os seguintes passos para cada conjunto
de amostras de tamanho (S + 1)(R + 1) pertencente à sequência original {X(n)}:
• o primeiro conjunto de amostras da sequência {X̃(n)} é obtido retirando, por or-

dem crescente, as amostras de {X(n)} que estão separadas por uma distância
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S, dando origem ao seguinte conjunto de valores:
{X(0), X(0 + (S + 1)), X(0 + 2 (S + 1)), ...};

o
n
X̃(0), X̃(1), X̃(2), ... =

• após o número de saltos ter atingido o valor de reinı́cio, R, o processo re-

começa no primeiro valor ainda não usado de {X(n)}, isto é, X(1). É assim
o
n
obtido o seguinte conjunto de amostras: X̃(1 + R), X̃(2 + R), X̃(3 + R), ... =
{X(1), X(1 + (S + 1)), X(1 + 2 (S + 1)), ...};

• depois da segunda ronda de saltos e após se ter atingido novamente o valor R,

o processo recomeça escolhendo o próximo valor mais baixo ainda não usado da
sequência {X(n)}, isto é, X(2);

• o processo continua desta forma até que todas as amostras do conjunto de ta-

manho (S + 1)(R + 1) de {X(n)} sejam usadas. Depois, o processo prossegue

permutando as amostras do próximo bloco de {X(n)}.

Se {X̃(k)} = {X(n)} definir a operação de baralhamento, a relação existente entre

n e k é dada por [BIPP02]:
k=



n
S+1



mod (R + 1) + (R + 1) {n mod (S + 1)} +




n
(S + 1) (R + 1) (3.16)
(S + 1) (R + 1)

O baralhamento baseado em blocos consiste em baralhar blocos de igual tamanho,
B, em vez das amostras individuais. Neste caso, a relação entre n e k é mais complexa:
k = jB + n mod B

(3.17)

em que


i
j=
S+1

com i =



n
B




i
mod (R + 1) + (R + 1) {i mod (S + 1)} +
(S + 1) (R + 1) (3.18)
(S + 1) (R + 1)

. Note-se que quando R → ∞, o baralhamento é equivalente ao desbaste.

Se r(k) for a função de autocorrelação da sequência original {X(n)}, que se supõe

estacionária em sentido lato, e r̃(m, k) for a função de autocorrelação da sequência
baralhada {X̃(n)}, verifica-se que a sequência {X̃(n)} é ciclo-estacionária de 2a ordem
com perı́odo de ciclo-estacionaridade igual a (S + 1)(R + 1), ou seja:
r̃(m, k) = r̃[m + l(S + 1)(R + 1), k], l ∈ ZZ

(3.19)

Para deslocamentos temporais k tais que k mod (S + 1)(R + 1) = 0, verifica-se
r̃(m, k) = r(k), ∀k : k mod (S + 1) (R + 1) = 0, ∀m
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Para o baralhamento baseado em blocos, verifica-se
r̃(m, k) = r(k), ∀k : k mod B (S + 1) (R + 1) = 0, ∀m

(3.21)

Note-se que as funções de autocorrelação das sequências original e baralhada (de
acordo com baralhamento simples) se sobrepõem periodicamente, sendo o perı́odo definido por (S + 1)(R + 1). Em [BIPP02] foi comparada a função de autocorrelação de
uma sequência gerada sinteticamente com base no modelo fGn com a sequência obtida
aplicando baralhamento com parâmetros S = R = 16, verificando-se que o ritmo de decaimento assimptótico é idêntico para ambos os tipos de tráfego, tal como o parâmetro
de Hurst, a média e a variância. No entanto, o baralhamento melhora a eficiência na
passagem do tráfego por uma fila de espera devido à redução das correlações de curta
duração.
Em [AN98b] conclui-se, no entanto, que o baralhamento de uma sequência de
número de chegadas não elimina ou reduz significativamente as correlações de curta e
longa duração.
3.4.3.1

Baralhamento externo, baseado em blocos, do processo de intervalos entre chegadas

Tal como veremos na secção 3.5, o método de estimação do HC proposto neste capı́tulo
baseia-se em obter, recorrendo a simulação de eventos discretos, as curvas do RPP em
função do tamanho da fila de espera para diferentes valores das estatı́sticas de 2a ordem do tráfego de entrada, isto é, considerando apenas a função de autocorrelação
do tráfego de entrada até um determinado valor de deslocamento temporal e fazendo
com que seja nula a partir desse valor. A técnica de baralhamento baseado em blocos
apresentada na secção anterior, quando aplicada à sequência de número de chegadas,
não permite eliminar a autocorrelação a partir de um determinado valor de deslocamento temporal, mas o mesmo já não acontece relativamente à sequência de intervalos
entre chegadas. De facto, os trabalhos publicados em [ENW96, AN98b] mostram que o
baralhamento baseado em blocos quando aplicado a uma sequência de intervalos entre
chegadas permite eliminar a correlação da série temporal para valores de deslocamento
temporal superiores ao tamanho do bloco. No interior de cada bloco, a estrutura da
série temporal permanece inalterada. Note-se que nestas referências este tipo de baralhamento é designado por externo, em contraponto com o baralhamento dito interno
que corresponde a baralhar as amostras no interior de cada bloco. Doravante, também
adoptaremos esta designação.
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Considerando que {Xn }, n ∈ ZZ, representa a sequência de intervalos entre chegadas

correspondente a um processo estocástico, prova-se que a estrutura de correlação da
sequência obtida aplicando baralhamento externo baseado em blocos de comprimento
B pode ser expressa como [AN98b]:
(
k
B−k
r(k) + m
rab (k), 1 ≤ k ≤ B
B
r̃ (k) =
rab (k),
k>B

(3.22)

em que r(k) é a correlação do processo original {Xn } e rab (k) é a correlação do processo
original que atravessa as fronteiras dos blocos. Relativamente ao 1o ramo da função

r̃ (k), a primeira parcela refere-se assim às correlações internas aos blocos enquanto
que a segunda parcela diz respeito às correlações que atravessam as fronteiras dos
blocos, rab (k). Ora, estas últimas correlações podem ser mantidas dentro de certos
limites desde que as sequências finitas e estacionárias de comprimento B verifiquem
determinadas condições enunciadas em [AN98b]. Nesses casos, a função de correlação
da sequência sujeita a baralhamento externo pode ser aproximada por:
(
B−k
r(k), 1 ≤ k ≤ B
B
r̃ (k) =
0,
k>B

(3.23)

ou seja, é eliminada a componente relacionada com as correlações entre amostras que
pertencem a blocos diferentes.
Em [AN98b] mostra-se que os pressupostos que servem de base a esta simplificação
são válidos para processos exactamente auto-similares de segunda ordem ou quando
se consideram processos de contagem do tipo MAP. Relativamente às correlações associadas aos intervalos entre chegadas, nem todos os MAPs satisfazem os requisitos
exigidos.
A questão que agora se coloca é saber se esta aproximação também se pode considerar válida para a captura de tráfego pOct que serve de base ao nosso estudo de
simulação. Assim, na próxima subsecção é avaliada a eficiência do baralhamento externo baseado em blocos em termos da sua capacidade para eliminar os valores de
autocorrelação correspondentes a deslocamentos temporais superiores ao tamanho do
bloco.
3.4.3.2

Eficiência do baralhamento externo baseado em blocos

Para um processo estocástico independente (isto é, constituı́do por variáveis aleatórias
independentes) a função de autocorrelação é nula para todos os valores de deslocamento
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temporal superiores a zero, ao passo que se o processo estocástico for independente
apenas a partir de um valor de deslocamento temporal k, a função de autocorrelação
será nula a partir desse valor. No caso da realização finita de um processo estocástico
independente obtida por simulação, a função de autocorrelação pode ter alguns valores
não nulos, embora de pequena amplitude. Convém nesta altura definir o que é se
considera um valor significativo da função de autocorrelação amostral, para um número
de amostras n.
Os coeficientes de autocorrelação amostrais de uma sequência iid, {Xi }ni=1 , com

variância finita e um número elevado de amostras, n, são aproximadamente iid com
distribuição normal N (0, 1/n) [BD96]. Assim, se {xi }ni=1 for uma realização dessa

sequência iid, aproximadamente 95% dos valores de autocorrelação amostrais devem
√
pertencer ao intervalo de confiança ±1.96/ n. O Horizonte de Correlação será o valor

mais pequeno do deslocamento temporal para além do qual o valor da função de autocorrelação se torna suficientemente pequeno para poder ser considerado insignificante,
isto é, cai dentro dos limites do intervalo de confiança acima definido.
Com base neste resultado, foi testada a seguinte hipótese: {Xi }∞
i=1 é independente

para o valor de deslocamento temporal k. A estatı́stica de teste foi calculada a partir
da função de autocorrelação associada à sequência de amostras {xi }ni=1 , para um valor
de deslocamento temporal igual a k:

√
S = r̂ (k) n

(3.24)

Se a hipótese for verdadeira, então S é descrito por uma distribuição gaussiana
normalizada e assim, se por exemplo |S| > 1.96, a hipótese é rejeitada com um nı́vel de

significância de 0.05. Os gráficos das figuras 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 representam as funções de

autocovariância correspondentes a quatro sequências de amostras baralhadas, obtidas
usando diferentes comprimentos de bloco no procedimento de baralhamento: 200, 100,
√
50 e 20 amostras, respectivamente. Os limites do intervalo de confiança, ±1.96/ n,
são também representados por linhas a tracejado, podendo-se constatar que todas as
funções de autocovariância decaem rapidamente com o aumento do valor do deslocamento temporal.
Tomando como exemplo o gráfico da figura 3.6, verifica-se que a função de autocovariância se torna insignificante a partir do deslocamento temporal 200, que é de facto
o valor do comprimento do bloco utilizado no procedimento de baralhamento. Note-se
que o valor do deslocamento temporal corresponde ao quociente entre o tamanho da
captura e o número de blocos, ou seja, neste caso 106 amostras/5000 blocos = 200. No
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Figura 3.7: Valores de autocovariância correspondentes à série de intervalos entre chegadas
baralhada - B = 100

Figura 3.6: Valores de autocovariância correspondentes à série de intervalos entre chegadas
baralhada - B = 200

gráfico da figura 3.7, este valor limiar de deslocamento temporal situa-se em torno do
valor 100, que também corresponde ao comprimento do bloco usado neste caso. Para
o terceiro caso, figura 3.8, o valor de deslocamento temporal além do qual a autocorrelação se torna insignificante situa-se à volta de 50, enquanto que no último gráfico
(figura 3.9) podemos constatar que para um valor de deslocamento temporal igual ou
superior a 20 a função de autocovariância se torna praticamente insignificante, excepto
em alguns pontos isolados, o que significa que as amostras estão correlacionadas apenas
até um deslocamento temporal igual a 19. Para este caso, apresentam-se na tabela 3.2
os valores de autocovariância para os primeiros 20 valores do deslocamento temporal,
confirmando que a partir do deslocamento 19 os valores de autocovariância estão dentro dos limites do intervalo de confiança definido acima (1.96 × 10−3 ). Examinando os
restantes valores de autocovariância, verifica-se que 87 valores (correspondentes a cerca
de 8.7% do número total de deslocamentos temporais para além do valor limiar) se situam fora do intervalo de confiança, isto é, podem ser considerados outliers. Contudo,
o seu valor máximo é de 0.0023.
Da análise destes resultados, pode-se concluir que o procedimento de baralhamento
externo da série constituı́da por intervalos entre chegadas é suficientemente eficiente
para o fim pretendido, já que consegue remover a correlação da série temporal a partir
de um valor de deslocamento temporal igual ao comprimento do bloco seleccionado.
A questão que agora se coloca é se o baralhamento externo baseado na série de
número de chegadas por intervalo de amostragem também é suficientemente eficiente
para o objectivo que se pretende. Nesse sentido, calcularam-se as funções de autocovariância correspondentes a duas sequências de número de chegadas baralhadas, obtidas usando comprimentos de bloco no procedimento de baralhamento iguais a 100
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Figura 3.8: Valores de autocovariância correspondentes à série de intervalos entre chegadas
baralhada - B = 50

Deslocamento temporal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Figura 3.9: Valores de autocovariância correspondentes à série de intervalos entre chegadas
baralhada - B = 20

Autocovariância
0.1712
0.1206
0.0796
0.0666
0.0429
0.0387
0.0392
0.0314
0.0314
0.0234

Deslocamento temporal
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Autocovariância
0.0227
0.0206
0.0198
0.0187
0.0149
0.0121
0.0076
0.0045
0.0012
0.0016

Tabela 3.2: Valores de autocovariância para os primeiros 20 valores de deslocamento temporal (série
de intervalos entre chegadas) - tamanho do bloco igual a 20 amostras

e 50 amostras, respectivamente. Nas figuras 3.10 e 3.11 representam-se graficamente
esses resultados, bem como os limites dos respectivos intervalos de confiança. Tomando
como exemplo o gráfico da figura 3.10, verifica-se que a função de autocovariância se
aproxima de zero para um valor de deslocamento temporal aproximadamente igual a
18 s, valor este que está de facto próximo do valor do comprimento do bloco utilizado
no procedimento de baralhamento. Note-se que a série de números de chegadas por
cada 0.1 s (intervalo de amostragem) tem 17600 valores, que foram divididos por 100
blocos, pelo que cada bloco corresponde a cerca de 17.6 s. No entanto, neste caso a
partir do deslocamento temporal de 18 s a função de autocovariância não fica confinada aos limites do intervalo de confiança, começando inclusivamente a aumentar para
valores de deslocamento temporal mais elevados. Conclusões perfeitamente análogas
podem ser retiradas a partir da análise da figura 3.11. Conclui-se assim que, para esta
captura de tráfego, o baralhamento externo baseado em blocos é eficiente para o processo de intervalos entre chegadas mas não pode ser aplicado ao processo de contagem
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Figura 3.10: Valores de autocovariância correspondentes à série de número de chegadas por
intervalo de amostragem baralhada - B = 176

Figura 3.11: Valores de autocovariância correspondentes à série de número de chegadas por
intervalo de amostragem baralhada - B = 352

de pacotes. Foi feito um estudo semelhante para outras capturas de tráfego, tendo sido
obtidas conclusões perfeitamente análogas.

3.5

Cálculo do horizonte de correlação com base em
simulação

O HC, sendo a escala temporal que separa a correlação relevante da irrelevante no que
ao RPP diz respeito, corresponde ao valor do tamanho de bloco para além do qual o
RPP não varia significativamente. O estudo do HC baseado em simulação terá dois
cenários de rede diferentes como pano de fundo: uma rede com uma única fila de espera
(no nosso estudo, a fila 1 na figura 3.1) e outra com duas filas de espera em cascata
(filas 1 e 2 da figura 3.1). Estes cenários serão designados por rede de andar único e de
dois andares, respectivamente. As conclusões que se tiram considerando cenários mais
complexos que incluam mais andares de comutação são idênticas, uma vez que cada
andar de comutação condiciona estatisticamente o tráfego que o atravessa no sentido
de o ”suavizar”, isto é, de melhorar o seu comportamento em fila de espera no que
diz respeito aos atrasos e perdas de pacotes. De facto, comparando estatisticamente
os fluxos de tráfego de saı́da e de entrada de um andar de comutação verifica-se que
ocorre uma diminuição dos valores de pico e dos nı́veis de rajada do tráfego de entrada,
bem como uma uniformização dos intervalos entre chegadas de pacotes (e portanto do
ritmo de pacotes).
Aplicando a captura de tráfego real à fila de espera 1 da figura 3.1, controla-se a
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”extensão”da sua função de autocovariância através da aplicação da técnica de baralhamento externo baseado em blocos. O tráfego de saı́da desta fila é aplicado à fila
de espera do 2o andar de comutação conjuntamente com o tráfego de fundo referido
na figura 3.1, que representa tráfego proveniente de outras fontes e que para efeitos
de simulação será simplesmente tráfego de Poisson com uma taxa média de pacotes a
seleccionar de forma adequada. Doravante, este tráfego será designado por tPoisson.
Os principais parâmetros dos sistemas de fila de espera para ambos os andares são seleccionados de acordo com a ordem de magnitude esperada para os respectivos valores
do rácio de pacotes perdidos. Para o 1o andar, selecciona-se a capacidade da ligação de
saı́da, C1 , de acordo com o ritmo médio de chegadas da captura de tráfego de entrada,
λi . Para a fila de espera do 2o andar, o ritmo médio de chegadas será λo + λP oisson , em
que λo representa o ritmo médio de chegadas do tráfego de saı́da da 1a fila de espera e
λP oisson corresponde ao ritmo médio de chegadas do tráfego de Poisson. Vejamos agora
como é que se processa a estimação do valor do HC.
Considerando a fila de espera de andar único, aplica-se um fluxo de tráfego à entrada e estimam-se por simulação os valores de RPP para diferentes tamanhos de
bloco e de fila de espera normalizados, Bi /Ci . Note-se que o tamanho de fila de espera
normalizado representa o tempo que demora a esvaziar uma fila de espera de comprimento Bi pacotes para um ritmo da ligação de saı́da de Ci pacotes/s. Para estimar o
HC, começa-se por se interpolar linearmente a curva RP P vs tamanho do bloco (este
tamanho corresponde ao tamanho de bloco utilizado na técnica de baralhamento externo), tentando minimizar o erro da interpolação através da realização de simulações
adicionais em torno do valor limiar do tamanho de bloco (aquele valor que corresponde
ao valor do HC). Considerando uma tolerância de x% para o RPP, o valor limiar do
tamanho do bloco ou estimativa do HC, T̂c , é dado por:
T̂c =

(1 − x) RP Pf (BS2 − BS1 ) − RP P1 BS2 + RP P2 BS1
RP P2 − RP P1

(3.25)

em que RP Pf é o RPP correspondente ao tráfego original ou não baralhado, RP P2 e
RP P1 são os valores de RPP para os pontos extremos superior e inferior, respectivamente, do segmento que inclui (1 − x) RP Pf , e BS2 e BS1 são os valores do tamanho
de bloco que correspondem aos pontos extremos superior e inferior do mesmo segmento.
Neste estudo assumiu-se uma tolerância de 5%, pelo que a estimativa do HC calculada
corresponde ao tamanho de bloco para além do qual o RPP tem um valor inferior ou
igual a 5% do valor final (correspondente à captura de tráfego não baralhada).
Para o sistema de fila de espera constituı́do por dois andares de comutação, a
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captura de tráfego seleccionada é aplicada à primeira fila e o fluxo de saı́da resultante
é aplicado à segunda fila conjuntamente com o tráfego tPoisson. As novas estimativas
do HC são calculadas utilizando o mesmo procedimento de simulação descrito acima.
Note-se que neste cenário existem dois sistemas de fila de espera cujos parâmetros
podem ser variados de forma independente, dando origem a diferentes conjuntos de
parâmetros.
No estudo efectuado procura-se também avaliar a eficiência do método de estimação
proposto, para combinações dos parâmetros das filas de espera que tentem cobrir o mais
vasto conjunto possı́vel de situações. Nesse sentido, serão considerados diversos valores
para o factor de utilização em cada uma das filas de espera, ρ = 0.6, ρ = 0.8 e ρ = 1.0,
sendo estes dois últimos valores relativamente elevados do ponto de vista prático.
Para o caso do sistema de fila única, a eficiência do método de simulação proposto
para estimar o HC será comparada com o método proposto em [GB99] e apresentado
na subsecção 3.3. Para o sistema de fila de espera constituı́do por dois andares de
comutação não temos conhecimento da existência de qualquer trabalho análogo que
tenha sido realizado, pelo que não dispomos de qualquer termo de comparação.

3.6

Resultados do cálculo do horizonte de correlação

Apresentaremos seguidamente os principais resultados do estudo efectuado para as
redes de andar único e de dois andares, bem como a sua discussão detalhada.
Para os dois cenários de rede considerados, foi aplicada à entrada a captura de
tráfego seleccionada e simularam-se os sistemas de fila de espera com o objectivo de
estimar o RPP em função do tamanho de bloco, para diferentes valores dos tamanhos
normalizados das unidades de armazenamento das filas de espera. Por forma a obter
valores fiáveis do ponto de vista estatı́stico, foram realizadas dez simulações por cada
conjunto de parâmetros e os resultados representados graficamente correspondem aos
valores médios obtidos nessas simulações. Uma vez que os intervalos de confiança a 95%
correspondentes são muito pequenos para todas as situações, não foram representados
nos gráficos por razões de legibilidade.
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ρ1 = 0.6
ρ1 = 0.8
ρ1 = 1.0

B1 (s)
0.01 0.02
0.50 0.75
2
4

0.005
0.25
1

0.04
1.00
6

Tabela 3.3: Cenário de fila de espera única: valores utilizados para as taxas de utilização e para os
comprimentos normalizados da fila de espera
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Figura 3.12: RPP vs comprimento do bloco para
a rede de andar único, para diferentes valores do
comprimento normalizado da fila de espera, B1 ,
e para ρ = 0.6

3.6.1

Figura 3.13: Comparação dos valores do HC
para a rede de andar único com ρ = 0.6, estimados utilizando os métodos de simulação e
analı́tico

Rede de andar único

Começando pelo cenário de andar único, representam-se na tabela 3.3 os diferentes
valores de taxa de utilização e de tamanho normalizado da fila de espera que foram
utilizados nas simulações. Para ρ1 = 0.6, os valores seleccionados para o tamanho
normalizado da fila de espera correspondem a uma unidade de armazenamento capaz
de comportar entre 5 e 40 pacotes, aproximadamente; para a taxa de utilização ρ1 =
0.8, a unidade de armazenamento será capaz de comportar entre 177 e 710 pacotes,
aproximadamente, e para a taxa de utilização ρ1 = 1.0 os tamanhos normalizados da
fila de espera correspondem a uma unidade de armazenamento capaz de comportar
entre 568 e 3410 pacotes, aproximadamente. A selecção do valor apropriado para a
velocidade da ligação de saı́da é feita de forma a permitir obter valores do RPP que se
estendam por várias ordens de magnitude.
Os valores do RPP em função do tamanho de bloco, obtidos para diferentes valores
do tamanho normalizado da fila de espera e para ρ = 0.6, ρ = 0.8 e ρ = 1.0 estão representados graficamente nas figuras 3.12, 3.14 e 3.16, respectivamente, conjuntamente
com os limiares de tolerância admitidos para o cálculo do HC.
Os valores do HC estimados analiticamente e por simulação nas três situações estão
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Figura 3.14: RPP vs comprimento do bloco para
a rede de andar único, para diferentes valores do
comprimento normalizado da fila de espera, B1 ,
e para ρ = 0.8
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Figura 3.15: Comparação dos valores do HC
para a rede de andar único com ρ = 0.8, estimados utilizando os métodos de simulação e
analı́tico
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Figura 3.16: RPP vs comprimento do bloco
para a rede de andar único, para diferentes valores do comprimento normalizado da fila de espera, B1 , e para ρ = 1.0

Figura 3.17: Comparação dos valores do HC
para a rede de andar único com ρ = 1.0, estimados utilizando os métodos de simulação e
analı́tico

representados graficamente nas figuras 3.13, 3.15 e 3.17, respectivamente. Para ρ = 0.6,
verifica-se que o HC estimado por ambos os métodos varia de forma quase linear com
o tamanho normalizado da fila de espera, embora os declives das rectas sejam substancialmente diferentes: o método de simulação estima uma variação do HC em função
do comprimento normalizado da fila de espera muito superior ao método analı́tico
proposto em [GB99]. No entanto, à medida que a taxa de utilização da fila de espera aumenta, verifica-se que os valores do HC estimados pelos dois métodos se vão
aproximando, sendo praticamente iguais para ρ = 1.0. Para taxas de utilização sucessivamente mais baixas, a diferença entre os valores estimados pelos dois métodos
vai aumentando, sendo tanto mais elevada quanto maiores forem os comprimentos das
filas de espera considerados.
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ρ1 = 0.6
ρ1 = 0.8
ρ1 = 1.0

ρ2 = 0.6
caso 1

ρ2 = 0.8
caso 2
caso 4

ρ2 = 1.0
caso 3
caso 5
caso 6

Tabela 3.4: Cenário com dois andares de comutação: os casos possı́veis que resultam das diferentes
combinações de taxas de utilização

Pode-se assim concluir que a equação 3.6 proporciona uma estimativa geralmente
pessimista da correlação relevante uma vez que foi deduzida com base em algumas
aproximações, como por exemplo a suposição de que a soma das variáveis que representam a ocupação da fila de espera e o trabalho em excesso em n intervalos de tempo
consecutivos têm uma distribuição aproximadamente gaussiana. Os resultados de simulação obtidos mostram que a correlação relevante que deve efectivamente ser tida em
consideração para uma correcta previsão dos valores do RPP é menos extensa do que
a correlação prevista dessa forma, principalmente para taxas de utilização da fila de
espera mais baixas. Esta constatação faz com que a tarefa de modelação da função de
autocovariância empı́rica seja mais fácil de realizar, alargando assim o lote de modelos
de tráfego candidatos a efectuar uma modelação eficiente.

3.6.2

Rede de dois andares

Este cenário inclui os dois andares de comutação da figura 3.1, sendo o fluxo de saı́da
da fila de espera 1 aplicado, conjuntamente com o tráfego tPoisson, à fila de espera do
segundo andar. A estimativa do HC obtida por simulação é agora baseada na função
RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco, para diferentes valores de tamanhos
normalizados das filas de espera do 1o e 2o andares. Para a fila de espera do 2o andar
também são consideradas as taxas de utilização ρ = 0.6, ρ = 0.8 e ρ = 1.0, o que
dá origem a 9 casos possı́veis, correspondentes a todas as combinações entre as taxas
de utilização das duas filas de espera. Estes casos estão ilustrados na tabela 3.4,
verificando-se que para esta captura de tráfego algumas combinações de valores de ρ
conduzem a perdas nulas na 2a fila de espera, pelo que nesses casos o HC é apenas
determinado pela fila de espera do 1o andar (situação já estudada na subsecção 3.6.1).
Na 2a fila de espera, os tamanhos normalizados considerados são de B2 = 0.004 s,
B2 = 0.008 s, B2 = 0.016 s e B2 = 0.032 s para todas as situações.
Os diferentes casos considerados incluem diversos conjuntos de parâmetros que permitem avaliar a influência relativa de cada andar nas curvas do RPP extremo-a-extremo
e, portanto, no valor do HC.
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Figura 3.19: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 0.04 s (ρ1 = ρ2 = 0.6)

Figura 3.18: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 0.005 s (ρ1 = ρ2 = 0.6)

Considerando o caso em que ρ1 = ρ2 = 0.6, representam-se graficamente nas figuras
3.18 e 3.19 as curvas de RPP extremo-a-extremo para diferentes valores de tamanho
normalizado da segunda fila de espera e para os dois valores extremos do tamanho
normalizado da primeira fila de espera: B1 = 0.005 s e B1 = 0.04 s.
Em qualquer das situações estudadas (e não apenas nas duas que são ilustradas
graficamente) verifica-se um ligeiro aumento nos valores absolutos do RPP extremoa-extremo, quando comparados com os valores do RPP para a rede de andar único,
devido à influência do tráfego de fundo de Poisson que é aplicado à entrada do 2o
andar de comutação. Por outro lado, constata-se uma diminuição nos valores do RPP
extremo-a-extremo à medida que o tamanho da 2a fila de espera (B2 ) aumenta, para
um mesmo valor de B1 . No entanto, como a influência do 2o andar no RPP extremoa-extremo é bastante reduzida o comportamento geral das curvas mantém-se idêntico
ao comportamento da curva com o mesmo valor de B1 correspondente ao 1o andar.
No que diz respeito ao HC, a figura 3.20 representa graficamente as curvas HC vs
tamanho normalizado da 2a fila de espera para os diferentes valores de B1 referidos
acima. Verifica-se que para B1 constante o HC aumenta ligeiramente com B2 , mas a
variação não é muito significativa uma vez que a influência da 2a fila no RPP extremoa-extremo é pequena (menos de 5% para B1 = 0.005 s e ainda menos significativa para
B1 = 0.04 s) e diminui com o aumento de B1 . Note-se que os valores do HC foram
apresentados em escala logarı́tmica por forma a ser possı́vel ler facilmente todos os
valores, que neste caso apresentam diferenças significativas.
Para este cenário, o HC é fundamentalmente determinado pela 1a fila de espera, ou
seja, aquela que tem mais influência nas perdas de pacotes extremo-a-extremo.
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Figura 3.20: HC vs tamanho normalizado da segunda fila de espera (ρ1 = ρ2 = 0.6)

!"
!"
!"
!"

#
#
#
#

$
$
$
$

!
!
!
!

Figura 3.21: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 0.005 s (ρ1 = 0.6 e ρ2 = 0.8)
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Figura 3.22: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 0.04 s (ρ1 = 0.6 e ρ2 = 0.8)

Considerando agora o caso em que ρ1 = 0.6 e ρ2 = 0.8, representam-se graficamente
nas figuras 3.21 e 3.22 as curvas do RPP extremo-a-extremo para diferentes valores de
tamanho normalizado da segunda fila de espera e para os mesmos dois valores extremos
de tamanho normalizado da primeira fila de espera.
Observando os gráficos anteriores verifica-se uma grande separação entre as curvas
correspondentes a diferentes valores de B2 , o que significa que o 2o andar tem grande
influência nas perdas extremo-a-extremo. De facto, essa influência é cerca de 3 vezes
maior do que a do 1o andar, pelo que o HC vai ser determinado em grande parte pelo
comportamento das perdas na 2a fila de espera.
Analisando agora as curvas do HC vs B2 correspondentes aos diferentes valores
de B1 , figura 3.23, verifica-se que o HC aumenta de forma significativa com B2 (e
aproximadamente linear a partir do 2o valor do comprimento da 2a fila de espera) e
varia pouco com B1 , tal como seria de esperar. Os valores absolutos são ligeiramente
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Figura 3.23: HC vs tamanho normalizado da segunda fila de espera (ρ1 = 0.6 e ρ2 = 0.8)
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Figura 3.24: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 0.005 s (ρ1 = 0.6 e ρ2 = 1.0)
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Figura 3.25: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 0.04 s (ρ1 = 0.6 e ρ2 = 1.0)

mais baixos do que os valores correspondentes ao 1o andar (figura 3.13) uma vez que
a taxa de utilização do 2o andar é superior e, portanto, os valores da função de autocovariância com influência no comportamento em fila de espera manifestam-se para
valores inferiores do deslocamento temporal.
Para o caso em que ρ1 = 0.6 e ρ2 = 1.0, representam-se graficamente nas figuras
3.24 e 3.25 as curvas de RPP extremo-a-extremo para diferentes valores de tamanho
normalizado da segunda fila de espera e para os dois valores extremos de B1 .
Também neste caso, é possı́vel constatar nos gráficos anteriores uma grande separação entre as curvas correspondentes a diferentes valores de B2 , o que significa que
o 2o andar tem grande influência nas perdas extremo-a-extremo. Agora, a influência
do 2o andar é mais do que 5 vezes maior do que a do 1o andar, pelo que o HC vai ser
determinado em grande parte pelo comportamento das perdas na 2a fila de espera.
Com base nas curvas de HC vs B2 correspondentes aos diferentes valores de B1 ,
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Figura 3.26: HC vs tamanho normalizado da segunda fila de espera (ρ1 = 0.6 e ρ2 = 1.0)

!
!
!
!

"
"
"
"

!
!
!
!

Figura 3.27: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 0.25 s (ρ1 = 0.8 e ρ2 = 0.8)
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Figura 3.28: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 1.00 s (ρ1 = 0.8 e ρ2 = 0.8)

figura 3.26, verifica-se que o HC aumenta significativamente com B2 e varia muito
pouco com B1 já que a taxa de utilização do 2o andar é bastante superior. Os valores
absolutos do HC são ligeiramente mais baixos do que os valores correspondentes ao 2o
caso, ou seja, os valores do deslocamento temporal para além dos quais a função de
autocovariância não tem influência no comportamento das perdas em fila de espera são
menores.
Considerando agora ρ1 = 0.8 e ρ2 = 0.8, representam-se graficamente nas figuras
3.27 e 3.28 as curvas de RPP extremo-a-extremo para diferentes valores de tamanho
normalizado da segunda fila de espera e para os valores extremos de tamanho normalizado da primeira fila de espera B1 = 0.25 s e B2 = 1.00 s.
Para B1 = 0.25 s a influência do 2o andar é cerca de 50% superior à do 1o andar,
situação que se inverte para o outro valor extremo, B1 = 1.00 s. Assim, é possı́vel
verificar nos gráficos anteriores que a separação entre as curvas de RPP correspondentes
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Figura 3.29: HC vs tamanho normalizado da segunda fila de espera (ρ1 = 0.8 e ρ2 = 0.8)
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Figura 3.30: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 0.25 s (ρ1 = 0.8 e ρ2 = 1.0)
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Figura 3.31: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 1.00 s (ρ1 = 0.8 e ρ2 = 1.0)

a diferentes valores de B2 é mais pequena no 2o gráfico (note-se que no gráfico da figura
3.27 o eixo das ordenadas, que corresponde ao RPP, está em escala logarı́tmica).
Relativamente ao HC, figura 3.29, verifica-se agora alguma variedade de comportamentos das diferentes curvas: à medida que B1 aumenta, a influência do 2o andar
diminui, pelo que o declive das respectivas curvas de HC vs B2 também diminui; por
outro lado, à medida que B1 aumenta os valores absolutos do HC estão cada vez mais
próximos dos valores correspondentes à 1a fila de espera.
Para o caso em que ρ1 = 0.8 e ρ2 = 1.0, representam-se graficamente nas figuras
3.30 e 3.31 as curvas de RPP extremo-a-extremo para diferentes valores de tamanho
normalizado da segunda fila de espera e para os mesmos dois valores extremos de
tamanho normalizado da primeira fila de espera.
Neste caso, o aumento da taxa de utilização da 2a fila de espera fez com que a sua
influência no RPP extremo-a-extremo aumentasse consideravelmente, pelo que o HC
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Figura 3.32: HC vs tamanho normalizado da segunda fila de espera (ρ1 = 0.8 e ρ2 = 1.0)

será determinado fundamentalmente pelo 2o andar. Verifica-se assim que o comportamento das curvas do RPP extremo-a-extremo varia muito pouco com uma variação no
valor de B1 .
A figura 3.32 representa graficamente as curvas do HC vs tamanho normalizado da
2a fila de espera para os diferentes valores de B1 . Como a taxa de utilização da 2a fila
de espera é muito elevada, os valores absolutos do HC são bastante baixos. Verifica-se
que para um mesmo B1 o HC aumenta com B2 de forma aproximadamente linear,
enquanto que a variação das curvas com B1 é muito pequena, pelo que as diferentes
curvas da figura 3.32 estão muito próximas. Esta é a consequência óbvia da enorme
influência que o 2o andar exerce nas perdas de pacotes extremo-a-extremo.
Finalmente, para o caso em que ρ1 = ρ2 = 1.0 representam-se graficamente nas
figuras 3.33 e 3.34 as curvas do RPP extremo-a-extremo para diferentes valores de tamanho normalizado da segunda fila de espera e para os seguintes dois valores extremos
de tamanho normalizado da primeira fila de espera: B1 = 1 s e B1 = 6 s.
Neste caso, para B1 = 1 s as influências relativas de ambos os andares no RPP
extremo-a-extremo são semelhantes, mas à medida que B1 aumenta a influência relativa
do 2o andar também aumenta.
No que diz respeito ao HC, a figura 3.35 representa graficamente as curvas HC vs
tamanho normalizado da 2a fila de espera para os diferentes valores de B1 . Verifica-se
que para B1 constante o HC aumenta quase linearmente com B2 . Por outro lado, à
medida que B1 aumenta a separação entre as curvas também aumenta uma vez que
a influência do 2o andar no comportamento global extremo-a-extremo se torna mais
importante.
A partir da análise destes resultados torna-se claro que o comportamento do HC
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Figura 3.33: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 1 s (ρ1 = 1.0 e ρ2 = 1.0)
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Figura 3.34: RPP extremo-a-extremo vs tamanho do bloco para diferentes valores de B2 e para
B1 = 6 s (ρ1 = 1.0 e ρ2 = 1.0)

Figura 3.35: HC vs tamanho normalizado da segunda fila de espera, para B1 = 1 e B1 = 6
(ρ1 = ρ2 = 1.0)

à entrada de uma rede constituı́da por dois andares de comutação é essencialmente
determinado pelo andar mais crı́tico do ponto de vista do RPP, isto é, aquele que
induz maiores valores de perdas de pacotes extremo-a-extremo. Para além disso, num
cenário constituı́do por diversos andares de comutação, o HC varia quase linearmente
com o tamanho normalizado de qualquer uma das filas de espera (considerando fixos
os tamanhos das restantes filas de espera), o que é um resultado consistente com os
resultados já obtidos para o sistema de fila de espera única.
No estudo efectuado foram realizadas simulações para outras capturas de tráfego,
que naturalmente deram origem a casos diferentes dos que foram obtidos com esta
captura, mas que conduziram a conclusões gerais idênticas relativamente ao comportamento do HC.
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3.7

Sı́ntese

Neste capı́tulo pretendeu-se, por um lado, confirmar a existência de um valor limiar de
deslocamento temporal para além do qual a função de autocovariância do tráfego é irrelevante do ponto de vista do desempenho da rede (o chamado Horizonte de Correlação)
e, por outro lado, desenvolver uma metodologia que permitisse calcular o seu valor
em situações concretas. Assim, foi proposta uma metodologia de simulação genérica,
porque aplicável a qualquer cenário de rede e tráfego de entrada, e que permitiu efectuar um estudo sistematizado do comportamento do HC para diferentes valores dos
parâmetros caracterı́sticos da rede e para tráfego real com caracterı́sticas de memória
longa. A metodologia proposta foi testada em dois cenários de rede particulares: um
primeiro cenário incluindo apenas um sistema de fila de espera e um segundo cenário
com duas filas de espera em cascata.
As estimativas do HC obtidas para os diferentes cenários de comutação permitem
concluir que (i) para a rede de andar único, o HC varia linearmente com o tamanho
normalizado da unidade de armazenamento da fila de espera mas com um declive superior a 1, ao contrário do que havia sido referido em [GB99]; (ii) os valores do HC para a
rede de dois andares são inferiores em valor absoluto aos valores correspondentes à rede
de andar único, ou seja, na rede de andar único é necessário modelar a autocovariância
até valores de deslocamento temporal mais elevados; (iii) o HC é determinado fundamentalmente pelo andar com maior contribuição para as perdas extremo-a-extremo, e
depende da taxa de utilização do respectivo servidor e do tamanho normalizado da sua
unidade de armazenamento.
A existência deste valor limiar de autocovariância faz com que seja necessário modelar a função de autocovariância apenas até ao valor de HC, abrindo as portas à
utilização de modelos que não apresentam propriedades intrı́nsecas de memória longa
(como os modelos Markovianos) na modelação de tráfego com essas caracterı́sticas.
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O processo de Poisson modulado à
Markov com dois estados
4.1

Introdução

O processo de Poisson modulado à Markov com dois estados (2-MMPP) é provavelmente o modelo mais utilizado na caracterização de processos de chegada que não são de
renovamento, fundamentalmente devido a um bom compromisso entre a simplicidade
do tratamento matemático e a adequação à realidade que a sua utilização proporciona
em determinadas situações. No entanto, o seu âmbito de aplicação é relativamente restrito: este modelo consegue caracterizar de forma adequada algumas fontes de tráfego,
como por exemplo tráfego de voz, mas o seu exı́guo número de estados não é em geral suficiente para permitir um bom ajuste da distribuição marginal e da função de
autocovariância quando o tráfego exibe variabilidade ao longo de uma vasta gama de
valores de ritmos de chegada.
Este capı́tulo tem como objectivo estudar as potencialidades do modelo 2-MMPP na
caracterização estatı́stica de fontes de tráfego, procurando-se identificar as suas áreas
de aplicabilidade e aquelas em que a sua utilização não produz resultados satisfatórios.
Nesse sentido, será estudada a capacidade de ajustamento do modelo a diversos tipos
de tráfego gerado sinteticamente, de acordo com modelos de parâmetros conhecidos,
e a tráfego real capturado numa rede de área alargada (WAN), ou seja, tráfego que
resulta da agregação de diversas fontes. Por outro lado, serão propostos dois novos
métodos de inferência para o modelo 2-MMPP que procuram melhorar a capacidade de
ajustamento das caracterı́sticas do tráfego real proporcionadas pelos métodos existentes
na literatura.
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Os principais resultados dos estudos preliminares em que este capı́tulo se baseia
foram publicados em [NSV99, NV00, SNV01].
O capı́tulo está estruturado da seguinte forma: na secção 4.2 são apresentados
alguns exemplos representativos de métodos de inferência de parâmetros para o modelo
2-MMPP propostos na literatura; na secção 4.3 são apresentados alguns resultados
teóricos válidos para o 2-MMPP e que servem de base a muitos dos procedimentos
de inferência de parâmetros aplicáveis a este modelo, para além de serem também
apresentados de forma resumida os trabalhos publicados em [KS95] e [GR94] referentes
a métodos de estimação de parâmetros do 2-MMPP que serviram de base para os
métodos de estimação que serão propostos; na secção 4.4 são apresentados dois novos
métodos de inferência de parâmetros, ambos baseados no processo de intervalos entre
chegadas de pacotes; na secção 4.5 é analisada a versatilidade do modelo 2-MMPP
na caracterização de diferentes tipos de fontes de tráfego geradas sinteticamente e
de tráfego real IP agregado possuindo caracterı́sticas de memória longa, avaliando-se
simultaneamente a eficácia dos procedimentos de estimação de parâmetros propostos
na Tese quando comparados com outros métodos propostos na literatura; finalmente,
na secção 4.6 é feita uma breve sı́ntese do trabalho apresentado ao longo do capı́tulo.

4.2

Métodos de inferência propostos na literatura

Sendo o processo 2-MMPP um dos modelos mais utilizados na caracterização de processos de chegadas de pacotes, não é de estranhar que tenham sido propostos na literatura inúmeros procedimentos de estimação dos seus parâmetros. Estes procedimentos
podem ser basicamente divididos em duas categorias, de acordo com o processo de
chegadas em que se baseiam: procedimentos que usam o processo de contagem e procedimentos que usam o processo de intervalos entre chegadas de pacotes. Relativamente
a cada uma destas categorias, existem na literatura diversos exemplos de métodos de
inferência de parâmetros dos quais iremos apresentar alguns exemplos representativos
nas próximas subsecções.

4.2.1

Baseados no processo de contagem

Existem diversos métodos de inferência de parâmetros baseados no processo de contagem de pacotes por intervalo de amostragem, dos quais apresentamos agora alguns
exemplos ilustrativos. Em [Ros86], a inferência dos parâmetros do 2-MMPP é base-
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ada no ajustamento do ritmo médio de chegadas, do quociente assimptótico entre a
variância e a média do número de chegadas por intervalo de amostragem, da covariância
assimptótica do número de chegadas e do coeficiente de variação quadrático dos intervalos entre chegadas. Já em [HL86], os parâmetros são inferidos com base no ajustamento
do ritmo médio de chegadas, do quociente entre a variância e a média do número de
chegadas por intervalo de amostragem, do quociente assimptótico entre a variância e a
média do número de chegadas e do terceiro momento do número de chegadas por intervalo de amostragem. Por outro lado, no trabalho publicado em [NKT91] o 2-MMPP
é utilizado para modelar a sobreposição de fontes de voz num multiplexer. Com base
no processo de contagem de pacotes, é identificado um estado de ”sobrecarga”(no qual
o ritmo instantâneo de chegadas é superior ao ritmo de serviço) e um estado de ”subcarga”(no qual o ritmo instantâneo de chegadas é inferior ao ritmo de serviço), sendo
ajustados o ritmo médio de chegadas, o ritmo de chegadas instantâneo no estado de
”sobrecarga”, a taxa de transição do estado de ”sobrecarga”para o estado de ”subcarga”e a variância do número de chegadas por intervalo de amostragem, tanto no
estado de ”sobrecarga”como no estado de ”subcarga”. Em [BBML+ 91] também se divide o processo de chegadas correspondente à sobreposição de diversas fontes de tráfego
nas fases de ”subcarga”e ”sobrecarga”, e o procedimento de inferência de parâmetros
procura aproximar o ritmo médio de chegadas, o ritmo de chegadas instantâneo nos estados de ”sobrecarga”e ”subcarga”e um parâmetro que descreve o ritmo de decaimento
assimptótico da duração do estado de ”sobrecarga”. O trabalho publicado em [WS95]
utiliza a mesma divisão do processo de chegadas, ajustando agora o ritmo médio de
chegadas, o ritmo de chegadas instantâneo nos estados de ”sobrecarga”e ”subcarga”e
as taxas de transição entre os estados de ”sobrecarga”e de ”subcarga”. Em [NP98] os
parâmetros do modelo 2-MMPP são estimados, com base no processo de contagem,
através de um processo iterativo baseado em estimadores de máxima verosimilhança.
O método de inferência proposto em [GR94], que será explicado com mais detalhe na
secção 4.3, estima os parâmetros do 2-MMPP com base nos primeiros três momentos
amostrais do processo de contagem de pacotes e no valor da densidade espectral de
potência para a frequência zero.

4.2.2

Baseados no processo de intervalos entre chegadas

Também neste caso foram propostos diversos métodos de inferência de parâmetros,
dos quais podemos citar alguns exemplos representativos. No trabalho publicado em

113

Análise e modelação de processos de chegadas de tráfego em redes de telecomunicações

[MH87] os parâmetros do modelo 2-MMPP são estimados através de um processo
iterativo baseado em estimadores de máxima verosimilhança. Na referência [Zuk89]
são ajustados os três primeiros momentos dos intervalos entre chegadas e a correlação
de primeira ordem, enquanto que o método de estimação de parâmetros proposto em
[KS95] se baseia no ajustamento das funções de distribuição cumulativa complementar
e de autocovariância do processo de intervalos entre chegadas de pacotes.
Qualquer um destes procedimentos visa aproximar, da forma mais precisa possı́vel,
o processo de chegadas de tráfego à fila de espera de um qualquer componente da
rede de tal forma que resolvendo o modelo de fila de espera 2-MMPP/G/1/K (se o
tamanho dos pacotes for fixo G = D, ou seja, o serviço é determinı́stico) se possam
calcular os principais parâmetros de desempenho, tais como o rácio de pacotes perdidos
e o atraso médio, entre outros. Existem métodos exactos e aproximados para calcular estas grandezas, mas os métodos exactos [Blo89] tornam-se computacionalmente
dispendiosos quando lidam com filas de espera de grandes dimensões (o número de
operações requerido é O (k 3 ), em que k representa o tamanho da fila).
Uma grande parte dos métodos de inferência de parâmetros propostos na literatura
é baseada nas estatı́sticas de contagem e não nas estatı́sticas de intervalos entre chegadas e uma das justificações para esse facto reside na dificuldade em medir instantes
de chegada ou intervalos entre chegadas. De facto, para capturar e armazenar cada
instante de chegada o equipamento de medição de tráfego deve possuir uma elevada
resolução e dispor de um grande espaço de armazenamento. No nosso caso foi possı́vel
medir os instantes de chegada de todos os pacotes: utilizou-se como analisador de
tráfego um PC Athlon AMD a 1.2 GHz, possuindo 1.5 Gbytes de RAM e a correr a
aplicação WinDump, que permitiu armazenar os instantes de chegada e o cabeçalho
IP de cada pacote.

4.3

Resultados base válidos para o 2-MMPP

O modelo 2-MMPP em tempo contı́nuo é um caso particular de um 2-MAP em tempo
contı́nuo (já apresentado na subsecção 2.3.2.1 do capı́tulo 2), caracterizado pelos seguintes parâmetros:

C=

"

−λ1 − r1
r2
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e
D=Λ=

"

λ1

0

0

λ2

#

(4.2)

em que Λ representa a matriz dos ritmos de chegada de Poisson, sendo que o gerador
infinitesimal da cadeia de Markov subjacente, Q, é dado por
Q=C +Λ=

"

−r1
r2

r1
−r2

#

(4.3)

Tal como vimos no capı́tulo 2, quando estas matrizes não variam com o tempo, o
processo é homogéneo.
Considere-se que Π representa o vector de probabilidades de transição em regime
estacionário da cadeia de Markov. A matriz T = −C −1 Λ = (Λ − Q)−1 Λ, definida na
secção 2.3.2.1, pode ser escrita da seguinte forma no caso do 2-MMPP:
1
T =
λ 1 r2 + λ 2 r1 + λ 1 λ 2

"

λ1 (r2 + λ2 )

r1 λ 2

r2 λ 1

λ2 (r1 + λ1 )

#

(4.4)

Se o vector de probabilidades iniciais do processo de Markov subjacente, Π0 , for tal
que Π0 T = Π0 estamos na presença de um processo 2-MMPP estacionário do ponto de
vista dos intervalos entre chegadas, sendo fácil verificar que
Π0 =

1
[λ1 r2 λ2 r1 ]
λ 1 r2 + λ 2 r1

(4.5)

Assumindo um processo de intervalos entre chegadas estacionário, prova-se que a
distribuição dos intervalos entre chegadas do 2-MMPP é uma função hiperexponencial
de segunda ordem, cuja função de distribuição é dada por

−1
F (x) = Π0 I − eCx (−C) Λe = 1 − qe−u1 x − (1 − q) e−u2 x , 0 < q < 1, λ2 < u2 < λ1 < u1 (4.6)

em que e = (1, 1)T é um vector coluna unitário, enquanto que a função densidade de
probabilidade é dada por
f (x) = qu1 e−u1 x + (1 − q) u2 e−u2 x , 0 < q < 1

(4.7)

A função de distribuição cumulativa complementar (FDCC), na qual se baseiam os
métodos de inferência que serão propostos, é então dada por:
Fc (x) = 1 − F (x) = e(Q−Λ)x (Λ − Q)−1 Λ = qe−u1 x + (1 − q) e−u2 x , 0 < q < 1
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No sentido de demonstrar o resultado dado pelas equações 4.6 e 4.8, comecemos
por escrever a equação 4.6 na seguinte forma [KKSC02]:


F (x) = Π0 I − eCx T e = Π0 I − eCx e

(4.9)

Com o objectivo de calcular a exponencial da matriz C, eCx , defina-se o seguinte
determinante ∆(s):
∆ (s) = det (sI − C) = s2 + (λ1 + λ2 + r1 + r2 ) s + (r1 + λ1 ) (r2 + λ2 ) − r1 r2 (4.10)
As duas raı́zes de ∆ (s) = 0 são dadas por s = −u1 e s = −u2 , com

em que δ =

q

u1 =

λ 1 + λ 2 + r1 + r2 − δ
2

(4.11)

u2 =

λ 1 + λ 2 + r1 + r2 + δ
2

(4.12)

(λ1 − λ2 + r1 − r2 )2 + 4r1 r2 .

Pode-se assim escrever o seguinte sistema de equações:
e−u1 x = α0 − α1 u1

(4.13)

e−u2 x = α0 − α1 u2

(4.14)

que depois de resolvido em ordem a α0 e α1 dá origem a
α0 =

u2 e−u1 x − u1 e−u2 x
u2 − u1

(4.15)

e−u1 x − e−u2 x
u2 − u1

(4.16)

α1 =

A exponencial eCx pode assim ser escrita como

eCx = α0 I − α1 C

(4.17)

Substituindo as equações 4.5 e 4.17 na equação 4.9, obtém-se finalmente a equação 4.6.
Os parâmetros u1 , u2 e q da função de distribuição hiperexponencial relacionamse entretanto com os parâmetros do 2-MMPP através das seguintes equações [KS95,
KKSC02, FMH93]:
u1 =

q
λ1 + λ2 + r1 + r2 + (λ1 − λ2 + r1 − r2 )2 + 4r1 r2

u2 =

λ 1 + λ 2 + r1 + r2 −

2

q

(λ1 − λ2 + r1 − r2 )2 + 4r1 r2
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q=

λ2 r12 + λ21 r2
u2
λ2 r1 + λ21 r2 − u2 (λ2 r1 + λ1 r2 )
−
= 2
(λ2 r1 + λ1 r2 ) (u1 − u2 ) u1 − u2
(λ2 r1 + λ1 r2 ) (u1 − u2 )

(4.20)

Em [KKSC02] prova-se que se verifica 0 < q < 1 e λ2 < u2 < λ1 < u1 .

A função de autocovariância dos intervalos entre chegadas, r(k), k ≥ 1, que já foi

apresentada na equação 2.31 para o caso do MAP geral, resume-se neste caso a:
r(k) = E{(X1 − E {X1 }) (Xk+1 − E {Xk+1 })} =

k−1 

= Π0 (Λ − Q)−2 Λ (Λ − Q)−1 Λ
I − (Λ − Q)−1 Λ (Λ − Q)2 Λe = Aσ k

em que

A=

(λ1 − λ2 )2 r1 r2
(λ2 r1 + λ1 r2 )2 (λ1 λ2 + λ2 r1 + λ1 r2 )

(4.21)

(4.22)

e o factor de autocovariância σ é um dos valores próprios da matriz T , sendo dado por
σ=

λ1 λ2
(λ1 λ2 + λ2 r1 + λ1 r2 )

(4.23)

Os parâmetros u1 , u2 , q e σ podem ser estimados a partir de tráfego real aproximando as funções de distribuição cumulativa complementar e de autocovariância dos
intervalos entre chegadas de pacotes às equações 4.8 e 4.21, respectivamente.
Os dois métodos de inferência de parâmetros que serão propostos de seguida na
secção 4.4 foram inspirados, de alguma forma, no método de estimação de parâmetros
proposto em [KS95] e diferem entre si na estratégia utilizada para estimar os quatro
parâmetros u1 , u2 , q e σ a partir dos dados. Depois de estimados, estes parâmetros são
então convertidos nos parâmetros que caracterizam o 2-MMPP, utilizando as relações
atrás apresentadas.
O método de estimação de parâmetros proposto em [KS95] baseia-se no processo
de intervalos entre chegadas de pacotes, através do ajustamento da sua FDCC e da sua
função de autocovariância. O ajustamento da FDCC é feito de forma diversa daquela
que será proposta neste capı́tulo, sendo neste caso ajustada a média dos intervalos entre
chegadas, E{X}, o declive da FDCC na origem, s0 , e o parâmetro u2 que determina
o declive da FDCC para pequenos valores de intervalos entre chegadas (assumindo
que u1 < u2 ). Note-se que bastam três parâmetros para determinar completamente a
FDCC, sendo que em [KS95] se opta por considerar u2 em vez de u1 . As expressões
que relacionam E{X} e s0 com os parâmetros da hiperexponencial são as seguintes:
E {X} =
s0 = −

(1 − q)u1 + qu2
u1 u2

d ln FC (x)
= qu1 + (1 − q)u2
dx
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ao passo que as expressões que relacionam E{X} e s0 com os parâmetros do 2-MMPP
são:
E {X} =
s0 =

r1 + r2
λ 1 r2 + λ 2 r1

(4.26)

λ21 r2 + λ22 r1
λ 1 r2 + λ 2 r1

(4.27)

O parâmetro u2 é estimado a partir do declive da curva da FDCC empı́rica para
pequenos valores de intervalos entre chegadas. Finalmente, estimando o parâmetro
σ a partir do decaimento da função de autocovariância empı́rica, é possı́vel calcular
os quatro parâmetros caracterizadores do 2-MMPP equivalente utilizando as seguintes
expressões [KS95]:
s0 E {X} û2 (1 − σ̂) + E {X} σ̂û22 − s0 +
λ1 =
2 (E {X} û2 − 1)

κ

(4.28)

s0 − λ1
1 − λ1 E {X}

(4.29)

λ1 λ2 (1 − σ̂) (λ1 E {X} − 1)
σ̂ (λ1 − λ2 )

(4.30)

r1 (1 − λ2 E {X})
(λ1 E {X} − 1)

(4.31)

λ2 =
r1 =

√

r2 =

em que û2 e σ̂ designam as estimativas de u2 e σ, respectivamente.
Na avaliação da eficácia dos dois métodos de estimação de parâmetros que iremos
propor na próxima secção será utilizado como termo de comparação um terceiro método
de estimação de parâmetros que foi proposto em [GR94] e se baseia no processo de
contagem de pacotes. A terminar esta secção, faremos agora uma breve descrição
deste método de inferência.
Admitindo que Y é a variável aleatória que caracteriza o número de chegadas de
pacotes por intervalo de amostragem (cujo valor é previamente definido), consegue-se
mostrar que se Y for descrita por um 2-MMPP então verificam-se as seguintes relações:
E{Y } =

1
(λ1 + αλ2 )
1+α

V ar{Y } = E{Y } +

α
2
2 (λ1 − λ2 )
(1 + α)

E{Y 3 } = −2E{Y } + 3E{Y 2 }
ΦY (0) = E{Y } +




1
λ31 + αλ32
1+α


2
− 1 (V ar{Y } − E{Y })
p+q
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Figura 4.1: Ilustração dos conjuntos A e B definidos no método de inferência proposto em [GR94]

em que α = r1 /r2 e ΦY (0) representa a densidade espectral à frequência zero. Deste
conjunto de equações é possı́vel constatar que qualquer conjunto de dados só pode ser
convenientemente ajustado por um 2-MMPP se a variância amostral for superior ou
igual à média amostral, V ar{Y } ≥ E{Y }, e se a densidade espectral à frequência

zero for superior à média amostral, ΦY (0) > E{Y }. Estimativas do n-ésimo momento

amostral, m̂n , da variância amostral, σ̂Y2 , e da densidade espectral à frequência zero,
Φ̂Y (0), podem ser obtidas a partir dos dados e substituı́das nas equações anteriores.
As equações 4.32, 4.33, 4.34 e 4.35 fornecem ainda restrições adicionais que as
probabilidades de transição do 2-MMPP (r1 e r2 ) devem cumprir para que seja possı́vel
ajustar os dados reais. Assim, os pares (r1 , r2 ) que pertencem ao conjunto


σ̂Y2 − m̂1
A = (r1 , r2 ) : 1 ≥ r1 ≥ r2 δ ≥ 0, δ =
(m̂1 )2

(4.36)

com 0 ≤ r2 ≤ 1 se 0 ≤ δ ≤ 1 e 0 ≤ r2 < 1/δ se δ > 1, permitem ajustar a média
e a variância amostrais. Note-se que o conjunto A define uma região no plano r1 r2

interior ao quadrado de lado 1 e delimitada pela recta r1 = δr2 (figura 4.1). Uma vez
conseguido o ajustamento da média e da variância amostrais pelo 2-MMPP, a densidade
espectral à frequência zero será ajustada desde que o par (r1 , r2 ) pertença ao conjunto
B, definido por
(
B=

(r1 , r2 ) : r1 + r2 = K =

2 (σ̂Y2 − m̂1 )

Φ̂Y (0) + σ̂Y2 − 2m̂1

)

, 0 ≤ r1 , r2 ≤ 1

(4.37)

e que corresponde à equação da recta r1 = −r2 + K.

Com base nestes resultados, o algoritmo de estimação de parâmetros que foi utili-

zado (e que se baseou no algoritmo proposto em [GR94]) inclui os seguintes passos:
• calcular δ e K com base em equações 4.36 e 4.37, definindo assim os conjuntos A
e B;

119

Análise e modelação de processos de chegadas de tráfego em redes de telecomunicações

• se A ∩ B 6= ∅, o par (r1 , r2 ) óptimo é calculado com base nas equações 4.37 e
4.34, que constituem um sistema de duas equações a duas incógnitas (r1 e r2 ),

sendo os ritmos de chegadas λ1 e λ2 calculados através do seguinte sistema de
equações:
s

(r1 + r2 )2
r2
(V ar{Y } − E{Y })
λ2 = E{Y } −
r1 + r2
r1 r2
s
(r1 + r2 )2
(V ar{Y } − E{Y })
λ1 = λ2 +
r1 r2

(4.38)

(4.39)

• se A∩B = ∅, o par (r1 , r2 ) óptimo é calculado de forma a minimizar |E{Y 3 } − m̂3 |

através de um processo iterativo no qual os ritmos de chegadas λ1 e λ2 são também
calculados com base nas expressões 4.38 e 4.39. Deste processo iterativo resultam
os parâmetros óptimos do 2-MMPP, r1 , r2 , λ1 e λ2 .

4.4

Novos métodos de inferência

Nesta secção apresentam-se dois novos métodos de inferência para o modelo 2-MMPP,
ambos baseados na caracterização do processo que descreve os intervalos entre chegadas de pacotes: um dos algoritmos aproxima a função de distribuição cumulativa
complementar (FDCC) e a função de autocovariância (e constitui uma variante do estudo reportado em [KS95]); o outro algoritmo aproxima os três primeiros momentos
e a função de autocovariância. A terminar a secção, é avaliada a eficácia de ambos
os métodos de inferência através da sua comparação mútua e da comparação com os
métodos propostos em [KS95] e [GR94].

4.4.1

Baseado na distribuição dos intervalos entre chegadas

Nesta aproximação, u1 , u2 e q são estimados através de um ajustamento das FDCC
teórica (dada pela equação 4.8) e empı́rica, enquanto que o parâmetro σ é estimado
através do ajustamento entre as funções de autocovariância teórica (dada pela equação
4.21) e empı́rica. Este ajustamento foi efectuado recorrendo a técnicas de ajustamento
não-lineares, concretamente usando o algoritmo de Prony [OS95]. A tı́tulo de exemplo,
e no sentido de ilustrar a eficiência do algoritmo de ajustamento utilizado, gerou-se
tráfego de acordo com um 2-MMPP de parâmetros conhecidos e efectuou-se o ajustamento das funções FDCC e de autocovariância dos intervalos entre chegadas empı́ricos.
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Figura 4.2: Ajustamento da distribuição complementar dos intervalos entre chegadas de pacotes
a uma função hiperexponencial

Figura 4.3: Ajustamento da função de autocovariância a uma função exponencial

Na figura 4.2 representa-se o ajustamento da FDCC dos intervalos entre chegadas
empı́ricos por uma função hiperexponencial e na figura 4.3 ilustra-se o ajustamento da
função de autocovariância empı́rica por uma função exponencial, verificando-se que em
ambas as situações as curvas são praticamente coincidentes.
Os parâmetros do 2-MMPP equivalente, λ1 , λ2 , r1 e r2 , podem ser calculados
a partir dos parâmetros estimados, û1 , û2 , q̂ e σ̂, utilizando o seguinte conjunto de
equações:
λ1 =

p i
1h
q̂ (1 − σ̂) (û1 − û2 ) + σ̂û1 + û2 + ξ
2
û1 û2 [λ1 − q̂ (û1 − û2 ) − û2 ]
λ2 =
λ1 û1 − λ1 q̂ (û1 − û2 ) − û1 û2
r1 =
r2 =

(û1 − λ1 ) (û2 − λ1 )
λ2 − λ1

(λ2 − û1 ) (λ1 + r1 − û1 )
û1 − λ1

(4.40)
(4.41)
(4.42)
(4.43)

onde ξ = [q̂ (1 − σ̂) (û1 − û2 ) + σ̂û1 + û2 ]2 −4σ̂û1 û2 . Note-se que estas equações podem

ser obtidas resolvendo o sistema formado pelas equações 4.18, 4.19, 4.20 e 4.23 em
ordem a λ1 , λ2 , r1 e r2 .

4.4.2

Baseado nos momentos dos intervalos entre chegadas

Nesta aproximação, que designamos por estimação baseada em momentos, os
parâmetros da hiperexponencial, u1 , u2 e q, são estimados efectuando o ajustamento dos três primeiros momentos dos processos que descrevem os intervalos entre
chegadas de pacotes teórico e empı́rico, sendo o parâmetro da exponencial σ estimado
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da mesma forma que no procedimento descrito na subsecção anterior (através do
ajustamento da função de autocovariância empı́rica).

O ajustamento da função

hiperexponencial recorre assim ao método dos momentos, que permite equacionar os
momentos amostrais às estimativas dos parâmetros de interesse. A motivação para
o uso desta aproximação advém da possibilidade de se ajustarem diversos momentos
(especificamente, os três primeiros) da função de distribuição de probabilidades dos
intervalos entre chegadas, procurando assim incorporar estatı́sticas de 3a ordem dos
dados no processo de estimação de parâmetros.
Note-se que a partir da equação 4.3 se pode obter a transformada de Laplace de
f (x):
F (s) =

(1 − q) u2
qu1
+
s + u1
s + u2

(4.44)

Os três primeiros momentos são dados pelas derivadas sucessivas da equação 4.44,
calculadas em s = 0:
q
1−q
+
= qγ1 + (1 − q)γ2
u1
u2

(4.45)

m2 =

2q 2 (1 − q)
+
= 2qγ12 + 2(1 − q)γ22
u21
u22

(4.46)

m3 =

6q 6 (1 − q)
+
= 6qγ13 + 6(1 − q)γ23
u31
u32

(4.47)

m1 =

em que γi =
r=

m2 /2m21

1
.
ui

Introduzindo duas novas grandezas, o segundo momento relativo,

, e o terceiro momento relativo, k = m3 /6m31 , os parâmetros da função

hiperexponencial podem ser obtidos resolvendo o sistema formado pelas três equações
anteriores, obtendo-se:

γ1 =

γ2 = −



p
2
2
m1 k − r + k + k (4 − 6r) + r (−3 + 4r)

(4.48)



p
m1 −k + r + k 2 + k (4 − 6r) + r2 (−3 + 4r)

(4.49)

2 (−1 + r)

2 (−1 + r)

p
k 2 − 3r2 + 4r3 − 2 k 2 + k (4 − 6r) + r2 (−3 + 4r)
m 1 − γ2
q=
=
+
γ2 − γ2
2 (k 2 + k (4 − 6r) + r2 (−3 + 4r))
p
3r k 2 + k (4 − 6r) + r2 (−3 + 4r)
+
−
2 (k 2 + k (4 − 6r) + r2 (−3 + 4r))


p
k −4 + 6r + k 2 + k (4 − 6r) + r2 (−3 + 4r)
−
2 (k 2 + k (4 − 6r) + r2 (−3 + 4r))
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O momento de ordem j de uma amostra de tamanho n, m̂j , é calculado através da
expressão

n

1X j
x
n k=1 k

m̂j =

(4.51)

verificando-se que os momentos amostrais são estimadores não-enviesados dos momentos da população. Substituindo os valores dos momentos amostrais nas equações 4.48,
4.49 e 4.50 obtêm-se os parâmetros da função hiperexponencial que, conjuntamente com
o parâmetro σ̂ entretanto estimado a partir da função de autocovariância empı́rica, permitem obter os quatro parâmetros caracterizadores do 2-MMPP usando as equações
4.40 a 4.43.

4.4.3

Avaliação da eficácia dos métodos de inferência

A avaliação da eficiência dos procedimentos de inferência propostos será feita recorrendo
a diversas comparações. Em primeiro lugar, comparam-se as funções de autocovariância
e de probabilidades dos intervalos entre chegadas de pacotes correspondentes a tráfego
gerado de acordo com um modelo 2-MMPP de parâmetros conhecidos e tráfego sintetizado de acordo com modelos 2-MMPP cujos parâmetros são inferidos a partir do
tráfego correspondente ao modelo conhecido, utilizando para o efeito os procedimentos
de inferência propostos. Em segundo lugar, são comparados o rácio de pacotes perdidos (RPP) e o atraso médio na fila de espera (AMF) obtidos quando se alimenta um
sistema de fila de espera de taxa de serviço constante e capacidade finita (i) directamente com tráfego gerado com base no 2-MMPP de parâmetros conhecidos e (ii) com
tráfego sintetizado a partir dos modelos 2-MMPP estimados por ambos os métodos de
inferência. Na simulação, os pacotes de dados considerados têm todos tamanho igual a
1000 octetos. Por forma a obter resultados estatisticamente significativos, foram geradas 10 réplicas de tráfego por cada modelo inferido sendo apresentados os respectivos
valores médios. Os intervalos de confiança a 95% são bastante pequenos, pelo que se
optou por não os representar nos gráficos.
O modelo 2-MMPP original é caracterizado pelos seguintes parâmetros:
"
#
"
#
−0.5 0.5
10 0
Q=
; Λ=
0.25 −0.25
0 50

(4.52)

As figuras 4.4 e 4.5 apresentam a comparação das funções de autocovariância e de
probabilidades, respectivamente, podendo-se constatar que ambos os procedimentos
de inferência ajustam de forma bastante precisa as estatı́sticas de 1a e 2a ordem do
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5

4.5

7

x 10

x 10

4

2 MMPP original
2 MMPP modelado (momentos)
2 MMPP modelado (fdcc)

6

2 MMPP original
2 MMPP modelado (momentos)
2 MMPP modelado (fdcc)

4

3.5

3

probabilidade

autocovariância

5

4

3

2.5

2

1.5

2
1

1
0.5

0
0

1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

intervalos entre chegadas (s)

1000

deslocamento temporal (nº de intervalos entre chegadas)

Figura 4.5: Função de probabilidade do processo
de intervalos entre chegadas de pacotes para o
tráfego 2-MMPP original e modelado

Figura 4.4: Função de autocovariância para o
tráfego 2-MMPP original e modelado
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Figura 4.6: Função de probabilidade em escala
logarı́tmica do processo de intervalos entre chegadas de pacotes para o tráfego 2-MMPP original e modelado

tráfego original gerado por um 2-MMPP. Para aumentar o grau de precisão das figuras,
ilustram-se na figura 4.6 as mesmas funções de probabilidade mas com a ordenada em
escala logarı́tmica, confirmando-se o grau de precisão no ajustamento efectuado pelos
modelos inferidos.
Os resultados da comparação dos valores de RPP e de AMF obtidos com o tráfego
original e ajustado estão representados nas figuras 4.7 e 4.8, para um factor de utilização
de 0.7, e nas figuras 4.9 e 4.10 para um factor de utilização igual a 0.9. Nestas figuras,
inclui-se a comparação com os resultados obtidos por aplicação do método de inferência
proposto em [GR94].
Da observação de todas estas figuras constata-se que os dois procedimentos de
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Figura 4.7: Comparação dos valores de RPP obtidos para os diferentes métodos de inferência
(ρ = 0.7)

Figura 4.8: Comparação dos valores de AMF obtidos para os diferentes métodos de inferência
(ρ = 0.7)

ρ! "
ρ! "
ρ! "
#$ ρ! "

ρ !"#
$
$
$

ρ !"#
ρ !"#
%& ρ !"#

Figura 4.9: Comparação dos valores de RPP obtidos para os diferentes métodos de inferência
(ρ = 0.9)

Figura 4.10: Comparação dos valores de AMF
obtidos para os diferentes métodos de inferência
(ρ = 0.9)

inferência propostos produzem bons resultados, sendo mesmo muito semelhantes aos
proporcionados pelo método de inferência proposto em [GR94]. Para ambos os factores
de utilização, o ajustamento do RPP é melhor do que o ajustamento da curva de AMF.
De facto, os valores do atraso são mais sensı́veis a pequenas diferenças que possam
ocorrer no ajustamento da série de dados empı́rica. Podemos assim verificar que os
métodos de inferência propostos são bastante eficientes, conseguindo ajustar não só as
estatı́sticas de primeira e segunda ordem como também o comportamento do tráfego
em fila de espera, medido em termos das métricas RPP e AMF.
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4.5

As limitações do modelo 2-MMPP

Depois de se terem proposto dois novos métodos de inferência de parâmetros para o 2MMPP, a questão que agora se coloca é a da aplicabilidade deste modelo e respectivos
procedimentos de estimação de parâmetros à modelação de tráfego com caracterı́sticas
diversas. Nesse sentido, procurar-se-á avaliar a adequação do modelo 2-MMPP, com
os métodos de ajustamento propostos na secção anterior, à modelação de
• fluxos de tráfego gerados sinteticamente a partir de diferentes modelos de tráfego,
distintos do 2-MMPP: modelos MMPP com um número maior e variável de
estados (concretamente, 3 e 5 estados) e um modelo auto-similar (em que o
tráfego é gerado de acordo com o método descrito em [Yin96]);
• tráfego real IP apresentando caracterı́sticas de memória longa.
Com a utilização destas fontes de tráfego, cujas funções de autocovariância e de probabilidade são manifestamente diferentes das correspondentes ao processo 2-MMPP,
pretende-se avaliar a aplicabilidade deste modelo a diversos cenários de tráfego sintetizado e mesmo a tráfego real medido experimentalmente. Note-se que o processo de
contagem de pacotes associado a estes fluxos de tráfego apresenta funções de autocovariância bastante diferentes da função associada ao 2-MMPP, ao passo que as funções
de massa de probabilidade incluem normalmente uma maior variedade de ritmos de
chegada.

4.5.1

Aplicação a tráfego sintetizado

A adequação do processo 2-MMPP e respectivos procedimentos de inferência foi testada
comparando uma série de estatı́sticas pertencentes, por um lado, a fluxos de tráfego
gerados por simulação dos modelos de tráfego originais e, por outro lado, a fluxos
de tráfego gerados com base no modelo 2-MMPP inferido a partir do tráfego original
usando para o efeito os métodos de inferência dos momentos e da FDCC anteriormente
propostos. Recorde-se que ambos os métodos de inferência propostos se baseiam no
processo de intervalos entre chegadas. As grandezas a comparar são as seguintes:
• a média, a variância e o parâmetro de Hurst;
• as funções de distribuição e de autocovariância dos processos de intervalos entre
chegadas correspondentes aos dois tipos de tráfego;

126

Capı́tulo 4. O processo de Poisson modulado à Markov com dois estados

Tráfego
3-MMPP original
2-MMPP estimado (momentos)
2-MMPP estimado (fdcc)
5-MMPP original
2-MMPP estimado (momentos)
2-MMPP estimado (fdcc)
Auto-similar original
2-MMPP estimado (momentos)
2-MMPP estimado (fdcc)
captura UA
2-MMPP estimado (momentos)
2-MMPP estimado (fdcc)

Média dos intervalos
entre chegadas (s)
1.44x10−2 ± 1.1x10−4
1.50x10−2 ± 2.1x10−4
1.49x10−2 ± 1.6x10−4
1.99x10−2 ± 1.5x10−5
2.3x10−2 ± 6.5x10−4
2.2x10−2 ± 4.6x10−4
1.037x10−3 ± 1.1x10−4
1.30x10−3 ± 3.1x10−4
1.21x10−3 ± 5.4x10−5
1.07x10−3 ± 4.3x10−5
1.12x10−3 ± 5.1x10−5
1.23x10−3 ± 7.2x10−5

Parâmetro
de Hurst
0.60 ± 1.2x10−2
0.58 ± 3.1x10−3
0.57 ± 4.3x10−3
0.66 ± 1.5x10−3
0.56 ± 5.1x10−3
0.55 ± 3.4x10−3
0.83 ± 2.2x10−3
0.58 ± 3.1x10−2
0.63 ± 6.3x10−3
0.83 ± 2.4x10−2
0.60 ± 3.2x10−3
0.61 ± 5.5x10−3

Tabela 4.1: Comparação da média e do parâmetro de Hurst correspondentes aos fluxos de tráfego
original e modelado (utilizando os procedimentos de inferência dos momentos e da FDCC)

• os valores de RPP e AMF obtidos quando se alimenta uma fila de espera de
capacidade finita e taxa de serviço constante com ambos os tipos de tráfego.

Por forma a obter resultados estatisticamente significativos, foram novamente geradas 10 réplicas de tráfego por cada modelo inferido sendo apresentados os respectivos
valores médios. Os intervalos de confiança a 95% são relativamente pequenos, pelo que
se optou por não os representar nos gráficos por razões de legibilidade.
A tabela 4.1 apresenta a comparação de duas estatı́sticas associadas aos tráfegos
original e modelado, a média e o parâmetro de Hurst, para além dos respectivos intervalos de confiança a 95% calculados a partir das 10 réplicas geradas em cada situação.
O parâmetro de Hurst foi incluı́do como um indicador que permitisse aferir o comportamento auto-similar dos fluxos de tráfego gerados e foi calculado utilizando o estimador
baseado em onduletas apresentado no capı́tulo 2. O tráfego auto-similar foi gerado
considerando um parâmetro de Hurst H = 0.8.
O primeiro modelo considerado é o 3-MMPP, verificando-se que os procedimentos
de inferência conseguem estimar com razoável precisão as principais estatı́sticas do
tráfego original. Comparando as funções de autocovariância (figura 4.11) verificamos
contudo que os dois métodos de inferência não captam de forma precisa o decaimento
da função de autocovariância original. Comparando agora as funções de probabilidade
(figura 4.12), fica-se com a ideia de existir um ajuste quase perfeito mas se aumentarmos o detalhe do gráfico através de uma ampliação do eixo das abcissas (figura
4.13) ou da representação do eixo das ordenadas em escala logarı́tmica (figura 4.14)
verifica-se que o ajuste, embora satisfatório, não é perfeito. O processo de intervalos
entre chegadas em cada estado do 3-MMPP original é caracterizado por uma função
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Figura 4.12: Função de probabilidade do processo de intervalos entre chegadas de pacotes
para o tráfego 3-MMPP original e modelado por
um 2-MMPP

Figura 4.11: Função de autocovariância para o
tráfego 3-MMPP original e modelado

exponencial, pelo que os processos 2-MMPP inferidos não conseguem ajustar essas três
funções a menos que os decaimentos apresentados por pelo menos duas delas sejam
bastante próximos. A representação das funções de probabilidade associadas aos processos de contagem de pacotes que caracterizam cada modelo (figura 4.15), que são
designadas por funções de massa de probabilidade, permitem completar a comparação
e em alguns casos torná-la mais imediata e intuitiva: da figura 4.15 torna-se claro que
nenhum dos dois métodos de inferência propostos consegue ajustar convenientemente a
função de massa de probabilidade do tráfego original, embora as diferenças não sejam
muito grandes. Doravante, e no sentido de tornar as comparações mais intuitivas e
claras, apresentam-se as comparações das funções de probabilidade associadas tanto
aos processos de intervalos entre chegadas como de contagem de pacotes.
Em face destes resultados, não é de estranhar que o modelo 2-MMPP não consiga
ajustar na perfeição o comportamento em fila de espera do tráfego original gerado por
um processo 3-MMPP. De facto, os modelos 2-MMPP estimados subestimam ligeiramente os valores de RPP (figura 4.16) e AMF (figura 4.17) causados pelo tráfego
original. Constatou-se que o tráfego gerado pelo modelo 3-MMPP original apresentava
rajadas mais longas do que o tráfego gerado pelos modelos 2-MMPP estimados (usando
tanto os métodos de inferência que propusemos como o método proposto em [GR94]),
resultando inevitavelmente em valores superiores de perda de pacotes e de atraso médio
na fila de espera. Comparando directamente o comportamento dos métodos de inferência, verificamos que todos eles dão origem a resultados semelhantes para este caso
particular.
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5

6

x 10

3 MMPP original
2 MMPP modelado (momentos)
2 MMPP modelado (fdcc)

10

5

10

10

probabilidade

probabilidade

4

3

10

10

4

3 MMPP original
2 MMPP modelado (momentos)
2 MMPP modelado (fdcc)
5

6

7

8

2
10

1

10

9

10

11

0

10

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

intervalos entre chegadas (s)

intervalos entre chegadas (s)
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Figura 4.13: Função de probabilidade ampliada
do processo de intervalos entre chegadas de pacotes para o tráfego 3-MMPP original e modelado
por um 2-MMPP
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Figura 4.15: Função de probabilidade do processo de contagem de pacotes para o tráfego 3MMPP original e modelado por um 2-MMPP

Na tentativa de aproximar um modelo 5-MMPP por um modelo 2-MMPP verificase que todos os procedimentos de inferência têm um desempenho pouco satisfatório.
De facto, tanto o método dos momentos como o método FDCC não conseguem captar
as principais estatı́sticas do tráfego original (tabela 4.1), o decaimento da função de
autocovariância (figura 4.18), a função de probabilidade dos intervalos entre chegadas
(figura 4.19) e a função de massa de probabilidade (figura 4.20). Obviamente que
estas discrepâncias têm consequências no desempenho em fila de espera, pelo que não
é de estranhar que o RPP e o AMF do tráfego original sejam claramente subestimados
pelos modelos 2-MMPP inferidos (figuras 4.21 e 4.22, respectivamente). Os resultados
obtidos não são muito sensı́veis ao método de inferência de parâmetros utilizado.
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Figura 4.17: Comparação dos valores de AMF
para o tráfego 3-MMPP original e modelado

Figura 4.16: Comparação dos valores de RPP
para o tráfego 3-MMPP original e modelado
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Figura 4.19: Função de probabilidade em escala
logarı́tmica do processo de intervalos entre chegadas de pacotes para o tráfego 5-MMPP original e modelado por um 2-MMPP

Figura 4.18: Função de autocovariância para o
tráfego 5-MMPP original e modelado

A partir destes resultados, pode-se concluir que, em geral, à medida que o número
de estados da cadeia de Markov original aumenta a precisão da sua aproximação por um
processo 2-MMPP começa a degradar-se, para ambos os procedimentos de inferência
de parâmetros. Estas conclusões não podem ser generalizadas para qualquer conjunto
de parâmetros seleccionados à priori no modelo original. Na verdade, se as diferenças
entre (alguns dos) os ritmos de chegada em cada estado correspondente aos modelos 3
e 5-MMPP não forem muito significativas ou se o processo não mudar de estado com
muita frequência, o erro de aproximar três ou cinco estados por apenas dois pode não
ser muito grande.
Considerando finalmente como modelo de tráfego original um processo auto-similar
(com parâmetro de Hurst H = 0.8), a precisão obtida na aproximação por um 2-MMPP
não é muito boa utilizando qualquer um dos métodos de inferência de parâmetros: as
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Figura 4.20: Função de probabilidade do processo de contagem de pacotes para o tráfego 5MMPP original e modelado por um 2-MMPP
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Figura 4.21: Comparação dos valores de RPP
para o tráfego 5-MMPP original e modelado

Figura 4.22: Comparação dos valores de AMF
para o tráfego 5-MMPP original e modelado

principais estatı́sticas do tráfego original não são estimadas de forma precisa (tabela
4.1), a cauda longa da função de autocovariância do tráfego original (figura 4.23) não
é aproximada e o elevado pico existente na função de massa de probabilidade original
em torno dos 100 pacotes/s (figura 4.25) também não é convenientemente captado
pelos modelos 2-MMPP inferidos. Este pico de número de chegadas corresponde a
uma distribuição de intervalos entre chegadas com um pico significativo em torno de 1
ms (figura 4.24). Desta forma, o comportamento em fila de espera do tráfego original
(figuras 4.26 e 4.27) não é, nem de longe nem de perto, aproximado pelos modelos
inferidos. Os valores de RPP e de AMF são claramente subestimados por ambos
os métodos de inferência, em mais de duas ordens de magnitude. Foram efectuadas
simulações idênticas para tráfego auto-similar com outros parâmetros de Hurst, tendo
sido obtidos resultados consistentes com estes. Conclui-se assim que o modelo 2-MMPP
falha completamente quando se procura ajustar a tráfego com caracterı́sticas de auto-
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5

x 10

10

10

1

auto similar original
2 MMPP modelado (momentos)
2 MMPP modelado (fdcc)

auto-similar original
2 MMPP modelado (momentos)
2 MMPP modelado (fdcc)

10

2

4
10

probabilidade

autocovariância

3

2

10

10

10

1

10

3

4

5

6

7

0

10

1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

8

0

1

2

3

4

5

intervalos entre chegadas (s)

1000

6

7

8
3

x 10

deslocamento temporal (nº de intervalos entre chegadas)

Figura 4.24: Função de probabilidade em escala
logarı́tmica do processo de intervalos entre chegadas de pacotes para o tráfego auto-similar original e modelado por um 2-MMPP

Figura 4.23: Função de autocovariância dos intervalos entre chegadas para o tráfego autosimilar e modelado por um 2-MMPP
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Figura 4.25: Função de probabilidade do processo de contagem de pacotes para o tráfego
auto-similar original e modelado por um 2MMPP

similaridade.

4.5.2

Aplicação a tráfego real

Nesta secção procuram-se demonstrar as potencialidades ou insuficiências do modelo
2-MMPP no ajustamento de tráfego real IP. Para tal, será usada a captura de tráfego
real UA medida na Universidade de Aveiro, cujas caracterı́sticas gerais estão descritas
na tabela 4.2.
A captura UA é representativa de tráfego de acesso à Internet produzido por utilizadores de um campus universitário e consiste em 1 milhão de pacotes capturados no
dia 10 de Julho de 2001, entre as 10h15m e as 15h08m. O ritmo médio de chegada
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Nome da
captura

Perı́odo de
captura

UA

10 de Julho de 2001,
das 10h15m às 15h08m
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Figura 4.27: Comparação dos valores de AMF
para o tráfego auto-similar original e modelado

Tamanho da
captura (pacotes)

Ritmo médio
(pacotes/s)

1 milhão

1138

Tamanho médio
de pacote
(octetos)
557

Tabela 4.2: Principais caracterı́sticas da captura de tráfego utilizada

de pacotes é de 1138 pacotes/s e o intervalo de amostragem seleccionado é de 0.1 s. A
Universidade de Aveiro está ligada à Internet através de um ligação ATM de 10 M b/s,
tendo as medições sido efectuadas numa ligação Ethernet de 100 M b/s que interliga o
router fronteira ao firewall e que transporta apenas tráfego de acesso à Internet.
A análise da função de autocovariância da captura UA (figura 4.28) leva a suspeitar
que esta exibe propriedades de memória longa, devido ao decaimento lento observado
para valores elevados do deslocamento temporal. Esta suspeita é confirmada pela
análise do seu comportamento de similaridade escalar, uma vez que os valores de energia
no Diagrama de Energias em Escala Logarı́tmica de 2a ordem estão alinhados entre
uma escala intermédia (a 8a ) e a escala 15, a mais elevada presente nos dados (figura
4.29).
A adequação do processo 2-MMPP e respectivos procedimentos de inferência à modelação de tráfego real foi testada utilizando a mesma metodologia que foi descrita
anteriormente aquando da modelação de tráfego sintetizado. Também neste caso, por
forma a obter resultados estatisticamente significativos foram geradas 10 réplicas de
tráfego por cada modelo inferido, sendo seguidamente apresentados os respectivos valores médios. Os intervalos de confiança a 95% são relativamente pequenos, pelo que
se optou por não os representar no gráfico por razões de legibilidade.
Comparando as funções de probabilidade dos processos de intervalos entre chegadas,
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Figura 4.29: Análise das escalas temporais
através do Diagrama de Energias em Escala Logarı́tmica de 2a ordem, captura de tráfego UA

Figura 4.28: Autocovariância do processo de
contagem de pacotes, captura de tráfego UA

figura 4.31, e de contagem de pacotes, figura 4.32, correspondentes à captura original e
aos processos 2-MMPP inferidos, verifica-se uma grande discrepância entre as diversas
curvas: as curvas de massa de probabilidade correspondentes aos processos 2-MMPP
apresentam valores significativos de probabilidade para apenas dois ritmos de chegada,
pelo que não permitem que seja possı́vel ajustar os diversos ritmos de chegada que
caracterizam o tráfego original. Dito de outra forma, as curvas da probabilidade dos
intervalos entre chegadas correspondentes aos processos 2-MMPP são caracterizadas
por duas exponenciais que não conseguem ajustar o comportamento mais irregular
da curva correspondente ao tráfego original. Relativamente à autocovariância, figura
4.30, é também claro que a função empı́rica não foi convenientemente aproximada, em
especial a sua cauda. Verifica-se assim que o 2-MMPP não consegue captar satisfatoriamente as estatı́sticas de primeira e segunda ordem dos dados, devido à limitação
inerente a estes processos: a existência de apenas dois estados não permite modelar a
existência de uma gama relativamente vasta de ritmos de chegada nos dados. Em face
destes resultados, torna-se previsı́vel que as curvas de RPP e AMF correspondentes
aos dados empı́ricos e aos modelos estimados não possam apresentar um bom ajustamento, tal como se pode confirmar pelas figuras 4.33 e 4.34. Em algumas situações, a
discrepância atinge mais de uma ordem de magnitude.
Na figura 4.35 é possı́vel observar que o tráfego estimado não capta o comportamento LRD do tráfego original, devido ao ajustamento bastante pobre que é feito à
função de autocovariância empı́rica.
Verifica-se assim que o modelo 2-MMPP é completamente inadequado à modelação
de tráfego IP com comportamento LRD e que apresente uma gama de ritmos de chegada
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Figura 4.31: Função de probabilidade em escala
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Figura 4.30: Função de autocovariância dos intervalos entre chegadas para o tráfego da UA e
modelado por um 2-MMPP
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Figura 4.32: Função de probabilidade do processo de contagem de pacotes para o tráfego da
UA e modelado por um 2-MMPP

relativamente vasta, uma vez que o seu escasso número de parâmetros não fornece graus
de liberdade suficientes para captar todas as caracterı́sticas do tráfego real.

4.6

Sı́ntese

Neste capı́tulo apresentaram-se dois novos métodos de inferência de parâmetros para o
processo 2-MMPP (um dos mais populares modelos de tráfego propostos na literatura),
ambos baseados no processo de intervalos entre chegadas de pacotes. A eficácia destes
métodos foi avaliada através da comparação (i) das funções de probabilidade e de autocovariância dos intervalos entre chegadas de pacotes correspondentes a tráfego gerado
de acordo com um modelo 2-MMPP de parâmetros conhecidos e tráfego sintetizado de
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18

16

energia

14

12

10

8

6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

escala

Figura 4.35: Análise das escalas temporais
através do Diagrama de Energias em Escala
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acordo com modelos 2-MMPP cujos parâmetros são inferidos, a partir do tráfego anterior, usando os métodos propostos; (ii) do desempenho em fila de espera (em termos
de rácio de pacotes perdidos e de atraso médio na fila de espera) apresentado pelos
tráfegos sintetizados de acordo com o modelo original e com os modelos inferidos pelos
métodos propostos. Por outro lado, foi estudada a versatilidade e aplicabilidade do modelo 2-MMPP à modelação de tráfego real (concretamente, uma captura de tráfego IP
efectuada na Universidade de Aveiro que apresenta caracterı́sticas de memória longa) e
sintetizado com base em modelos de caracterı́sticas bastante diversas: concretamente,
foram considerados os modelos 3-MMPP, 5-MMPP e um modelo auto-similar. Como
no modelo 2-MMPP o ritmo de geração de pacotes comuta entre dois valores, ou se
quisermos, o processo de intervalos entre chegadas tem uma função de probabilidade
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caracterizada pela soma pesada de duas funções exponenciais, e a função de autocovariância é também ela exponencial, a sua aplicação a fontes de tráfego com este tipo
de comportamento (como fontes de voz, por exemplo) é bastante eficaz. No entanto,
para tráfego com ritmos de geração de pacotes mais diversos a aplicação do modelo
2-MMPP revela-se pouco eficaz, já que a exiguidade de parâmetros deste modelo não
permite captar as principais caracterı́sticas dessas fontes de tráfego. Esta conclusão
também é verdadeira quando se procura ajustar tráfego real IP agregado possuindo
propriedades de memória longa. Geralmente, as principais caracterı́sticas do tráfego
não são captadas pelo 2-MMPP, em especial as caracterı́sticas de memória longa que,
como já se demonstrou, têm grande influência no seu comportamento em fila de espera.
Torna-se por isso normalmente necessário recorrer a outros modelos, sejam eles Markovianos ou não, que possuam um número mais elevado de parâmetros ou uma diferente
formulação matemática que permitam o ajuste de diversas caracterı́sticas marcantes
das fontes de tráfego.
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Capı́tulo 5
Modelos de tráfego multi-escalares
Markovianos
5.1

Introdução

Diversos estudos têm demonstrado que o tráfego pode exibir propriedades de similaridade escalar susceptı́veis de causar impactos significativos no desempenho da
rede [LTWW94, BSTW95, CB97, Pax95, RE96, WTSW97, WPT98], tal como vimos
nos capı́tulos 2, 3 e 4. Têm sido propostos na literatura muitos modelos cujas estruturas intrı́nsecas permitem captar estas propriedades mas que têm normalmente
a desvantagem de não ser acompanhados por um conjunto de resultados analı́ticos
capazes de suportar a sua utilização na avaliação do desempenho da rede. Estão
nesta situação os modelos intrinsecamente fractais e multifractais apresentados no
capı́tulo 2. Entretanto, como se viu no capı́tulo 3, o desempenho em fila de espera não é afectado pelos valores da função de autocovariância que se situam para
além do Horizonte de Correlação (HC), tanto no caso de uma fila de espera simples
([RE96, HL96b, NW98, GB99]) como no caso de uma rede constituı́da por diversas filas
de espera em cascata ([NV01, NV02]). Assim, apenas é necessário modelar a memória
longa para as escalas temporais especı́ficas do sistema em estudo, pelo que modelos
de tráfego mais tradicionais, como os MMPPs, ainda podem ser usados para modelar tráfego com estas caracterı́sticas, beneficiando da vantagem de existirem diversas
ferramentas que permitem calcular quer o seu comportamento em fila de espera quer
outros parâmetros de desempenho (como por exemplo a largura de banda efectiva).
Neste capı́tulo são propostos e comparados dois modelos de tráfego baseados em
MMPPs, incluindo os respectivos procedimentos de ajustamento de parâmetros, capa-
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zes de captar o comportamento auto-similar apresentado pelos processos de contagem
de pacotes ao longo de uma gama de escalas temporais. De acordo com a classificação
apresentada no capı́tulo 2, estes são modelos extrinsecamente auto-similares na medida
em que, embora sendo baseados nos clássicos MMPPs, os seus processos de construção
permitem ajustar as caracterı́sticas de auto-similaridade apresentadas pelo tráfego ao
longo de um conjunto de escalas temporais.
O primeiro modelo, que será designado por multi-escalar baseado em sobreposição,
consiste na sobreposição de MMPPs, cada um deles representando uma escala temporal
especı́fica. O seu procedimento de estimação de parâmetros ajusta, em cada escala
temporal, a respectiva função de massa de probabilidade (FMP) empı́rica a um MMPP.
O número de estados de cada MMPP não é fixado à priori, sendo determinado como
parte integrante do processo de ajustamento.
O segundo modelo proposto, que será designado por multi-escalar hierárquico, tem
um método de construção que decompõe sucessivamente os estados de um MMPP em
novos MMPPs, refinando desta forma o modelo de tráfego através da incorporação de
caracterı́sticas pertencentes a escalas temporais sucessivamente mais finas. O procedimento de construção começa por inferir um MMPP capaz de ajustar a FMP correspondente à escala temporal mais larga. Cada estado deste MMPP dará origem, na
escala temporal imediatamente mais fina, a um novo MMPP que ajusta a contribuição
desta escala para a FMP correspondente ao estado de que descende. Desta forma, um
MMPP ”filho”fornece uma descrição mais detalhada da FMP associada ao seu estado
”pai”. Este processo de refinamento sucessivo é repetido até que seja integrado um
número pré-definido de escalas temporais. Finalmente, é derivado um MMPP que incorpora esta estrutura hierárquica. Também neste caso, o número de estados de cada
MMPP não é fixado à priori, sendo determinado como parte integrante do processo de
ajustamento.
A eficiência dos métodos de ajustamento de parâmetros será avaliada analisando o
resultado que se obtém quando estes são aplicados a diversas capturas de tráfego com
caracterı́sticas auto-similares: a conhecida captura pOct da Bellcore, uma captura de
tráfego IP agregado medida numa WAN pertencente a um ISP português e uma captura de tráfego pertencente à aplicação de partilha de ficheiros Kazaa. Esta aplicação
foi seleccionada devido à sua actual popularidade na Internet. Para cada caso, é comparada a função de probabilidade em cada escala temporal e o comportamento em fila
de espera (em termos do rácio de pacotes perdidos e do atraso médio) correspondentes
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às capturas de tráfego medidas experimentalmente e a tráfego gerado por simulação
dos modelos de tráfego cujos parâmetros são inferidos a partir dos dados reais. Os
resultados obtidos mostram que os métodos de ajustamento propostos são bastante
eficientes no ajustamento das funções de probabilidade correspondentes às diferentes
escalas temporais, para além de conduzirem a previsões precisas do comportamento em
fila de espera.
Este capı́tulo está organizado da seguinte forma: na secção 5.2 faz-se uma pequena
discussão de alguns métodos de inferência de parâmetros de MMPPs propostos na
literatura, realçando-se os aspectos inovadores dos métodos que serão propostos neste
capı́tulo; a secção 5.3 apresenta os modelos de tráfego propostos, enquanto que a secção
5.4 descreve em detalhe os respectivos procedimentos de inferência de parâmetros;
a secção 5.5 descreve brevemente as capturas de tráfego utilizadas na avaliação do
desempenho dos modelos e procedimentos de inferência propostos; na secção 5.6 são
discutidos os principais resultados e, finalmente, a secção 5.7 apresenta as principais
conclusões.

5.2

Métodos de inferência de parâmetros propostos
na literatura

Têm sido propostos na literatura diversos procedimentos de inferência para estimar os parâmetros de MMPPs a partir de dados empı́ricos ([MH87, GR94, KS95,
NP98, SSD93, AN98a, LH97, DM93, SPV03, KA96, YKT01], entre muitos outros).
Contudo, a maior parte destes métodos apenas se aplica a modelos 2-MMPP (por
exemplo, [MH87, GR94, KS95, NP98]) que, como vimos no capı́tulo 4, conseguem
captar as caracterı́sticas do tipo rajada de algumas capturas de tráfego mas possuem um número de estados manifestamente insuficiente para reproduzir a variabilidade do tráfego ao longo de uma vasta gama de escalas temporais. Por outro
lado, os métodos de ajustamento para MMPPs com um número arbitrário de estados
[SSD93, AN98a, LH97, DM93, SPV03, KA96, YKT01] procuram ajustar principalmente as estatı́sticas de primeira e/ou segunda ordem do tráfego e, em alguns casos,
endereçam a questão da modelação em diversas escalas temporais mas utilizando um
conceito de escala temporal que está directamente relacionado com as estatı́sticas de
segunda ordem do tráfego.
Na referência [SSD93] é proposto um método que ajusta as estatı́sticas de primeira
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ordem de tal forma que os ritmos de chegada de Poisson são inferidos a partir da função
marginal empı́rica e as taxas de transição entre estados são inferidas a partir de uma
medição directa dos dados. Este método tem como principal limitação a necessidade
de definir à partida o número de estados do MMPP, já que este resulta da escolha
do número de pontos igualmente espaçados usados para a construção da função de
distribuição empı́rica. Isto resulta em ritmos de chegada igualmente espaçados, o que
como é óbvio não se adapta às caracterı́sticas particulares de muitas capturas de tráfego
que se pretendem modelar.
Em [AN98a] é usada a sobreposição de 2-MMPPs para modelar as diferentes escalas
temporais da função de autocovariância. Cada uma das escalas temporais é ajustada
por uma função exponencial, usando um procedimento semelhante ao apresentado em
[FW97]. O método de inferência proposto tem como principais desvantagens o facto de
as escalas temporais serem definidas à partida e de o ajuste das estatı́sticas de primeira
ordem se resumir ao ajuste da média.
Em [LH97] é proposto um método de inferência para um caso particular dos
MMPPs, o dos processos de Poisson modulados por uma cadeia de Markov circulante (CMPPs), que permite o ajuste da distribuição marginal e da função de autocovariância. No CMPP as probabilidades em regime estacionário são idênticas para todos
os estados e a sua estrutura permite ultrapassar o problema da inversão dos valores
próprios, que está associado à necessidade de inverter a exponencial da matriz geradora
infinitesimal da cadeia de Markov de modo a obter as taxas de transição entre estados
a partir da função de autocovariância. O procedimento proposto permite capturar as
sequências pseudo-periódicas presentes nos dados, já que a matriz geradora infinitesimal de um CMPP pode ter valores próprios complexos. As principais desvantagens do
procedimento prendem-se com a reduzida flexibilidade no ajuste da distribuição marginal dos ritmos de chegada, porque os estados do CMPP são equiprováveis, e com a
dificuldade em captar as rajadas de chegadas de baixa probabilidade que podem afectar
significativamente o comportamento do tráfego em fila de espera.
Em [DM93] é proposto um método de inferência baseado no princı́pio da máxima
verosimilhança mas que tem a desvantagem de ser bastante sensı́vel à escolha do intervalo de amostragem e de resultar normalmente num número excessivo de estados.
Salvador et al. [SPV03] propuseram um procedimento de inferência que ajusta
simultaneamente a autocovariância e a distribuição marginal do processo de contagem
de pacotes. O MMPP resultante é construı́do como a sobreposição de L 2-MMPPs
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que ajustam a função de autocovariância, e um M-MMPP que ajusta a distribuição
marginal. A modelação da autocovariância é efectuada de tal forma que cada 2-MMPP
(do conjunto de L 2-MMPPs) modela uma constante de tempo caracterı́stica (também
aı́ designada por escala temporal) da função de autocovariância. Neste modelo já
é introduzido o conceito de escala temporal, mas que está neste caso directamente
associado às estatı́sticas de segunda ordem.
Karlsson e Arvidsson [KA96] propuseram um método de inferência dos parâmetros
de um MMPP construı́do com base na sobreposição de 2-MMPPs e destinado a modelar
tráfego que apresente elevada variabilidade ao longo de múltiplas escalas temporais. O
procedimento de inferência baseia-se no ajuste do ı́ndice de dispersão do processo de
contagem (IDC) ao longo de uma região de interesse, que é definida por forma a incluir
as escalas temporais requeridas.
Yoshihara et al. [YKT01, Kas01] desenvolveram um método de ajustamento para
tráfego de caracterı́sticas auto-similares, também baseado na sobreposição de modelos 2-MMPP, que ajusta a variância ao longo de um conjunto especificado de escalas
temporais. Desta forma, o MMPP resultante reproduz a curva variância vs escala
caracterı́stica dos processos auto-similares.
A contribuição do trabalho de modelação apresentado neste capı́tulo consiste no
desenvolvimento de procedimentos de inferência capazes de ajustar a distribuição completa em cada escala temporal (e não apenas o IDC, como em [KA96], ou a variância,
como em [YKT01]), procurando reproduzir de forma precisa o comportamento autosimilar do tráfego original. Aqui, no entanto, o conceito de escala temporal não está
directamente relacionado com as estatı́sticas de segunda ordem, referindo-se antes à
caracterização do processo de tráfego quando este é considerado agregado ao longo de
um certo número de intervalos de tempo. Assim, os métodos de inferência propostos
endereçam o paradigma da similaridade escalar de uma forma mais natural do que as
abordagens anteriores, conseguindo atingir uma precisão ainda maior no ajustamento
do tráfego auto-similar, se bem que normalmente à custa de um número mais elevado
de parâmetros do MMPP resultante.
Os principais resultados deste trabalho foram apresentados nas publicações
[NSVP03c, NSVP03e, NSVP03b, NSVP03a].
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5.3

Modelos Markovianos multi-escalares propostos

Os modelos Markovianos que são propostos de seguida são modelos em tempo discreto,
pelo que usaremos a notação dMMPP (aliás já introduzida no capı́tulo 2) para designar
os MMPPs em tempo discreto.
Para que os modelos dMMPP consigam captar o comportamento auto-similar do
tráfego ao longo de uma gama de escalas temporais, a sua construção será baseada
nas FMPs do número de chegadas em cada escala. O número de escalas temporais
a considerar, L, é fixado a priori sendo as escalas temporais numeradas de forma
ascendente, desde l = 1 (correspondendo à escala temporal mais larga) até l = L
(correspondendo à escala temporal mais fina). A principal diferença entre os processos
de construção dos dois modelos reside no facto de que no modelo de sobreposição existe
um dMMPP por cada escala temporal enquanto que no modelo hierárquico existem
vários dMMPPs por cada escala, mais concretamente um por cada um dos estados
dos dMMPPs pertencentes à escala temporal imediatamente superior. Desta forma, o
dMMPP equivalente será obtido de forma diversa em ambos os modelos.

5.3.1

Modelo baseado em sobreposição

O primeiro modelo de tráfego é baseado na sobreposição de dMMPPs, cada um representando uma escala temporal especı́fica, e será designado por modelo baseado em
sobreposição. A figura 5.1 ilustra a metodologia de construção do dMMPP para o caso
simples de considerarmos apenas três escalas temporais e dMMPPs de dois estados em
cada escala. O dMMPP associado à escala temporal l será designado por dMMPP(l) ,
sendo o correspondente número de estados designado por N(l) .
O fluxograma do procedimento de inferência está representado na figura 5.2 onde,
basicamente, podem ser identificados quatro passos fundamentais:
(i) determinação dos vectores de dados (correspondentes ao número médio de chegadas por intervalo de tempo) em cada escala temporal, aplicando um processo de
agregação iterativo que começa na escala temporal mais fina e termina na mais larga;
(ii) cálculo da função de massa de probabilidade empı́rica correspondente à escala
temporal mais larga e inferência do correspondente dMMPP;
(iii) para as restantes escalas temporais (começando da mais larga para a mais
fina), cálculo da FMP empı́rica, cálculo da sua desconvolução com a FMP empı́rica da
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Capı́tulo 5. Modelos de tráfego multi-escalares Markovianos

dMMPP(1)

(1)

p12
(1)
p11

λ(21)

λ1(1)

(1)

p 22

(1)
p21

dMMPP(2 )

( 2)
p12
( 2)
p11

λ(22)

λ1(2 )

( 2)
p22

( 2)
p21

dMMPP(3 )

(3)
p12
(3)
p11

λ(23)

λ1(3)

(3)
p22

(3)
p21

Figura 5.1: Metodologia de construção do modelo dMMPP baseado em sobreposição

escala temporal anterior e inferência de um dMMPP capaz de ajustar a FMP empı́rica
resultante (zona a sombreado no fluxograma da figura 5.2);
(iv) cálculo das matrizes Λ e P do dMMPP final através da sobreposição dos diversos dMMPPs inferidos para cada escala temporal.
Os diversos passos do procedimento de inferência serão detalhados na secção 5.4.

5.3.2

Modelo hierárquico

O segundo modelo de tráfego proposto é construı́do com base num procedimento
hierárquico que decompõe sucessivamente os estados de um dMMPP pertencente a
uma determinada escala temporal em novos dMMPPs na escala temporal imediatamente mais fina, refinando assim o processo de tráfego através da inclusão das caracterı́sticas oferecidas pelas escalas temporais sucessivamente mais finas. O procedimento
começa pela escala temporal mais larga, inferindo um dMMPP que ajusta a FMP correspondente a essa escala. Como parte integrante do procedimento de estimação de
parâmetros, cada intervalo de tempo da sequência de dados é atribuı́do a um estado
do dMMPP; desta forma, será associada uma nova FMP a cada estado do dMMPP.
Na próxima escala temporal mais fina, cada estado do dMMPP é decomposto num
novo dMMPP que ajusta a contribuição desta escala para a FMP do estado de que o
dMMPP descende. Desta forma, um dMMPP filho proporciona uma descrição mais
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Figura 5.2: Fluxograma do procedimento de inferência do modelo baseado em sobreposição

detalhada da FMP correspondente ao seu estado pai. Este processo de refinamento
é iterado até que seja integrado um número pré-definido de escalas temporais. Finalmente, é derivado um dMMPP que incorpora esta estrutura hierárquica. Este modelo
de tráfego será designado por modelo hierárquico.
O processo de construção do modelo hierárquico pode ser descrito por uma árvore
em que, à excepção do nó raı́z, cada nó da árvore corresponde a um estado de um
dMMPP e cada nı́vel da árvore a uma escala temporal. A figura 5.3 ilustra a metodologia de construção deste dMMPP, uma vez mais para o caso particular simples de
considerarmos apenas três escalas temporais e dMMPPs de dois estados em cada escala.
Cada estado de um dMMPP será representado por um vector que indica o caminho
na árvore desde o seu antepassado de nı́vel mais elevado (i.e. o estado da escala mais
larga, l = 1, de que descende) até si próprio. Assim, um estado localizado na escala
l será representado por um vector do tipo ~s = (s1 , s2 , ..., sl ) , si ∈ IN . Cada dMMPP
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será representado pelo estado que lhe deu origem, i.e., o seu estado pai. Considera-se
então que dMMPP~s representa o dMMPP gerado pelo estado ~s e que {1, 2, . . . , N~s } é

o conjunto dos seus estados, em que N~s designa o número de estados. O nó raı́z da
árvore corresponde a um nó virtual, designado por ~s = ∅ e é usado para representar

o dMMPP localizado na escala temporal mais larga, l = 1. Este dMMPP será de-

signado por dMMPP raı́z. Assim, os estados dos dMMPPs pertencentes à árvore são
caracterizados pelos vectores
~s = (s1 , s2 , ..., sl ) , l ∈ IN
com si+1

(5.1)

n
o
∈ 1, 2, . . . , N~si] , i = 0, 1, . . . , l − 1; aqui, ~sj] designa o sub-vector de ~s dado

por (s1 , s2 , ..., sj ), com j < |~s| e ~s0] = ∅, em que |~s| representa o comprimento do vector

~s. Note-se que, com esta notação, um vector ~s pode representar tanto o estado ~s como
o dMMPP gerado por ~s. Para além disso, a escala temporal a que pertence o dMMPP~s
é dada por |~s| + 1.

Finalmente, considere-se que E ~s representa o conjunto de intervalos de tempo as-

sociados ao estado ~s, isto é, ao dMMPP~s . Usando esta notação, o conjunto associado
a dMMPP∅ será E ∅ = {1, 2, ..., N }, em que N corresponde ao número de intervalos

de tempo existentes na escala temporal mais fina. Começando a partir de E ∅ , os

conjuntos E ~s são sucessivamente fraccionados em cada escala temporal de uma forma
hierárquica. Assim, se os estados ~s e ~t são tais que |~s| = ~t = l e ~s 6= ~t, então
S
E ~s = E ∅ . Para além disso, se o estado ~s é um pai do estado ~t, isto
E ~s ∩ E~t = ∅ e
~s:|~s|=l
S
~
E (~s,j) = E ~s .
é t = (~s, j), então E~t ⊆ E ~s e
j=1,...,N~s

O procedimento de inferência está representado no fluxograma da figura 5.4 onde,

basicamente, podem ser identificados os seguintes passos principais:
(i) determinação dos vectores de dados (correspondentes ao número médio de chegadas por intervalo de tempo) em cada escala temporal, aplicando um processo de
agregação iterativo que começa na escala temporal mais fina e termina na mais larga;
(ii) cálculo da FMP empı́rica correspondente à escala temporal mais larga, l = 1, e
inferência do dMMPP correspondente;
(iii) para as restantes escalas temporais, l = 2, ..., L − 1, de acordo com esta ordem

ascendente, e para cada um dos estados de cada dMMPP pai, procede-se à identificação
dos intervalos de tempo atribuı́dos ao estado, ao cálculo da FMP correspondente e à

inferência do dMMPP que ajusta a contribuição da escala temporal para a FMP desse
estado (zona a sombreado no fluxograma da figura 5.4);
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Figura 5.3: Metodologia de construção do modelo dMMPP hierárquico

(iv) finalmente, cálculo das matrizes Λ e P do dMMPP equivalente que incorpora
a estrutura hierárquica anteriormente descrita.
Note-se que ambos os procedimentos de inferência de parâmetros são baseados
nos processos agregados X (m) (k), que foram apresentados na secção 2.4 aquando da
definição de auto-similaridade, e em ambos os modelos de tráfego o número de estados
dos dMMPPs é calculado como parte integrante dos procedimentos de inferência.
Os dois métodos de inferência apresentados têm alguns passos comuns. Seguidamente, serão descritos detalhadamente todos os passos de ambos os métodos de
inferência, tanto aqueles que são comuns como os que são diferentes.

5.4
5.4.1

Passos dos métodos de inferência de parâmetros
Processo de agregação

Este 1o passo é comum a ambos os procedimentos de inferência. Uma vez definido
o intervalo de amostragem na escala temporal mais fina, ∆t, o número de escalas
temporais, L, e o nı́vel de agregação, a, o processo de agregação começa por calcular
a sequência de dados correspondente ao número de chegadas na escala temporal mais
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Figura 5.4: Fluxograma do procedimento de inferência do modelo hierárquico

fina (na qual o comprimento do intervalo de discretização e do intervalo de amostragem
são iguais), D(L) (k), k = 1, 2, . . . , N . Seguidamente, calculam-se as sequências de dados
para as restantes escalas temporais, D(l) (k), l = L − 1, ..., 1, correspondentes ao número

médio de chegadas em intervalos de comprimento ∆ta(L−l) . Estas sequências de dados
são obtidas da seguinte forma:

(l)

D (k) =


  a−1
P (l+1)

1
L−l−1
Ψ
D
(k + ia
)) ,
a

i=0


D(l) (k − 1),
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Figura 5.5: Ilustração do processo de agregação

em que Ψ(x) representa uma função que arredonda ao número inteiro mais próximo
de x. Note-se que o comprimento do bloco referido na equação (2.63) correspondente
ao processo de agregação está relacionado com a e l por m = aL−l . Note-se ainda que
todas as sequências de dados têm o mesmo comprimento N e que D(l) (k) é formado por
sub-sequências compostas por aL−l valores necessariamente iguais; estas sub-sequências
serão designadas por sequências-l. A distribuição empı́rica de D(l) (k) será designada
por p̂(l) (x).
Na figura 5.5 ilustra-se o processo de agregação para o caso particular em que se
consideram apenas três escalas temporais e um nı́vel de agregação a = 2. A parte
de cima da figura corresponde à escala mais fina (escala 3) e representa o número de
chegadas por intervalo de amostragem. Na escala 2 é representado o número médio
de chegadas em cada intervalo de largura 2∆t, enquanto que na escala 1 se representa
o número médio de chegadas em intervalos de largura 4∆t, uma vez que o nı́vel de
agregação é igual a 2.

5.4.2

Inferência dos dMMPPs parciais

Em ambos os modelos de tráfego propostos, todos os dMMPPs parciais são inferidos
de forma a ajustar uma FMP empı́rica. Para a escala temporal mais larga, esta FMP
é a correspondente à sequência de dados mais agregada, D(1) (k). Para todas as outras
escalas temporais l, l = 2, ..., L, os dMMPPs associados modelarão apenas as componentes de tráfego devidas a essa escala, mas neste ponto os modelos de tráfego divergem
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na forma como os dMMPPs parciais são calculados. No modelo da sobreposição, existirá apenas um dMMPP por escala temporal, inferido de acordo com o fluxograma
da figura 5.2 e cujos principais passos são explicados em detalhe nas próximas subsecções. No modelo hierárquico, será inferido um dMMPP por cada estado localizado
na escala temporal imediatamente superior. Assim, por cada dMMPP e por cada escala temporal, a FMP que é ajustada representa a contribuição dessa escala para a
FMP correspondente ao seu estado pai. O procedimento de inferência de parâmetros
para cada dMMPP da árvore inclui diversos passos, que são realçados a sombreado
no fluxograma da figura 5.4 e são também explicados detalhadamente nas próximas
subsecções.
5.4.2.1

Cálculo das FMPs empı́ricas

As operações envolvidas neste passo são basicamente as mesmas para ambos os modelos
de tráfego propostos, mas o número de FMPs por escala temporal é diferente em ambos
os casos. Para a escala temporal mais larga, a FMP considerada é simplesmente a
empı́rica para ambos os modelos de tráfego. Para todas as outras escalas temporais,
l = 2, ..., L, as FMPs calculadas para cada modelo são diferentes.
No modelo de sobreposição, cada dMMPP é inferido a partir de uma FMP que
representa a sua contribuição para uma dada escala temporal. As componentes de
tráfego que representam a contribuição da escala temporal l, l = 2, ..., L, são obtidas
através da desconvolução entre as FMPs empı́ricas correspondentes à própria escala l
(l)
e à escala temporal anterior, l − 1, isto é, fˆp (x) = [p̂(l) ⊗−1 p̂(l−1) ](x). Contudo, esta

operação pode dar origem a valores não nulos de probabilidade para ritmos de che
gada negativos do dMMPP(l) , que acontecerão sempre que min x : p̂(l−1) (x) > 0 <

min x : p̂(l) (x) > 0 .
No modelo hierárquico, a contribuição de um dMMPP localizado na escala tempo-

ral l e gerado a partir do estado ~s corresponde também à desconvolução de FMPs
empı́ricas, mas calculadas agora no conjunto de intervalos de tempo E ~s , correspondentes a esta escala temporal, l = |~s| + 1, e à anterior, l − 1 = |~s|, i.e.,


fˆp~s (x) = p̂~s,|~s|+1 ⊗−1 p̂~s,|~s| (x), em que p̂~s,l (x) representa a FMP obtida a partir da
sequência de dados D(l) (k), k ∈ E ~s . Note-se ainda que as duas FMPs empı́ricas são
obtidas a partir do mesmo conjunto de intervalos de tempo, mas agregados em dife-

rentes nı́veis. Mais uma vez, estas operações podem resultar em valores não nulos de
probabilidade para ritmos de chegada negativos do dMMPP~s , que ocorrerão sempre
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que min x : p̂~s,|~s| (x) > 0 < min x : p̂~s,|~s|+1 (x) > 0 .

Por forma a corrigir estes resultados sem significado fı́sico que podem ocorrer em

ambos os modelos, o dMMPPχ será ajustado a
fˆχ (x) = fˆpχ (x + eχ )
(5.3)
o

n
em que eχ = min 0, min x : fˆpχ (x) > 0 , o que garante fˆχ (x) = 0, x < 0, onde se

considera que o sobrescrito χ substitui (l) na descrição do modelo de sobreposição e ~s

na descrição do modelo hierárquico. Os factores adicionais que são agora introduzidos
serão removidos no passo final do procedimento de inferência.
5.4.2.2

Inferência dos parâmetros dos dMMPPs

Nesta subsecção será apresentado o passo de ambos os métodos de inferência correspondente à estimação dos parâmetros caracterizadores de cada um dos dMMPPs, ou
seja, das matrizes de probabilidade de transição e dos rimos de chegada de Poisson em
cada estado. No que se segue, será mantida a notação introduzida na última subsecção,
isto é, o sobrescrito χ substituirá (l) ou ~s consoante estivermos a considerar o modelo
da sobreposição ou o modelo hierárquico, respectivamente.
O primeiro passo do procedimento de inferência de parâmetros do dMMPPχ é a
aproximação de fˆχ (x) por uma soma pesada de funções de probabilidade de Poisson.
Esta operação é baseada num algoritmo, introduzido em [SPV03], que subtrai progressivamente uma função de probabilidade de Poisson da função fˆχ (x). Os passos mais
importantes deste algoritmo estão representados graficamente no fluxograma da figura
5.6 e serão explicados em detalhe nos próximos parágrafos.
Representemos a n-ésima função de probabilidade de Poisson, com média ϕχn , por
gϕχ (x) e defina-se hχ (x) como sendo a diferença entre fˆχ (x) e a soma pesada de funções
n

n

de probabilidade de Poisson correspondente à n-ésima iteração. Inicialmente, faz-se
hχ1 (x) = fˆχ (x) e, em cada passo, detecta-se em primeiro lugar o máximo de hχn (x). O
correspondente valor de x, ϕχn = arg max hχn (x), será considerado como sendo o n-ésimo
x

ritmo de Poisson do dMMPPχ . Seguidamente, calculam-se os pesos de cada função de
χ
χ
χ
, ..., wnn
], através do seguinte conjunto se
, w2n
probabilidade de Poisson, w
~ nχ = [w1n

equações lineares:
fˆχ (ϕχm ) =

n
X

χ
gϕχj (ϕχm )
wjn

(5.4)

j=1

para m = 1, ..., n. Isto assegura que o ajuste entre fˆχ (x) e a soma pesada de funções
de probabilidade de Poisson é exacta nos pontos ϕχm , para m = 1, 2, . . . , n. O passo
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h1χ (k ) = fˆ χ (x )

n =1

ϕ nχ = arg max hnχ (x )
x

ϕ nχ
fˆ χ (ϕ mχ ) =

n
j =1

w χjn g ϕ χ (ϕ mχ ), m = 1,..., n
j

n = n +1

wnχ

hnχ+1 (x ) = fˆ χ (x ) −

{

n
j =1

}

w χjn gϕ χ (x )
j

{

}

max hnχ+1 ( x) ≤ ε max fˆ χ (x )

Nχ = n

calcular π χj e λχj , j = 1,2,...,N χ

Figura 5.6: Algoritmo para calcular o número de estados e os ritmos de chegada de Poisson do
dMMPPχ , em que χ representa (l) no modelo de sobreposição e ~s no modelo hierárquico

final em cada iteração é o cálculo da nova função diferença
n
X
χ
χ
χ
ˆ
hn+1 (x) = f (x) −
gϕχj (x).
wjn

(5.5)

j=1

hχn+1 (x)

O algoritmo pára quando o máximo de
é menor ou igual do que uma percentagem pré-definida do máximo de fˆχ (x). Nesta altura, o número de estados do
dMMPPχ , Nχ , é igualado a n.
Na figura 5.7 representa-se esquematicamente o processo iterativo de aproximação
das FMPs empı́ricas por uma soma pesada de distribuições de Poisson, considerando
um caso particular ilustrativo muito simples com apenas duas funções de Poisson.
A primeira parte da figura, designada por FMP original, ilustra a FMP que se pretende aproximar. Seguidamente, é incluı́da uma primeira função de Poisson cujo ritmo
corresponde ao ritmo a que ocorre o valor máximo da FMP original e é calculado o
respectivo peso. Na terceira parte da figura, designada por FMP da primeira diferença,
é calculada a diferença entre a FMP original e a FMP da primeira função de Poisson
considerada. A quarta parte da figura, designada por FMP de duas funções de Poisson,
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Figura 5.7: Ilustração do processo iterativo de aproximação das FMPs empı́ricas por uma soma pesada
de distribuições de Poisson, considerando um caso particular

ilustra a situação em que se inclui uma segunda função de Poisson cujo ritmo corresponde ao ritmo a que ocorre o valor máximo da FMP diferença. Os pesos relativos
de cada uma das funções de Poisson são recalculados. Finalmente, é calculada a FMP
diferença entre as FMP original e correspondente à soma pesada das duas funções de
Poisson (figura designada por FMP da segunda diferença). Como o valor máximo da
diferença é inferior ao limiar imposto o algoritmo pára, pelo que neste caso se obtém
um dMMPP com apenas dois estados.
Depois de se ter determinado o valor de Nχ , os parâmetros do dMMPPχ , {(πjχ , λχj ),
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j = 1, 2, . . . , Nχ }, são igualados a
χ
πjχ = wjN
χ

λχj = ϕχj .

e

(5.6)

Note-se que o número de estados de cada dMMPP depende do nı́vel de precisão empregue na aproximação de fˆχ (x) pela soma pesada de funções de probabilidade de
Poisson.
O próximo passo do procedimento de inferência de parâmetros consiste em associar,
para cada escala temporal l, um dos estados do dMMPPχ com cada intervalo de tempo
do processo de chegadas. Relembre-se que as sequências de dados agregadas na escala
temporal l têm aL−l valores sucessivos iguais e foram designadas por sequências-l. Para
o modelo hierárquico, o conjunto de intervalos de tempo associados ao dMMPP~s é dado
por E ~s e o objectivo deste passo é o de dividir E ~s em subconjuntos E (~s,j) , j = 1, ..., N~s .
Para o modelo de sobreposição o conjunto de intervalos de tempo associados a qualquer
dMMPP(l) , l = 1, 2, ..., L, é igual a {1, 2, ..., N }, com N a corresponder ao número
de intervalos de tempo existentes na escala temporal mais fina, ou seja, é igual ao
conjunto E ∅ definido para o modelo hierárquico. O processo de atribuição de estados
considera apenas o primeiro intervalo de tempo de cada sequência-l, definido por i =
0

aL−χ (k − 1) + 1, k ∈ IN , com i ∈ E ~s no caso do modelo hierárquico e i ∈ {1, 2, ..., N }

no caso do modelo de sobreposição, e em que o sı́mbolo χ0 é igual a (|~s| + 1) para o

modelo hierárquico e a (l) para o modelo de sobreposição. O estado que é atribuı́do

à i -ésima sequência-l é calculado aleatoriamente de acordo com o seguinte vector de
o
n
probabilidade θ~χ (i) = θχ (i) , . . . , θχ (i) , com
1

Nχ

θnχ


0
gλχn Dχ (i)

(i) = PNχ

χ0
χ
j=1 gλj (D (i))

(5.7)

para n = 1, ..., Nχ , em que λχj representa o ritmo de chegadas de Poisson do j-ésimo
estado do dMMPPχ , e gλ (y) representa uma função de distribuição de probabilidade de
Poisson com média λ. Os elementos deste vector representam a probabilidade do estado
0

n ter dado origem ao número de chegadas Dχ (i) no intervalo de tempo i pertencente
à escala temporal χ0 .
Depois deste passo, podem-se inferir as probabilidades de transição do dMMPPχ ,
pχod , com o, d = 1, ..., Nχ , simplesmente contando o número de transições entre cada par
de estados. Se nχod representa o número de transições do estado o para o estado d do
dMPPPχ , então
pχod

nχod

= PNχ

m=1

nχom

, o, d = 1, ..., Nχ
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As matrizes de probabilidade de transição e dos rimos de chegada de Poisson correspondentes ao dMMPPχ são então dadas por



pχ11
pχ21

pχ12
pχ22

pχ1Nχ
pχ2Nχ



...




.
.
.


χ
P =

 ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.


pχNχ 1 pχNχ 2 . . . pχNχ Nχ



λχ1



0 ... 0


 0 λχ . . . 0 


2
e Λχ = 
 + eχ I
. . . . . . . . . . . . 


0 0 . . . λχNχ

(5.9)

A matriz diagonal das probabilidades em regime estacionário será designada por Πχ .
Na figura 5.8 ilustram-se esquematicamente os principais passos do processo de
construção do modelo baseado em sobreposição, apenas para as duas primeiras escalas
temporais. Tal como foi dito anteriormente, é estimada a FMP empı́rica correspondente
à escala temporal mais larga (escala 1) e inferido o dMMPP que melhor a ajusta. Para
a escala imediatamente seguinte (escala 2) é estimada a FMP empı́rica, procedendo-se
então à desconvolução entre esta FMP e a correspondente à escala 1. É com base na
FMP resultante desta operação que é inferido o dMMPP que descreve a contribuição
desta escala temporal para o processo de chegadas.
Na figura 5.9 ilustram-se esquematicamente os principais passos do processo de construção do modelo hierárquico, considerando apenas as duas primeiras escalas temporais.
Para a escala temporal mais larga (escala 1), é estimada a FMP empı́rica e inferido o
dMMPP que melhor a ajusta (dMMPP∅ ). Cada intervalo de tempo da sequência de
dados é então atribuı́do a cada estado deste dMMPP, estimando-se as FMPs empı́ricas
associadas a cada estado. Para a escala imediatamente seguinte (escala 2) também são
estimadas as FMPs empı́ricas associadas a cada estado, procedendo-se então à desconvolução entre estas FMPs e as correspondentes à escala 1 e aos mesmos estados. É
com base nas FMPs resultantes destas operações que são inferidos os dMMPPs que
descrevem a contribuição desta escala temporal para o processo de chegadas.

5.4.3

Construção do modelo dMMPP equivalente

Devido aos processos de construção inerentes a cada um dos modelos de tráfego propostos, este passo será completamente diferente em ambas as aproximações.
Considerando em primeiro lugar o modelo de sobreposição, as matrizes que caracterizam o processo dMMPP equivalente são obtidas utilizando as equações correspon-
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Figura 5.8: Processo de cálculo das FMPs empı́ricas e inferência dos dMMPPs parciais para o modelo
baseado em sobreposição

dentes à soma e ao produto de Kronecker:
P = P(1) ⊗ P(2) ⊗ . . . ⊗ P(L)

(5.10)

Λ = Λ(1) ⊕ Λ(2) ⊕ . . . ⊕ Λ(L)

(5.11)

em que as matrizes Λ(l) e P(l) , l = 1, ..., L, foram calculadas na última subsecção.
Contudo, é também necessário remover os factores adicionais introduzidos na subsecção
5.4.2.1. Assim, a matriz Λ final será dada por
Λ=Λ−
em que I é a matriz identidade.

L
X
l=2

e(l) · I

(5.12)

Para o modelo hierárquico, é necessário construir um modelo dMMPP equivalente à
árvore de dMMPPs obtida nas secções anteriores. O objectivo é incorporar no modelo
o nı́vel de detalhe dado pela escala temporal mais fina, pelo que o dMMPP equivalente terá um número de estados igual ao número de estados existente no conjunto
dos dMMPPs pertencentes à escala temporal mais fina, L, da estrutura em árvore.
Os estados da escala temporal mais fina podem ser identificados por percursos na estrutura em árvore da forma ~s = (s1 , s2 , ..., sL ). Note-se que cada estado ~s resulta dos
estados que a ele estão associados e que fazem parte do caminho ~si+1] = (s1 , s2 , ..., si+1 )
correspondente ao dMMPP~si] , i = 0, 1, . . . , L − 1. Assim, os estados do dMMPP equi-

valente terão ritmos de Poisson iguais à soma dos ritmos de Poisson dos seus estados
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Figura 5.9: Processo de cálculo das FMPs empı́ricas e inferência dos dMMPPs parciais para o modelo
hierárquico

antecessores na estrutura em árvore, i.e.,
λ~s =

L−1
X

~s

j]
λsj+1

(5.13)

j=0

A transição entre cada par de estados é determinada pelo caminho mais curto
existente na estrutura em árvore que passa pelo dMMPP raı́z e é capaz de unir ambos
os estados. Existem dois casos distintos: o caso em que ambos os estados pertencem a
dMMPPs diferentes na escala mais fina e o caso em que pertencem ao mesmo dMMPP.
De qualquer forma, cada par de estados pode descender de um único dMMPP comum
(que será necessariamente o dMMPP raı́z) ou de mais dMMPPs comuns. O dMMPP
comum que está localizado na escala temporal com o valor mais elevado de l será
designado por ~s ∧ ~t = (s1 , s2 , ..., sk ), em que k = max {i : sj = tj , j = 1, 2, ..., i}.
Começando então pelo caso em que ~s 6= ~t, a probabilidade de transição de ~s para ~t,
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p~s,~t, é dada pelo produto de três factores. O primeiro tem em conta as escalas temporais
em que ~s e ~t têm associados os mesmos estados e é dado por
 ~
|~s∧t|−1

 Q p~s j]
s ∧ ~t| =
6 0
sj+1 ,sj+1 , |~
φ~s,~t =
(5.14)
j=0


1, |~s ∧ ~t| = 0

O segundo factor tem em conta a transição que ocorre na escala temporal em que os
vectores ~s e ~t estão associados a estados diferentes de um mesmo dMMPP e corresponde

ao termo p~ss∧|~s~t∧~t|+1 ,t|~s∧~t|+1 . O terceiro factor tem em conta as probabilidades em regime
estacionário dos estados associados a ~t nas escalas temporais que não são comuns ao
vector ~s, sendo dado por
ψ~s,~t =

L−1
Y

~t

j]
πtj+1

(5.15)

j=|~s∧~t|+1

em que se considera que um produto vazio é igual a um.
Assim, para o caso em que ~s 6= ~t temos, finalmente, que a probabilidade de transição
é dada por:

~

p~s,~t = φ~s,~t p~ss∧|~st∧~t|+1 ,t~s∧~t+1 ψ~s,~t

(5.16)

No caso em que ~s = ~t, a probabilidade é simplesmente dada por:
p~s,~t = φ~s,~t

(5.17)

Na figura 5.10 ilustram-se os passos necessários ao cálculo da probabilidade de
transição entre dois estados (representados a sombreado) do dMMPP equivalente que
pertencem a dMMPPs diferentes localizados na escala mais fina, ou seja, a figura ilustra
o caso mais complexo em que ~s 6= ~t. As setas com a indicação (A) correspondem à
contribuição das escalas temporais em que ~s e ~t têm associados os mesmos estados (1o

factor acima referido), a seta com a indicação (B) corresponde à transição que ocorre
na escala temporal em que os vectores ~s e ~t estão associados a estados diferentes de um
mesmo dMMPP (2o factor) e a seta com a indicação (C) tem em conta as probabilidades
em regime estacionário dos estados associados a ~t nas escalas temporais que não são
comuns ao vector ~s (3o factor).

5.5

Capturas de tráfego utilizadas

Para avaliar a eficiência e comparar os dois modelos de tráfego e respectivos procedimentos de inferência propostos foram seleccionadas três capturas de tráfego. A primeira
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Figura 5.10: Cálculo da probabilidade de transição entre dois estados do dMMPP equivalente - ilustração do caso em que ~s 6= ~t

é a conhecida captura pOct da Bellcore, disponı́vel publicamente [LTWW94] e já apresentada no capı́tulo 3. A segunda é uma captura de tráfego IP agregado correspondente
a tráfego de acesso à Internet, medido no sentido descendente e correspondente a aproximadamente 65 utilizadores simultâneos. Esta captura foi efectuada na rede ADSL de
um ISP português. A terceira captura considerada diz respeito a tráfego pertencente à
aplicação de partilha de ficheiros Kazaa, inclui 10 utilizadores simultâneos e foi efectuada na mesma ligação de acesso. O tráfego desta aplicação foi incluı́do no conjunto de
capturas de tráfego analisadas devido ao facto de uma percentagem cada vez maior do
tráfego Internet pertencer a protocolos peer-to-peer do mesmo tipo do protocolo que
suporta a aplicação Kazaa. Em todas as medições efectuadas, o analisador de tráfego
utilizado foi um PC Athlon AMD a 1.2 GHz, possuindo 1.5 Gbytes de RAM e a correr
a aplicação WinDump; foram armazenados o instante de chegada e o cabeçalho IP de
cada pacote.
As principais caracterı́sticas das capturas de tráfego utilizadas que ainda não tinham
sido apresentadas estão descritas na tabela 5.1.
Todas as capturas exibem caracterı́sticas de auto-similaridade, na medida em que
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Nome da
captura

Perı́odo de
captura

ISP

10.26pm a 10.49pm,
18 de Outubro de 2002
10.26pm to 11.31pm,
18 de Outubro de 2002

Tamanho da captura

Ritmo médio
(octetos/s)

Tamanho médio
do pacote
(octetos)

1 milhão

583470

797

0.5 milhões

131140

1029

(pacotes)
Kazaa

Tabela 5.1: Principais caracterı́sticas das novas capturas de tráfego utilizadas, ISP e Kazaa

o processo de chegadas exibe flutuações semelhantes ao longo de uma vasta gama de
escalas temporais. Considerando o caso da captura de tráfego da Bellcore, por exemplo,
pode-se observar na figura 5.11 que as flutuações ao longo das escalas temporais de
0.01s, 0.1s e 1s são de facto semelhantes. Para as outras capturas o comportamento é
análogo.
Quanto às propriedades de memória longa, também podem ser facilmente identificadas nas diversas capturas de tráfego: a captura pOct já foi analisada no capı́tulo
3 (figuras 3.2 e 3.3); relativamente à captura Kazaa, a análise da sua função de autocovariância (figura 5.12) conduz à suspeita de que exibe a propriedade de memória
longa devido ao seu decaimento lento para valores elevados de deslocamento temporal.
Esta suspeita é confirmada pela análise escalar através do Diagrama de Energias em
Escala Logarı́tmica de segunda ordem (LD), verificando-se que os valores de energia
estão alinhados entre as escalas 8 (uma escala média) e 12, a mais elevada presente
nos dados (figura 5.13). Foi efectuada uma análise semelhante para a captura ISP,
verificando-se que esta também revela caracterı́sticas de memória longa (figuras 5.14 e
5.15).

5.6

Resultados obtidos

A avaliação da eficiência e a comparação dos modelos dMMPP propostos, e respectivos
procedimentos de inferência, será efectuada recorrendo a diversos critérios: (i) comparando os parâmetros de Hurst correspondentes aos tráfegos original e sintetizado (de
acordo com os modelos dMMPP inferidos a partir do tráfego original); (ii) comparando
as funções de probabilidade do número médio de chegadas em diferentes escalas temporais, obtidas para o tráfego original e sintetizado e (iii) comparando o comportamento
em fila de espera, em termos do rácio de pacotes perdidos (RPP) e do atraso médio
(AMF), do tráfego original e sintetizado através de simulação de eventos discretos. A
avaliação do comportamento em fila de espera foi efectuada recorrendo a simulação uma
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Figura 5.11: Os processos que possuem memória
longa exibem flutuações ao longo de uma vasta
gama de escalas temporais (Exemplo: captura
de tráfego pOct)

Figura 5.12: Autocovariância do processo de
contagem de pacotes, captura de tráfego Kazaa
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Figura 5.13: Diagrama de Energias em Escala
Logarı́tmica de 2a ordem, captura de tráfego Kazaa

Figura 5.14: Autocovariância do processo de
contagem de pacotes, captura de tráfego ISP

vez que os tempos de processamento dos pacotes não são necessariamente múltiplos
do intervalo de amostragem (aliás estas duas grandezas não têm qualquer correlação)
como seria exigı́vel para que fosse possı́vel usar os resultados teóricos disponı́veis para
os dMMPPs. Todas as simulações foram realizadas utilizando um comprimento de
pacote fixo igual ao comprimento de pacote médio da captura original.
Por forma a obter resultados estatisticamente significativos, foram geradas 10
réplicas de tráfego por cada modelo inferido sendo apresentados os respectivos valores médios. Os intervalos de confiança a 95% são relativamente pequenos, pelo que
se optou por não os representar nos gráficos por razões de legibilidade.
Para todas as capturas de tráfego, o intervalo de amostragem seleccionado para o
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Figura 5.16: Gráfico Q-Q da função de probabilidade cumulativa na escala temporal mais fina,
captura de tráfego pOct

Figura 5.15: Diagrama de Energias em Escala
Logarı́tmica de 2a ordem, captura de tráfego ISP

Captura de tráfego

Tráfego original

pOct
ISP
Kazaa

0.846 (4,11)
0.954 (4,10)
0.917 (8,12)

Tráfego ajustado pelo
modelo de sobreposição
0.859 (4,11)
0.956 (4,10)
0.897 (6,12)

Tráfego ajustado pelo
modelo hierárquico
0.851 (4,11)
0.952 (5,10)
0.901 (6,12)

Tabela 5.2: Comparação entre os valores do parâmetro de Hurst estimados com base nos dois modelos
propostos, para todas as capturas de tráfego consideradas

processo de contagem foi de 0.1 s, tendo sido consideradas três escalas temporais diferentes: 0.1 s, 0.2 s e 0.4 s. Foram ainda considerados nı́veis mais elevados de agregação,
tendo sido também obtidos bons ajustamentos nestas situações. Para cada captura
de tráfego, os procedimentos de inferência dos modelos baseado em sobreposição e
hierárquico demoraram menos de 1 minuto e 2 minutos a executar, respectivamente,
utilizando implementações em MATLAB a correr no mesmo PC utilizado nas capturas
de tráfego, o que demonstra que os procedimentos são bastante eficientes do ponto de
vista computacional.
Por forma a verificar que os métodos de ajustamento propostos captam o comportamento auto-similar do tráfego, comparam-se na tabela 5.2 os parâmetros de Hurst
estimados com base nos tráfegos original e modelado, para cada uma das três capturas
de tráfego seleccionadas. Na tabela é também incluı́da, entre parêntesis e próximo do
correspondente valor do parâmetro de Hurst, a gama de escalas temporais na qual as
energias se situam ao longo de uma linha recta. Como se pode verificar, existe uma
boa concordância entre os valores dos parâmetros de Hurst correspondentes aos tráfegos
original e modelado, pelo que o comportamento de memória longa é convenientemente
captado pelos modelos propostos.
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O segundo critério de avaliação é baseado na comparação entre as funções de probabilidade das capturas de tráfego original e do tráfego modelado, para diferentes
escalas temporais. Começando pela captura pOct, pode-se verificar nas figuras 5.16,
5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 e 5.22 que existe uma boa concordância entre as funções de
probabilidade do tráfego original e modelado, para todas as escalas temporais e para
ambos os modelos considerados. Este resultado é obtido com dMMPPs equivalentes
possuindo 344 estados no caso do modelo de sobreposição e 81 estados no caso do modelo hierárquico. Foram usados diferentes tipos de comparação gráfica para mostrar a
eficiência dos procedimentos de inferência no ajuste das FMPs correspondentes às capturas de tráfego originais: gráficos de comparação das FMPs, gráficos quantil-quantil
(Q-Q) e gráficos de comparação das funções de distribuição cumulativas (FDC). Na
figuras 5.16, 5.17, 5.18 são comparados os gráficos Q-Q correspondentes à captura de
tráfego pOct e ao tráfego estimado pelo modelo baseado em sobreposição, isto para
as três escalas temporais consideradas, enquanto que na figura 5.19 se comparam as
funções de distribuição cumulativas correspondentes à escala mais larga, para a mesma
captura de tráfego e para o mesmo modelo dMMPP. Sendo que um dos objectivos dos
procedimentos de inferência é precisamente o de ajustar as funções de probabilidade
nas diversas escalas temporais, os resultados obtidos confirmam que os procedimentos
são de facto eficientes no que respeita a este objectivo concreto, independentemente
dos métodos gráficos de comparação utilizados. Apenas foram apresentados alguns
exemplos ilustrativos de gráficos Q-Q e FDC porque as conclusões são perfeitamente
idênticas para todos os outros casos.
Para a captura de tráfego ISP, apresentam-se nas figuras 5.23, 5.24 e 5.25 as funções
de probabilidade correspondentes ao tráfego original e modelado, para as diversas escalas temporais e para os dois modelos considerados. Finalmente, para a captura de
tráfego Kazaa as funções de probabilidade do tráfego original e modelado, para as
diversas escalas temporais e para os dois modelos considerados, são apresentadas nas
figuras 5.26, 5.27 e 5.28. Também nestes casos se verifica uma boa concordância entre
as FMPs do tráfego original e modelado, para ambos os modelos de tráfego propostos
e para as três escalas temporais consideradas. O desempenho de ambos os modelos
é bastante similar, embora o número de estados do dMMPP resultante seja bastante
maior no caso modelo baseado em sobreposição: para a captura de tráfego ISP, o
número de estados resultante é de 245 para o modelo baseado em sobreposição e de 74
para o modelo hierárquico, enquanto que para a captura Kazaa o número de estados
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Figura 5.17: Gráfico Q-Q da função de probabilidade cumulativa na escala temporal intermédia,
captura de tráfego pOct

Figura 5.18: Gráfico Q-Q da função de probabilidade cumulativa na escala temporal mais larga,
captura de tráfego pOct
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Figura 5.19: Função de probabilidade cumulativa na escala temporal mais larga, captura de
tráfego pOct

Figura 5.20: Comparação das funções de massa
de probabilidade na escala temporal mais fina,
captura de tráfego pOct

resultante é de 288 para o modelo baseado em sobreposição e de 38 para o modelo
hierárquico.
Seguidamente, iremos verificar se o bom ajuste que foi conseguido relativamente ao
parâmetro de Hurst e às FMPs nas várias escalas temporais, para ambos os modelos de
tráfego, é suficiente para garantir comportamentos em fila de espera semelhantes dos
tráfegos original e modelado. Relativamente ao comportamento em fila de espera, será
comparado o rácio de pacotes perdidos (RPP) e o atraso médio na fila de espera (AMF)
obtidos, recorrendo a simulação de eventos discretos, considerando como processos de
entrada as diversas capturas de tráfego original e o correspondente tráfego modelado
(gerado com base nos parâmetros inferidos pelos procedimentos de inferência). Foram
utilizados dois conjuntos diferentes de factores de utilização: para as capturas de tráfego
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Figura 5.21: Comparação das funções de massa
de probabilidade na escala temporal intermédia,
captura de tráfego pOct

Figura 5.22: Comparação das funções de massa
de probabilidade na escala temporal mais larga,
captura de tráfego pOct

Figura 5.23: Comparação das funções de massa
de probabilidade na escala temporal mais fina,
captura de tráfego ISP

Figura 5.24: Comparação das funções de massa
de probabilidade na escala temporal intermédia,
captura de tráfego ISP

pOct e Kazaa, foram usados os valores ρ = 0.6, ρ = 0.7, ρ = 1.0 e ρ = 1.2 e para a
captura de tráfego ISP os valores seleccionados foram ρ = 0.8 e ρ = 0.9, ρ = 1.0 e
ρ = 1.2. A escolha de dois conjuntos de valores deveu-se ao facto de o tráfego da
captura ISP apresentar ı́ndices de rajada inferiores, o que conduz a perdas de pacotes
inferiores para o mesmo factor de utilização do sistema de fila de espera.
A partir das figuras 5.29 e 5.31 pode-se verificar que, para a captura pOct, o RPP e o
AMF são bastante bem aproximados pelos dMMPPs equivalentes que foram estimados,
para os factores de utilização ρ = 0.6 e ρ = 0.7, enquanto que as figuras 5.30 e 5.32
mostram que a concordância entre as curvas de RPP e AMF é menos precisa para os
factores de utilização mais elevados, ρ = 1.0 e ρ = 1.2. No entanto, o ajustamento
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Figura 5.25: Comparação das funções de massa
de probabilidade na escala temporal mais larga,
captura de tráfego ISP

Figura 5.26: Comparação das funções de massa
de probabilidade na escala temporal mais fina,
captura de tráfego Kazaa

Figura 5.27: Comparação das funções de massa
de probabilidade na escala temporal intermédia,
captura de tráfego Kazaa

Figura 5.28: Comparação das funções de massa
de probabilidade na escala temporal mais larga,
captura de tráfego Kazaa

continua a ser bastante razoável.
Para a captura Kazaa, os resultados correspondentes a ρ = 0.6 e ρ = 0.7 são
apresentados nas figuras 5.33 e 5.35 enquanto que os resultados correspondentes a
ρ = 1.0 e ρ = 1.2 são apresentados nas figuras 5.34 e 5.36. Verifica-se que o ajustamento
é bastante bom para as taxas de utilização mais baixas mas é relativamente pobre
(especialmente o RPP) para as taxas de utilização mais elevadas. Note-se que para as
capturas pOct e Kazaa, os dois factores de utilização mais elevados são muito pouco
realistas porque implicam taxas de perda de pacotes muito elevadas. Nestas gamas
de valores, qualquer pequeno pico no número de chegadas que não seja ajustado pelos
modelos inferidos resulta em diferenças significativas nos valores de RPP e AMF, que
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Figura 5.29: Rácio de pacotes perdidos, captura
de tráfego pOct (para ρ = 0.6 e ρ = 0.7)

Figura 5.30: Rácio de pacotes perdidos, captura
de tráfego pOct (para ρ = 1.0 e ρ = 1.2)

Figura 5.31: Atraso médio na fila de espera, captura de tráfego pOct (para ρ = 0.6 e ρ = 0.7)

Figura 5.32: Atraso médio na fila de espera, captura de tráfego pOct (para ρ = 1.0 e ρ = 1.2)

no entanto não correspondem a fluxos de tráfego com caracterı́sticas significativamente
diferentes.
Para a captura ISP os resultados correspondentes aos valores de ρ = 0.8 e ρ = 0.9
são apresentados nas figuras 5.37 e 5.39. Os resultados correspondentes a ρ = 1.0 e
ρ = 1.2 são representados nas figuras 5.38 e 5.40. Em todos estes casos, a concordância
entre as curvas de RPP e AMF correspondentes aos tráfegos original e modelado é boa,
para os dois modelos de tráfego propostos.
Note-se que à medida que o factor de utilização aumenta o desvio entre as diversas
curvas aumenta ligeiramente, uma vez que a sensibilidade da variação das métricas a
uma pequena diferença na variação do tamanho da fila de espera é maior.
Pode-se então dizer que os modelos de tráfego propostos, incluindo os respectivos
procedimentos de inferência, proporcionam bons ajustamentos dos parâmetros de Hurst
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Figura 5.33: Rácio de pacotes perdidos, captura
de tráfego Kazaa (para ρ = 0.6 e ρ = 0.7)

Figura 5.34: Rácio de pacotes perdidos, captura
de tráfego Kazaa (para ρ = 1.0 e ρ = 1.2)

Figura 5.35: Atraso médio na fila de espera, captura de tráfego Kazaa (para ρ = 0.6 e ρ = 0.7)

Figura 5.36: Atraso médio na fila de espera, captura de tráfego Kazaa (para ρ = 1.0 e ρ = 1.2)

e das funções de massa de probabilidade em cada escala temporal, revelando-se esta
eficiência de ajustamento suficiente para produzir um bom desempenho em termos do
RPP e do AMF. Para além disso, a complexidade computacional dos procedimentos de
inferência é igualmente bastante reduzida. Note-se que esta complexidade, bem como
o número de estados dos dMMPPs resultantes, estão directamente relacionados com o
nı́vel de precisão utilizado na aproximação das FMPs empı́ricas por somas pesadas de
funções de probabilidade de Poisson.
O desempenho dos dois procedimentos de inferência é bastante semelhante. Assim,
não é fácil recomendar uma das aproximações em detrimento da outra apenas com base
nos seus desempenhos relativos. Um argumento que favorece claramente a aproximação
hierárquica é o facto do número de estados dos dMMPPs resultantes ser bastante menor
do que o número correspondente no modelo baseado em sobreposição. Isto pode ser
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Figura 5.37: Rácio de pacotes perdidos, captura
de tráfego ISP (para ρ = 0.8 e ρ = 0.9)

Figura 5.38: Rácio de pacotes perdidos, captura
de tráfego ISP (para ρ = 1.0 e ρ = 1.2)

Figura 5.39: Atraso médio na fila de espera, captura de tráfego ISP (para ρ = 0.8 e ρ = 0.9)

Figura 5.40: Atraso médio na fila de espera, captura de tráfego ISP (para ρ = 1.0 e ρ = 1.2)

explicado pelo facto de, na aproximação hierárquica, à medida que as escalas temporais
vão alargando os dMMPPs serem inferidos com base em ajustamentos a conjuntos
que incluem números sucessivamente menores de intervalos, cujas caracterı́sticas em
termos do número de chegadas tendem portanto a ser mais homogéneas. Assim, para
cada escala temporal os dMMPPs que são inferidos tendem a possuir um número de
estados inferior ao dos dMMPPs que são inferidos utilizando a aproximação baseada em
sobreposição. Contudo, a contribuição de cada escala temporal para a caracterização
das propriedades do tráfego agregado é interpretada de uma forma mais simples e
natural através da aproximação baseada em sobreposição. Note-se finalmente que o
número de dMMPPs parciais necessário ao cálculo do dMMPP equivalente é bastante
menor na aproximação baseada em sobreposição.
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5.7

Sı́ntese

Neste capı́tulo foram propostos dois novos modelos de tráfego, e respectivos procedimentos de inferência, baseados no processo de Poisson modulado à Markov em tempo
discreto (dMMPP) e que são capazes de captar a auto-similaridade do tráfego ao longo
de uma vasta gama de escalas temporais. Esta caracterı́stica tem um impacto significativo no desempenho da rede, pelo que deve ser tida em conta ao conceber um modelo
de tráfego destinado a ser utilizado em estudos do desempenho da rede. A construção
de ambos os modelos é baseada nas funções de massa de probabilidade (FMPs) do
número de chegadas em cada escala temporal. O primeiro modelo proposto consiste na
sobreposição de dMMPPs, em que cada um descreve uma escala temporal diferente e é
inferido com base na FMP associada a essa escala, e o segundo modelo proposto é obtido através de um processo de construção hierárquico em que, começando pela escala
temporal mais larga, se decompõem sucessivamente os estados de um dMMPP em novos dMMPPs por forma a incorporar as caracterı́sticas incluı́das nas escalas temporais
mais finas. Estes dois modelos foram designados por modelo baseado em sobreposição
e modelo hierárquico, respectivamente. O desempenho e a precisão de ambos os modelos foram avaliados através da comparação (i) dos parâmetros de Hurst e das funções
de massa de probabilidade em cada escala temporal correspondentes ao tráfego original e a tráfego gerado por simulação, utilizando os parâmetros inferidos através dos
dois procedimentos de inferência propostos, e (ii) do comportamento em fila de espera
do tráfego original e do tráfego gerado por simulação dos modelos propostos, aferido
através de duas métricas importantes como são o rácio de pacotes perdidos e o atraso
médio na fila de espera. Foram consideradas três capturas de tráfego, todas exibindo
comportamento auto-similar: a captura pOct da Bellcore, bastante conhecida e disponı́vel publicamente, uma captura de tráfego IP correspondente a tráfego agregado
de uma rede de área alargada e uma captura correspondente à aplicação de partilha de
ficheiros Kazaa. Os resultados obtidos mostraram que os modelos de tráfego propostos,
e respectivos procedimentos de inferência, conseguem aproximar com bastante precisão
as principais estatı́sticas e as FMPs correspondentes às diferentes escalas temporais.
Por outro lado, o comportamento em fila de espera também é bastante bem ajustado
para quase todos os factores de utilização considerados, principalmente para os mais
realistas. Os desempenhos de ambos os modelos são bastante semelhantes, pelo que
a opção por um dos modelos em detrimento do outro pode ser baseada noutro tipo
de critérios: por um lado, o número de estados do dMMPP do modelo hierárquico
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é bastante menor do que o número de estados do modelo baseado em sobreposição,
para o mesmo grau de precisão no processo de aproximação das FMPs por uma soma
pesada de distribuições de Poisson; por outro lado, o número de dMMPPs parciais
necessário para o cálculo do dMMPP equivalente é bastante menor na aproximação
baseada em sobreposição; finalmente, o processo de construção do modelo de sobreposição proporciona uma interpretação mais simples e natural da contribuição de cada
escala temporal para a caracterização das propriedades do tráfego agregado.
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Capı́tulo 6
A modelação de tráfego com
diferentes caracterı́sticas de
similaridade escalar
6.1

Introdução

As estatı́sticas de primeira e segunda ordem podem não ser suficientes para caracterizar completamente certas capturas de tráfego real que se sabe poderem apresentar
caracterı́sticas do tipo rajada e propriedades de similaridade escalar. Nestes casos, os
modelos de tráfego e respectivos métodos de inferência devem incluir estatı́sticas de
ordens superiores no sentido de proporcionarem uma descrição mais fiável do tráfego.
Neste capı́tulo pretende-se avaliar a capacidade de diversos tipos de modelos de tráfego
para ajustar tráfego real com diferentes caracterı́sticas de similaridade escalar. Os diversos tipos de modelos podem incluir nas suas formulações matemáticas descritores
de diferentes caracterı́sticas, como por exemplo das estatı́sticas de primeira e segunda
ordem, do parâmetro de Hurst, ou de diversas propriedades de similaridade escalar. No
caso concreto deste estudo, o objectivo passa pelo ajuste eficiente das propriedades de
memória longa e de multifractalidade, pretendendo-se avaliar a aptidão de diferentes
modelos no ajustamento destas propriedades por forma a obter uma aproximação precisa das principais estatı́sticas do tráfego e do seu comportamento quando submetido
a um sistema de fila de espera.
Nessa avaliação serão considerados diferentes tipos (ou classes) de modelos como
candidatos a caracterizar as capturas de tráfego medidas, desde modelos auto-similares,
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modelos multi-escalares Markovianos, modelos não Markovianos extrinsecamente
multi-fractais, até modelos intrinsecamente multifractais. Concretamente, será considerado o ruı́do Gaussiano fraccionário (fGn) como exemplo de um modelo auto-similar,
os modelos dMMPP multi-escalares apresentados no capı́tulo 5 como exemplos de
modelos capazes de ajustar os comportamentos auto-similar e de memória longa em
diversas escalas temporais, um modelo baseado em sistemas de Lindenmayer (sistemas
L) como um exemplo capaz de ajustar as caracterı́sticas de multifractalidade do
tráfego, embora de uma forma extrı́nseca, e a cascata conservativa como exemplo
de um modelo intrinsecamente multifractal. Desta forma, considera-se uma selecção
de modelos que possuem a capacidade de incluir uma vasta gama de descritores de
tráfego e de modelar diferentes caracterı́sticas peculiares. O modelo multi-escalar
não Markoviano baseado em sistemas L foi desenvolvido no âmbito dos trabalhos de
caracterização estatı́stica e modelação de tráfego que suportaram esta Tese e será
apresentado na secção 6.2 deste capı́tulo. A avaliação da eficiência e adequação de
cada um dos modelos será levada a cabo através da comparação das estatı́sticas de
primeira e segunda ordem e do comportamento em fila de espera (em termos do rácio
de pacotes perdidos e do atraso médio) de: (i) tráfego real medido experimentalmente
e (ii) tráfego gerado, por simulação de eventos discretos, com base em diferentes
modelos de tráfego cujos parâmetros são inferidos a partir do tráfego real medido
experimentalmente.
As capturas de tráfego utilizadas correspondem a tráfego IP agregado e são a captura UA, medida na Universidade de Aveiro e já apresentada no capı́tulo 4, e duas
capturas medidas nas instalações de um ISP português.
Os principais resultados do trabalho que serviu de base a este capı́tulo foram apresentados em [NSV03, NSVP03d, SNV02a].
Este capı́tulo está organizado da seguinte forma: na secção 6.2 é descrito formalmente o novo modelo multi-escalar baseado em sistemas de Lindenmayer que é
proposto, bem como o seu procedimento de estimação de parâmetros; na secção 6.3
apresentam-se os restantes modelos de tráfego que serão usados no estudo a efectuar;
na secção 6.4 são apresentadas as capturas de tráfego real utilizadas na avaliação da
eficácia dos modelos de tráfego; na secção 6.5 são apresentados os principais resultados
e conclusões do estudo realizado e finalmente na secção 6.6 é efectuada uma sı́ntese dos
assuntos abordados ao longo do capı́tulo.
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6.2

Modelo de tráfego multi-escalar baseado em sistemas de Lindenmayer

Tal como já foi dito no capı́tulo 2, a ideia básica subjacente aos sistemas L é a definição
de objectos complexos através da substituição sucessiva de partes de um objecto simples, utilizando para o efeito um conjunto de regras. Começando a partir de um sı́mbolo
inicial designado por axioma, o sistema L funciona de forma iterativa aplicando sucessivamente um conjunto de regras de produção (ou de reescrita de sı́mbolos) a todos
os elementos da sequência de entrada por forma a produzir uma nova sequência. A
referência [PJS92] contém uma boa uma introdução aos fundamentos dos sistemas L.
Por forma a ilustrar o funcionamento dos sistemas L, considere-se o exemplo simples
do crescimento de um organismo por divisão celular. Suponha-se que existem dois tipos
de células, representadas pelas letras A e B. A divisão de células é modelada através
da substituição destes sı́mbolos por sequências de sı́mbolos: a célula A subdivide-se
em duas células (uma do tipo A e outra do tipo B) representadas pela sequência AB; a
célula B subdivide-se em duas células do tipo A, representadas pela sequência AA. O
organismo modelado por este sistema L cresce através das subdivisões sucessivas das
células. No momento do nascimento, considere-se que o organismo é constituı́do por
uma única célula do tipo A. Após a primeira divisão, o organismo é constituı́do por duas
células representadas pela sequência AB. Após a segunda divisão, o organismo possui
quatro células representadas pela sequência ABAA e após três divisões o organismo
já possui oito células representadas pela sequência ABAAABAB. Este processo de
crescimento pode então ser descrito por:
{A,B}

Alfabeto:
Axioma:
Regras:

A

A → AB

B → AA
o que dá origem às seguintes iterações:
Inı́cio:

A

1a iteração:

AB

2a iteração:

ABAA

3a iteração:

ABAAABAB

3a iteração:

ABAAABABABAAABAA
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Se as regras de produção forem estocásticas o sistema L toma a designação de
sistema L estocástico. Num sistema L estocástico podem existir diversas regras de
produção para cada sı́mbolo, sendo uma determinada regra seleccionada de acordo
com uma probabilidade. Reportando-nos ao exemplo anterior, uma regra de produção
pode converter a célula A na sequência AB com probabilidade 0.4 ou na sequência BB
com probabilidade 0.6 (em vez de converter sempre a célula A na sequência AB). Neste
caso, após três iterações era possı́vel obter sequências diferentes, como por exemplo
ABAAABAB, ABABBBAB, ou AAAAABBB.
Os sistemas L estocásticos constituem um método capaz de gerar recursivamente
sequências aleatórias com comportamento de similaridade escalar fractal [PJS92].
O paradigma dos sistemas L pode ser utilizado para a construção de modelos de
tráfego capazes de descrever processos de chegadas de pacotes. Os sı́mbolos vão corresponder a taxas de chegada (número de chegadas por intervalo de amostragem), pelo
que o conjunto de todas as taxas possı́veis (o chamado alfabeto do sistema L) será
definido da seguinte forma:
Λ = {λ1 , λ2 , ..., λL }, λi ∈ IR0+ , i = 1, ..., L.

(6.1)

ao passo que as regras de produção gerarão aleatoriamente duas taxas de chegada a
partir de uma taxa anterior. Sem perda de generalidade, assume-se que λ1 < λ2 <
... < λL . Note-se que neste tipo de modelos a ordem dos sı́mbolos é relevante.
O processo de tráfego é construı́do de forma iterativa com base num sistema L
estocástico, em que cada iteração produz uma nova escala temporal. Começando pela
escala temporal mais larga, onde o tráfego é caracterizado por um só ritmo de chegada
ao longo de um único intervalo de tempo, cada iteração gera uma escala temporal mais
fina através da (i) divisão de cada intervalo de tempo (pai) em dois novos subintervalos
(filhos) de igual comprimento e (ii) associação de um ritmo de chegada a cada um dos
novos subintervalos de acordo com as regras de produção do sistema L estocástico que
governa a estrutura. No modelo proposto, será permitido o agrupamento das escalas
temporais em gamas de escalas temporais e a definição de conjuntos diferentes de regras
de produção para cada gama de escalas temporais. Esta estratégia é motivada pelo
facto de cada conjunto de regras de produção dar origem a um comportamento de
similaridade escalar distinto [SNV02b]. O processo de construção do modelo de tráfego
está ilustrado na figura 6.1.
(i)

Para caracterizar completamente o processo de tráfego, defina-se X(j,r) ∈ Λ como

sendo o ritmo de chegadas no intervalo de tempo i da escala temporal j pertencente
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λ3

j =3

(2)
p32

λ2

j=2
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p21

λ1
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j = 0 λ1

p11(1)

λ1

(1)
p32

(2)
p45

λ5

λ3
λ2

λ5

λ4

r=2

λ4

(1)
p55

λ5

λ3
λ4

(1)
p34

λ2

r =1

Figura 6.1: Construção do modelo de tráfego baseado num sistema L

à gama de escalas temporais r. Considere-se que o número de escalas temporais é S e
que o número de gamas de escalas é R. Por conveniência, considere-se que j decresce
de j = S − 1 (correspondente à escala temporal mais larga) até j = 0 (correspondente
à escala temporal mais fina). Considere-se ainda que r decresce de r = R (a gama das

escalas temporais mais largas) até r = 1 (a gama das escalas temporais mais finas).
Assim, o número de intervalos de tempo na escala temporal j, que se designa por Nj ,
é dado por 2S−j−1 . Para além disso, assumindo que os intervalos de tempo na escala
temporal mais fina, j = 0, têm largura unitária, a correspondente largura na escala
temporal j será de 2j . Por forma a relacionar escalas temporais e gamas de escalas
temporais, define-se ainda jr como a escala temporal j mais larga na gama de escalas
r. Assim, na figura 6.1 ter-se-á S = 4, R = 2, j2 = 3 e j1 = 1.
Por forma a assegurar que o ritmo médio de chegadas é o mesmo em todas as
escalas temporais, mantendo dessa forma o significado fı́sico do modelo de tráfego, será
imposta a seguinte condição às regras de produção:
1 (2i)
1 (2i−1)
(i)
X(j,r) = X(j−1,r0 ) + X(j−1,r0 )
2
2

(6.2)

ou seja, o mapeamento de ritmos de chegada é efectuado de forma a que a média
dos ritmos de chegada associados aos subintervalos filho da esquerda e da direita seja
igual ao ritmo de chegadas do intervalo pai que lhes deu origem. Esta propriedade é
designada por propriedade de preservação da massa. O processo de geração de tráfego
(1)

pode assim ser descrito pelo axioma X(S−1,R) , que representa o ritmo de chegadas na
escala temporal mais larga, e as regras de produção podem ser definidas por
( (2i−1)
(r)
p
X(j−1,r0 ) = λq
lq
(i)
X(j,r) = λl −−→
(2i)
X(j−1,r0 ) = 2λl − λq
em que

PL

q=1

(6.3)

(r)

plq = 1, ∀l. Assim, um ritmo de chegadas λl no intervalo i, da escala
(r)

temporal j e gama r produz, com probabilidade plq , o ritmo de chegadas λq no subin-
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tervalo filho da esquerda, 2i − 1, e o ritmo de chegadas 2λl − λq no subintervalo filho

da direita, 2i, pertencentes à próxima escala j − 1 da gama r0 . As regras de produção
podem ser totalmente descritas por R matrizes de dimensão L × L
 
(r)
P(r) = plq , l, q = 1, ..., L, r = 1, ..., R

(6.4)

Por forma a garantir que o alfabeto é fechado no que às regras de produção diz

respeito, serão impostas as seguintes condições: (i) λi − λi−1 =

isto é, os valores λi terão que ser equidistantes; (ii)
ou q < l − min(L − l, l − 1).

(r)
plq

λL −λ1
,
L−1

i = 2, 3, ..., L,

= 0 se q > l + min(L − l, l − 1)

A construção baseada no sistema L define, finalmente, na escala j e na gama r, a

sequência
(i)

Y(j,r) = {X(j,r) , i = 1, ..., Nj }

(6.5)

Os instantes de chegada dos pacotes serão gerados a partir da sequência Y(0,1) ,
(i)

distribuindo de forma uniforme os X(0,1) pacotes ao longo do i -ésimo intervalo de tempo.

6.2.1

Procedimento de inferência

O procedimento de inferência permite determinar os parâmetros do sistema L a partir de observações de tráfego real. O primeiro passo consiste em fixar o intervalo de
amostragem, ∆, e considerar a sequência temporal constituı́da pelo número total de
chegadas de pacotes em cada um dos intervalos de amostragem. Represente-se esta
sequência empı́rica por {Ak , k = 1, 2, ..., K}, em que {Ak } representa o número de
chegadas no intervalo de amostragem k. Por conveniência, considere-se que o compri-

mento da série temporal, K, é uma potência de 2. O procedimento de inferência pode
ser dividido em três passos fundamentais: (i) determinação do alfabeto e do axioma
do sistema L, (ii) identificação das gamas de escalas temporais e (iii) inferência das
regras de produção do sistema L. O diagrama de fluxo do procedimento de inferência
está representado na figura 6.2.
O alfabeto do sistema L consiste em L valores de ritmos de chegada equidistantes,
que podem ser definidos de diversas formas: por exemplo, considerando que o ritmo
médio de chegadas faz parte do alfabeto e que a gama de valores do alfabeto inclui o
intervalo de variação dos valores dos ritmos de chegada do tráfego, ou considerando que
o alfabeto varia desde o valor mı́nimo até ao valor máximo presentes nos dados. É esta
última definição que será usada no modelo proposto. O valor de L é um compromisso
entre a precisão e a complexidade que se pretende para o modelo de tráfego resultante.
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Figura 6.2: Fluxograma do procedimento de inferência para o modelo baseado em sistemas L

Devido à propriedade de preservação de massa dos sistemas L, definida em (6.2), o
axioma é inferido como sendo o ritmo médio de chegadas de {Ak } arredondado ao
elemento mais próximo do alfabeto, ou seja,


XK
(1)
X(S−1,R) = QΛ 1/(K∆)
Ak

(6.6)

k=1

em que QΛ (x) representa uma função que arredonda x para o elemento de Λ que estiver

mais próximo.
A identificação das gamas de escalas temporais é baseada na análise escalar por
onduletas que recorre ao Diagrama de Energias em Escala Logarı́tmica de 2a ordem,
já apresentado no capı́tulo 2.
O passo final é a inferência das regras de produção do sistema L, que são totalmente
caracterizadas pelas matrizes P(r) . Em primeiro lugar, as sequências de ritmos de
chegada são arredondadas para os elementos mais próximos do alfabeto, por forma a
definir a sequência Y(j,r) para cada escala temporal. Esta operação implica a obtenção
(i)

dos ritmos de chegada X(j,r) a partir de {Ak }, através da seguinte expressão:


XKi/Nj
(i)
X(j,r) = QΛ Nj /(K∆)
Ak
k=K(i−1)/Nj +1

(6.7)

(r)

com i = 1, ..., Nj , para cada j. Considerando que clq representa o número de vezes
(i)

(2i−1)

que, na escala temporal j e na gama r, o pai X(j,r) = λl gerou o filho X(j−1,r0 ) = λq
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pertencente ao subintervalo da esquerda, as regras de produção podem ser estimadas
por
(r)
plq

=

(r)
clq /

L
X

(r)

clq , l = 1, ..., L,

r = 1, ..., R

(6.8)

q=1

6.2.2

Relação com as cascatas conservativas

As cascatas conservativas constituem um modelo intrinsecamente multifractal e foram
já apresentadas no capı́tulo 2. Apresentam algumas semelhanças e algumas diferenças
relativamente ao modelo baseado em sistemas L.
Tanto nas cascatas conservativas como nos sistemas L se verifica a propriedade de
preservação da massa. Recorde-se que nos sistemas L a massa no intervalo i da escala
(i)

j e da gama r é dada por 2j X(j,r) . Os sistemas L incluem, no entanto, caracterı́sticas
distintas das encontradas nas cascatas conservativas (e nas cascatas aleatórias) e que
têm uma explicação fı́sica à luz do comportamento das redes de dados. Nos sistemas
L a forma como a massa é redistribuı́da pelos subintervalos filho da esquerda e da
direita depende da massa do intervalo pai, enquanto que no processo de construção das
cascatas conservativas esta dependência não existe. Note-se que um ritmo de chegadas
pai λl dá origem a um ritmo de chegadas filho no subintervalo da esquerda igual a λq
(r)

com probabilidade plq , que depende explicitamente de l. Nas cascatas conservativas,
se a massa do i-ésimo intervalo pai for Q, a massa do intervalo filho da esquerda será
igual a QW2i−1,j e a massa do intervalo filho da direita será igual a Q(1 − W2i−1,j ),
em que os geradores Wi,j são variáveis aleatórias independentes da massa. Considere-

se o exemplo apresentado em [FGHW99] referente à dinâmica de uma sessão HTTP e
atente-se concretamente na forma como os pedidos HTTP são escalonados no tempo. O
número de pedidos por intervalo de tempo que um servidor HTTP consegue satisfazer
está limitado por constrangimentos de disponibilidade de recursos. Por isso, a forma
como os cliques do utilizador produzem pedidos depende do número total de cliques,
pelo que se um servidor HTTP tiver mais pedidos para processar irá distribuı́-los mais
espaçadamente no tempo. Assim, a massa (neste caso, o número de cliques) influencia
a forma como a distribuição temporal das respostas é feita. A um nı́vel protocolar
inferior, consideremos a forma como os fluxos produzem pacotes. Se a rede estiver mais
congestionada, o controlo com realimentação exercido pelo TCP obriga os pacotes a
serem distribuı́dos de forma mais espaçada no tempo. Assim, mais uma vez a massa
(neste caso, o número de fluxos) influencia a forma como se processa a sua distribuição.
Por forma a analisar melhor este aspecto, avaliou-se se a propriedade de inde-
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Figura 6.3: Variância de Wj|l versus λl e j, captura de tráfego pOct.

pendência do gerador que está subjacente às cascatas conservativas se verifica para
dados concretos, usando para o efeito a captura de tráfego pOct da Bellcore (já apresentada no capı́tulo 3). O gerador, tal como definido no contexto das cascatas conservativas, representa a fracção de massa que é distribuı́da ao subintervalo filho da esquerda.
(2i−1)

(i)

Nos sistemas L, esta fracção é dada por 2j−1 X(j−1,r0 ) /2j X(j,r) = λl /2λq . Defina-se Wj|l
como sendo o gerador na escala temporal j condicionado ao ritmo de chegadas λl . O
gerador Wj|l é uma variável aleatória discreta que, para cada l, pode tomar os valores λl /2λq e pode ser facilmente inferida a partir dos dados. Se o pressuposto de
independência for verdadeiro então, para cada escala temporal j, os Wj|l devem ter a
mesma distribuição. Na figura 6.3 representa-se graficamente a variância dos geradores
condicionais inferidos, Wj|l , para qualquer λl e para j = 1, 2, 3, 4 e 5. Os resultados
mostram que, na mesma escala temporal, os geradores podem ter variâncias muito diferentes (o mesmo acontece em relação à média). Por exemplo, para j = 0 a variância
é igual a 0.04 para λl = 21 pacotes/s e é igual a 0.001 para λl = 100 pacotes/s. Assim,
as distribuições não são idênticas, o que indica que o pressuposto de independência não
é válido no caso desta captura de tráfego. Este comportamento foi também observado
em diversas outras capturas de tráfego.
O efeito das limitações em termos de disponibilidade de recursos é um factor importante e com um forte impacto no processo de geração de tráfego. Este efeito pode
ser captado por um modelo de tráfego construı́do com base num sistema L mas não
por um modelo baseado numa cascata conservativa.
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6.3

Outros modelos de tráfego utilizados

No estudo que se pretende realizar incluı́ram-se, para além do modelo multi-escalar
baseado em sistemas L apresentado na secção 6.2, o modelo fGn como um exemplo
de um modelo auto-similar, os dMMPPs multi-escalares apresentados no capı́tulo 5
como exemplos de modelos multi-escalares Markovianos e a cascata conservativa como
exemplo de um modelo intrinsecamente multifractal.
A geração de tráfego por simulação de acordo com o modelo fGn é feita recorrendo
ao método proposto em [Pax95], que se baseia na transformada discreta (no tempo)
inversa de Fourier (Discrete Inverse Time Fourier Transform - DITFT) do espectro de
potência do processo fGn e cujos passos principais se descrevem de seguida.
Supondo que o espectro de potência de um processo fGn {Xt } é conhecido e dado

por f (λ, H), em que H é o parâmetro de Hurst que se pretende para a sequência de
amostras a gerar, o método de geração de tráfego começa por construir uma sequência


,
H
, i = 1, ..., n/2, corresponde ao espectro
de valores f1 , ..., fn/2 , em que fi = f 2πi
n
de potência do processo fGn para a gama de frequências entre

2π
n

e π e n designa o

número de observações que se pretende obter. Seguidamente, cada valor fi é multiplicado por uma variável aleatória exponencial e independente com média 1, obtendo-se
o correspondente valor fˆi . Esta operação é feita porque, desta forma, ao estimar o espectro de potência de um processo a partir do periodograma das amostras, a potência
estimada para cada frequência é distribuı́da assimptoticamente de acordo com uma
variável aleatória exponencial, independente, e com média igual à potência estimada.

Após esta operação, é construı́da uma sequência de números complexos z1 , ..., zn/2 ,
q
tais que |zi | = fˆi e a fase de zi é distribuı́da uniformemente entre 0 e 2π. Finalmente,
é aplicada a transformada discreta inversa de Fourier à sequência {zi }, obtendo-se a

sequência de amostras pretendida {xi }.

Uma vez obtida a sequência de amostras {xi }, a sua média e variância são ajustadas

à média e variância que se pretendem obter para a sequência de tráfego usando transformações lineares simples, enquanto que os valores negativos presentes na sequência
gerada são eliminados uma vez que não têm qualquer significado fı́sico. A sequência de
valores numéricos assim gerada pode ser interpretada como uma sequência de número
de chegadas de pacotes ou de octetos por intervalo de amostragem.
Relativamente aos modelos Markovianos multi-escalares, são utilizados os modelos
baseado em sobreposição e hierárquico apresentados detalhadamente no capı́tulo 5.
Finalmente, será usado o modelo de cascata conservativa, incluindo o respectivo
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procedimento de inferência, proposto em [FGW98]. Neste modelo, cada escala temporal
é ajustada a uma distribuição normal truncada, com média igual a 1/2 e variância
ajustada individualmente para cada escala temporal.

6.4

Capturas de tráfego utilizadas

Neste estudo são consideradas três capturas de tráfego IP: a captura UA, apresentada
no capı́tulo 4, e duas capturas medidas nas instalações de um ISP português (designadas
por capturas ISP1 e ISP2 ). Em todas as medições, o analisador de tráfego utilizado
é um PC Athlon AMD a 1.2 GHz, com 1.5 GBytes de RAM, a correr a aplicação
WinDump, sendo armazenado o instante de chegada e o cabeçalho IP de cada pacote.
As principais caracterı́sticas das capturas de tráfego ISP1 e ISP2 estão descritas na
tabela 6.1.
Nome da
captura
ISP1
ISP2

Perı́odo de captura
27 de Julho de
das 10h00m às
27 de Julho de
das 09h00m às

2001,
10h09m
2001,
09h09m

Tamanho da
captura (pacotes)
7.9 milhões

Ritmo médio
(pacotes/s)
24000

Tamanho médio
de pacote (octetos)
496

12 milhões

26000

470

Tabela 6.1: Principais caracterı́sticas das capturas de tráfego medidas

As capturas ISP1 e ISP2 são representativas de tráfego IP gerado por um grupo de
clientes empresariais. A captura ISP1 consiste em 7.9 milhões de pacotes capturados
no dia 27 de Julho de 2001, entre as 10h00m e as 10h09m, enquanto que a captura ISP2
consiste em 12 milhões de pacotes capturados no mesmo dia mas entre as 09h00m e as
09h09m. O ritmo médio de chegada de pacotes é de 24000 pacotes/s para a captura
ISP1 e de 26000 pacotes/s para a captura ISP2, sendo o intervalo de amostragem
seleccionado igual a 0.01 s para ambas as capturas.
Estas duas capturas abrangem apenas 9 minutos de tráfego devido a limitações
no espaço de armazenamento, uma vez que a medição foi efectuada numa ligação de
elevado débito que transporta tráfego agregado pertencente a diversos utilizadores.
Contudo, foram analisados diversas capturas referentes a outros perı́odos temporais
consecutivos, tendo-se concluı́do que as estatı́sticas gerais eram bastante semelhantes
no mesmo perı́odo diário. O intervalo de amostragem utilizado nas capturas ISP1 e
ISP2 foi 10 vezes inferior ao que foi utilizado na captura UA, por forma a obter valores
de número de chegadas por intervalo de amostragem com a mesma ordem de grandeza
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Figura 6.4: Autocovariância do processo de contagem de pacotes, capturas de tráfego ISP1 e
ISP2
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Figura 6.5: Diagrama de Energias em Escala Logarı́tmica de 2a ordem, captura de tráfego ISP1

Figura 6.6: Diagrama de Energias em Escala Logarı́tmica de 2a ordem, captura de tráfego ISP2

em ambos os casos.
Tal como vimos no capı́tulo 4, a captura UA apresenta caracterı́sticas de memória
longa (figuras 4.28 e 4.29). A análise da função de autocovariância das capturas ISP1
e ISP2 (figura 6.4) leva-nos a suspeitar que também exibem propriedades semelhantes
devido ao decaimento lento observado para valores elevados de deslocamento temporal.
Estas suspeitas são confirmadas pela análise do seu comportamento de similaridade
escalar, uma vez que os valores de energia no Diagrama de Energias em Escala Logarı́tmica de 2a ordem (LD) estão alinhados entre uma escala intermédia e a escala 13,
a mais elevada presente em qualquer uma das duas capturas (figuras 6.5 e 6.6).
As escalas temporais das capturas de tráfego originais serão agrupadas em gamas
de escalas temporais que apresentam comportamentos de similaridade escalar distintos.
A detecção das diferentes gamas de escalas temporais é feita recorrendo ao LD. Para
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a captura UA (figura 4.29) foram identificadas 3 gamas de escalas temporais (num
total de 15 escalas temporais) definidas por {(j1 , j2 ) = (1, 3)}, {(j1 , j2 ) = (3, 8)} e

{(j1 , j2 ) = (8, 15)}, para a captura ISP1 (figura 6.5) foram identificadas 3 gamas de

escalas temporais (num total de 13 escalas temporais) definidas por {(j1 , j2 ) = (1, 6)},

{(j1 , j2 ) = (6, 10)} e {(j1 , j2 ) = (10, 13)} e para a captura ISP2 (figura 6.6) também

foram identificadas 3 gamas de escalas temporais (num total de 13 escalas temporais)
definidas por {(j1 , j2 ) = (1, 5)}, {(j1 , j2 ) = (5, 7)} e {(j1 , j2 ) = (7, 13)}.

A multifractalidade é verificada utilizando o Diagrama Linear Multiescalar (LMD),

apresentado na secção 2.8 do capı́tulo 2, sendo que um comportamento de similaridade
escalar multifractal (também designado em algumas referências por similaridade escalar
multifractal não trivial) é detectado quando não existir alinhamento horizontal (dentro
dos limites dos intervalos de confiança) na gama das pequenas escalas temporais. Para
a captura de tráfego UA, a figura 6.7 revela um comportamento de similaridade escalar
não multifractal (também designado em algumas referências por similaridade escalar
multifractal trivial) ao longo da gama de escalas temporais mais pequenas. Também
apresentamos os LMDs correspondentes às outras gamas de escalas que foram identificadas no sentido de verificar o alinhamento dos hq em função de q, embora para estas
gamas não se possa associar a existência ou não de alinhamento com comportamentos
multifractais triviais ou não triviais. Assim, para a captura de tráfego UA, a figura 6.8
revela um alinhamento horizontal para as escalas mais largas, enquanto que para as
escalas intermédias não existe alinhamento horizontal (figura 6.9).
Para as capturas de tráfego ISP1 e ISP2 as figuras 6.10 e 6.13 apresentam os
LMDs correspondentes às escalas temporais mais pequenas, revelando em ambos os
casos um comportamento de similaridade escalar multifractal não trivial. Para as
escalas intermédias e mais largas existe alinhamento horizontal nos respectivos LMDs
(figuras 6.11, 6.12, 6.14 e 6.15).
O comportamento observado nas escalas temporais mais pequenas sugere que, no
caso da captura UA, um modelo que exiba similaridade escalar multifractal trivial
(como, por exemplo, um modelo auto-similar) pode constituir uma boa aproximação,
ao passo que para as capturas ISP1 e ISP2 um bom ajustamento das principais estatı́sticas, do comportamento de similaridade escalar e do comportamento em fila de
espera requererá teoricamente um modelo que possua caracterı́sticas de similaridade
escalar multifractal não trivial. De entre os modelos seleccionados para este estudo,
apenas as cascatas conservativas possuem estas propriedades de forma intrı́nseca, pelo
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Figura 6.7: Diagrama Linear Multiescalar para
a gama de escalas temporais {(j1 , j2 ) = (1, 3)},
captura de tráfego UA

Figura 6.8: Diagrama Linear Multiescalar para
a gama de escalas temporais {(j1 , j2 ) = (3, 8)},
captura de tráfego UA
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Figura 6.9: Diagrama Linear Multiescalar para
a gama de escalas temporais {(j1 , j2 ) = (8, 15)},
captura de tráfego UA

Figura 6.10: Diagrama Linear Multiescalar para
a gama de escalas temporais {(j1 , j2 ) = (1, 6)},
captura de tráfego ISP1

que se espera a priori que proporcionem os melhores resultados no ajustamento do
tráfego real.

6.5

Comparação da eficiência dos diferentes modelos

A adequação dos diferentes modelos de tráfego e a precisão dos seus procedimentos
de inferência de parâmetros são avaliadas utilizando diversos critérios. Em primeiro
lugar, comparando as funções de probabilidade e de autocovariância dos processos
de contagem de pacotes correspondentes a dois tipos de tráfego diferentes: (i) tráfego
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Figura 6.11: Diagrama Linear Multiescalar para
a gama de escalas temporais {(j1 , j2 ) = (6, 10)},
captura de tráfego ISP1

Figura 6.12: Diagrama Linear Multiescalar
para a gama de escalas temporais {(j1 , j2 ) =
(10, 13)}, captura de tráfego ISP1
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Figura 6.13: Diagrama Linear Multiescalar para
a gama de escalas temporais {(j1 , j2 ) = (1, 5)},
captura de tráfego ISP2

Figura 6.14: Diagrama Linear Multiescalar para
a gama de escalas temporais {(j1 , j2 ) = (5, 7)},
captura de tráfego ISP2

original e (ii) tráfego sintetizado de acordo com o modelo estimado. Em segundo lugar,
comparando os comportamentos em fila de espera, através do rácio de pacotes perdidos
(RPP) e do atraso médio na fila de espera (AMF), obtidos por simulação de eventos
discretos quando se utilizam os dois tipos de tráfego como entrada do sistema de fila
de espera. Todas as simulações foram realizadas utilizando um tamanho fixo de pacote
igual ao tamanho de pacote médio da captura.
Por forma a obter resultados estatisticamente significativos, foram geradas 10
réplicas de tráfego por cada modelo inferido sendo apresentados os respectivos valores médios. Os intervalos de confiança a 95% são relativamente pequenos, pelo que
se optou por não os representar nos gráficos por razões de legibilidade.
Começando pela captura de tráfego UA, verificamos que é possı́vel obter um bom
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Figura 6.15: Diagrama Linear Multiescalar para
a gama de escalas temporais {(j1 , j2 ) = (7, 13)},
captura de tráfego ISP2
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Figura 6.16: Função de probabilidade do processo de contagem de pacotes, tráfego UA original e modelado de acordo com os modelos
dMMPP de sobreposição e hierárquico

#

Figura 6.17: Função de autocovariância do processo de contagem de pacotes, tráfego UA original e modelado de acordo com os modelos
dMMPP de sobreposição e hierárquico

ajuste das estatı́sticas de primeira e segunda ordem utilizando um dMMPP baseado
em sobreposição com 264 estados e um dMMPP hierárquico com 76 estados: a figura
6.16 revela que ambos os dMMPPs proporcionam um ajustamento bastante bom da
função de probabilidade do processo de contagem de pacotes correspondente ao tráfego
original, enquanto que na figura 6.17 se pode verificar que também existe um bom
ajustamento da função de autocovariância. O comportamento dos dois tipos de modelos
Markovianos multi-escalares é bastante semelhante.
Para o modelo de tráfego auto-similar seleccionado, o modelo fGn, apenas é ajustado
à priori o parâmetro de Hurst do tráfego original, que é estimado a partir do Diagrama
de Escala Logarı́tmica de 2a ordem (o valor estimado foi de 0.971) e constitui uma
das entradas do algoritmo de geração de tráfego. A variância e a média do processo
de contagem de pacotes são ajustados à posteriori. Pode-se verificar que existe um
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Figura 6.18: Função de probabilidade do processo de contagem de pacotes, tráfego UA original e modelado de acordo com o processo fGn

Figura 6.19: Função de autocovariância do processo de contagem de pacotes, tráfego UA original e modelado de acordo com o processo fGn
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Figura 6.20: Função de probabilidade do processo de contagem de pacotes, tráfego UA original e modelado de acordo com um sistema L

Figura 6.21: Função de autocovariância do processo de contagem de pacotes, tráfego UA original e modelado de acordo com um sistema L

ajustamento relativamente pobre das estatı́sticas de primeira ordem (figura 6.18) e
ainda mais pobre da função de autocovariância (figura 6.19).
Usando o modelo baseado no sistema L, conseguiu-se aproximar o tráfego da UA
com um alfabeto composto por L = 169 ritmos de chegada, desde o valor mı́nimo
até ao valor máximo presentes nos dados, em intervalos de 10 pacotes/s (os valores
mı́nimo e máximo eram de 90 pacotes/s e de 1770 pacotes/s, respectivamente). As
gamas de escalas temporais consideradas correspondem às gamas fornecidas pelo LD:
3 gamas de escalas temporais (num total de 15 escalas temporais), definidas por j1 = 3,
j2 = 8 e j3 = 15. O procedimento de estimação de parâmetros demorou menos de 30
segundos, usando uma implementação em MATLAB a correr no mesmo PC utilizado
nas medições de tráfego e descrito acima. Este resultado mostra que o procedimento
de inferência deste modelo é computacionalmente bastante eficiente. Pode-se verificar
a partir das figuras 6.20 e 6.21 que também existe um ajustamento bastante bom das
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Figura 6.22: Função de probabilidade do processo de contagem de pacotes, tráfego UA original e modelado de acordo com a cascata conservativa

Figura 6.23: Função de autocovariância do processo de contagem de pacotes, tráfego UA original e modelado de acordo com a cascata conservativa

estatı́sticas de primeira e segunda ordem do processo de contagem de pacotes, pelo que
estas estatı́sticas não serão responsáveis por um ajustamento eventualmente menos
conseguido do desempenho em fila de espera.
Finalmente, para o modelo baseado na cascata conservativa pode-se verificar que
existe um ajustamento bastante bom das estatı́sticas de primeira e segunda ordem do
processo de contagem de pacotes (figuras 6.22 e 6.23, respectivamente). Relembre-se
que o gerador W das cascatas conservativas é simétrico, o que torna este modelo inapropriado para modelar distribuições de probabilidade assimétricas. Contudo, no nosso
caso concreto a distribuição de probabilidade empı́rica é simétrica, pelo que este inconveniente não tem qualquer impacto. Note-se que este modelo possui intrinsecamente
caracterı́sticas de similaridade escalar multifractal, que no entanto não estão presentes
nesta captura de tráfego.
Por forma a avaliar o comportamento em fila de espera, o tamanho da sua unidade
de armazenamento foi variado entre 10 KBytes e 3.8 M Bytes. O ritmo de serviço
considerado foi de 547 KBytes/s (correspondendo a um factor de utilização de 0.95).
Os resultados obtidos para a captura de tráfego UA e para todos os modelos de tráfego
considerados são apresentados na figura 6.24, relativamente ao RPP, e na figura 6.25,
relativamente ao AMF. Podemos observar que o ajustamento do comportamento em fila
de espera foi bastante bom para os todos os modelos excepto para o modelo fGn, em que
se verificam diferenças significativas. Para este modelo, o resultado não é surpreendente
uma vez que o ajustamento das estatı́sticas de primeira e segunda ordem do tráfego
original foi bastante pobre, o que mostra, por um lado, que estas estatı́sticas têm um
impacto significativo no desempenho em fila de espera e, por outro lado, que o modelo
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Figura 6.25: Comparação do atraso médio na fila
de espera, captura de tráfego UA

Figura 6.24: Comparação do rácio de pacotes
perdidos, captura de tráfego UA

de tráfego fGn é demasiado parcimonioso e portanto incapaz de aproximar capturas de
tráfego complexas.
Para as capturas de tráfego ISP1 e ISP2, os parâmetros de todos os modelos considerados foram inferidos usando os mesmos procedimentos de inferência que foram
usados para a captura UA, tendo-se verificado que o ajuste das estatı́sticas de primeira
e segunda ordem conduziu a conclusões semelhantes àquelas que foram apresentadas
para o tráfego da UA.
Por forma a avaliar o comportamento em fila de espera para o tráfego original ISP1,
o tamanho da unidade de armazenamento foi variado entre 10 KBytes e 7.7 M Bytes.
O ritmo de serviço considerado foi de 12.30 M Bytes/s (correspondendo a um factor de
utilização de 0.98). Os resultados do rácio de pacotes perdidos, obtidos para todos os
modelos de tráfego, estão representados na figura 6.26 enquanto que os resultados do
atraso médio na fila de espera estão representados na figura 6.27. Neste caso, pode-se
observar que o ajuste do comportamento em fila de espera foi bom para os modelos
dMMPP e cascata conservativa, foi ainda melhor para o modelo baseado no sistema
L mas não foi particularmente eficiente para o modelo fGn, relativamente ao qual
ocorreram diferenças significativas. Note-se que, nas proximidades da origem é possı́vel
ver uma ligeira diferença entre as curvas de RPP correspondentes aos tráfegos original
e estimado (de acordo com todos os modelos), uma vez que para esta gama de pequenos
tamanhos da unidade de armazenamento da fila de espera mesmo pequenas diferenças
que possam existir entre alguns picos dos tráfegos original e modelado podem dar
origem a diferenças significativas nos valores do RPP. Por este facto, as discrepâncias
observadas não podem ser consideradas muito significativas.
Relativamente à captura de tráfego ISP2, o comportamento em fila de espera foi ava-
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Figura 6.27: Comparação do atraso médio na fila
de espera, captura de tráfego ISP1

Figura 6.26: Comparação do rácio de pacotes
perdidos, captura de tráfego ISP1

!"

!"
#

#

$%

$%

Figura 6.29: Comparação do atraso médio na fila
de espera, captura de tráfego ISP2

Figura 6.28: Comparação do rácio de pacotes
perdidos, captura de tráfego ISP2

liado considerando tamanhos da unidade de armazenamento variando entre 10 KBytes
e 0.7 M Bytes. O ritmo de serviço considerado foi de 12.99 M Bytes/s (correspondendo
a um factor de utilização de 0.95) e os resultados obtidos para todos os modelos de
tráfego considerados estão representados nas figuras 6.28 e 6.29. Neste caso, as diferenças entre os diferentes modelos não são tão pronunciadas, contudo, o modelo
auto-similar conduz a um desvio significativo no joelho da curva do rácio de pacotes
perdidos.
A boa eficiência dos modelos Markovianos propostos pode ser atribuı́da aos processos de construção utilizados para os dMMPPs e que resultam da agregação de
sub-processos distintos a operar em escalas temporais diferentes. Esta metodologia
reproduz, de facto, a forma como os processos de tráfego multifractais são construı́dos
e pode ajudar a explicar o bom desempenho destes modelos quando aplicados a tráfego
que exibe caracterı́sticas de similaridade escalar multifractal.
Os resultados obtidos mostram também que, em geral, o modelo baseado em siste-
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mas L atinge melhor desempenho do que a cascata conservativa, embora esta constitua
um modelo capaz de incorporar caracterı́sticas de similaridade escalar multifractal de
forma intrı́nseca na sua formulação. É importante adiantar algumas explicações que
ajudem a perceber a discrepância de desempenho verificada. Em primeiro lugar, os sistemas L permitem que a redistribuição de massa dependa do valor da própria massa,
uma caracterı́stica que de facto se constata estar presente nos dados reais. Em segundo
lugar, os sistemas L proporcionam um maior número de parâmetros, com significado
do ponto de vista da realidade fı́sica. Em terceiro lugar, o gerador usado nas cascatas
conservativas é simétrico, o que restringe a capacidade de ajustamento de funções de
probabilidade a casos em que esta função é aproximadamente simétrica.
No entanto, tanto estes modelos como os modelos dMMPP propostos no capı́tulo 5
permitem ajustar de forma eficiente as caracterı́sticas de similaridade escalar multifractal presentes nas capturas de tráfego ISP1 e ISP2 consideradas. Ou seja, o comportamento multifractal do tráfego é convenientemente captado e reproduzido pelos modelos
Markovianos considerados, pela cascata conservativa e pelo modelo baseado em sistemas L, não o sendo de todo pelo modelo fGn devido à sua simplicidade e número
escasso de parâmetros. Relativamente à captura UA, que não exibe caracterı́sticas de
similaridade escalar multifractal, as conclusões são idênticas.
Foram analisadas diversas outras capturas de tráfego medidas tanto na UA como
no ISP, tendo sido obtidas conclusões semelhantes. Pode-se dizer que modelos que não
sejam intrinsecamente multifractais também podem ser usados para modelar tráfego
que exiba este tipo de comportamento, desde que os seus processos de construção e
procedimentos de inferência de parâmetros sejam idealizados de forma a captar essas
caracterı́sticas, ainda que de forma indirecta. É o caso dos modelos Markovianos e
do modelo baseado no sistema L que foram propostos nesta Tese, cujos processos de
construção permitem incorporar de forma versátil diferentes caracterı́sticas do tráfego
que estão presentes em diversas escalas temporais.

6.6

Sı́ntese

Neste capı́tulo foi endereçada a problemática da modelação de tráfego com diferentes caracterı́sticas de similaridade escalar, procurando-se identificar a(s) classe(s) de
modelos de tráfego capaz(es) de ajustar as suas principais estatı́sticas e métricas de
desempenho. Nesse sentido, foi avaliado o desempenho de quatro tipos ou classes de
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modelos de tráfego capazes de incluir um vasto conjunto de diferentes descritores matemáticos nas suas formulações e de modelar diferentes caracterı́sticas peculiares do
tráfego: um modelo auto-similar, modelos multi-escalares Markovianos e não Markovianos capazes de ajustar propriedades peculiares do tráfego presentes ao longo de
um conjunto de escalas temporais, e modelos intrinsecamente multifractais. Concretamente, foram considerados o modelo fGn como um exemplo de um modelo auto-similar,
os dMMPPs multi-escalares (baseado em sobreposição e hierárquico) e o modelo baseado em sistemas L como exemplos de modelos multi-escalares e a cascata conservativa
como exemplo de um modelo intrinsecamente multifractal.
A eficiência dos modelos foi avaliada comparando a função de probabilidade, a
função de autocovariância, o rácio de pacotes perdidos e o atraso médio na fila de espera correspondentes aos tráfegos original e sintetizado de acordo com os parâmetros
estimados a partir do tráfego original. Os resultados obtidos demonstram que o ruı́do
Gaussiano fraccionário (fGn) não consegue efectuar um bom ajuste das estatı́sticas
de primeira e segunda ordem nem do desempenho em fila de espera, ao passo que os
modelos Markovianos, o modelo baseado na cascata conservativa e o modelo baseado
no sistema L proporcionam geralmente bons resultados, sendo até bastante próximos
entre si em algumas situações. O fraco desempenho do modelo auto-similar pode ser
explicado fundamentalmente pelo seu reduzido número de parâmetros, que não permite
ajustar caracterı́sticas variadas e complexas do tráfego. A cascata conservativa é um
modelo intrinsecamente multifractal, pelo que os resultados obtidos para as capturas
de tráfego que exibem comportamento multifractal não são surpreendentes. Relativamente aos modelos Markovianos, o seu bom desempenho para estas capturas de
tráfego pode ser atribuı́do aos métodos de construção e aos procedimentos de inferência
de parâmetros que permitem agregar sub-processos distintos operando em diferentes
escalas temporais, conseguindo assim reproduzir a forma como os processos de tráfego
multifractais são construı́dos. O modelo baseado em sistemas L consegue obter desempenhos ainda melhores do que a cascata conservativa, apesar de não ser um modelo
intrinsecamente multifractal. No entanto, existem diversos factos que concorrem para
este desfecho favorável ao modelo baseado em sistemas L: estes sistemas permitem que
a redistribuição de massa dependa do valor da própria massa (o que de facto acontece nos dados reais) e proporcionam um maior número de parâmetros com significado
fı́sico, para além de que as cascatas conservativas utilizam um gerador simétrico que
as torna menos versáteis.
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Capı́tulo 7
Conclusões
Neste capı́tulo são apresentadas as principais conclusões do trabalho realizado, para
além de se deixarem algumas sugestões para trabalho futuro.

7.1

Principais conclusões

Esta tese abordou a problemática da caracterização estatı́stica e modelação de tráfego,
áreas de grande relevância no dimensionamento e planeamento das redes de comunicações actuais. Concretamente, foram identificadas e estudadas caracterı́sticas do
tráfego real, tanto individual como agregado, que apresentam impacto significativo
no desempenho da rede, nomeadamente as funções de autocovariância e de probabilidade e as caracterı́sticas de similaridade escalar. No que se refere à modelação de
tráfego, foram propostos diversos modelos capazes de ajustar as caracterı́sticas mais
importantes do ponto de vista do desempenho da rede e que apresentam formulações
matemáticas e métodos de inferência de parâmetros com diversos nı́veis de complexidade. A eficiência dos modelos de tráfego propostos, e respectivos procedimentos de
inferência, foi avaliada aplicando-os à modelação de tráfego real, procurando também
desta forma estabelecer e compreender os seus âmbitos de aplicação.
Assim, depois de no capı́tulo 1 se ter feito a introdução e o enquadramento do
trabalho realizado, no capı́tulo 2 foi feita uma descrição dos principais modelos de
tráfego propostos na literatura, desde os processos de renovamento, passando pelos
modelos Markovianos e regressivos e terminando nos mais recentes modelos que possuem a capacidade de captar as caracterı́sticas de similaridade escalar (dependência
longa, auto-similaridade, monofractalidade e multifractalidade) exibidas por alguns
fluxos de tráfego que percorrem a Internet. Este último tipo de modelos pode ser di-
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vidido numa classe de modelos que incorpora de forma intrı́nseca as propriedades de
similaridade escalar e numa outra classe que, embora não possua estas caracterı́sticas
de forma intrı́nseca nas suas formulações, consegue emular esses comportamentos peculiares. Finalmente, no capı́tulo 2 foram ainda apresentados os conceitos e definições
matemáticas das diferentes caracterı́sticas de similaridade escalar, bem como os seus
principais métodos de identificação e quantificação.
No capı́tulo 3 foi estudado o impacto que a função de autocovariância do tráfego
de entrada tem no desempenho da rede. Concretamente, foi apresentado um método
de simulação que permite estimar a ”quantidade”de correlação do tráfego de entrada
que é necessário considerar na avaliação do desempenho em sistemas de filas de espera constituı́dos por diversos andares de comutação. O valor estimado é o chamado
Horizonte de Correlação ou Escala Temporal Crı́tica e representa o valor limite do deslocamento temporal para além do qual a função de autocovariância não tem influência
no desempenho em fila de espera. Este estudo foi motivado pelo facto de alguns autores
([HL96b, HL96a, RE96]) terem vindo a questionar a necessidade de efectuar modelação
de tráfego tendo em conta as suas caracterı́sticas de memória longa, argumentando ser
suficiente em algumas situações a modelação das caracterı́sticas de segunda ordem apenas até uma determinada escala temporal. A constatação deste facto alarga o leque de
modelos de tráfego aplicáveis e abre a porta a modelos tradicionais, como os modelos
Markovianos, para os quais existe normalmente um conjunto de resultados analı́ticos
teóricos de suporte. O método proposto é genérico, na medida em que é aplicável a
qualquer cenário de rede e não depende do facto de a modelação do tráfego ser baseada
em qualquer modelo mais ou menos aproximado.
O capı́tulo 4 foi dedicado ao processo de Poisson modulado à Markov em tempo
contı́nuo com dois estados (2-MMPP), um dos modelos Markovianos mais simples e
mais populares. Foram propostos dois novos procedimentos de inferência de parâmetros
e estudadas as condições de aplicabilidade deste modelo à modelação de tráfego com
caracterı́sticas diversas, tanto tráfego medido em redes reais em operação como sintetizado por simulação de modelos com parâmetros conhecidos. Verificou-se que o modelo
2-MMPP apresenta algumas limitações importantes que se prendem fundamentalmente
com o seu reduzido número de estados, que não é em geral suficiente para permitir um
bom ajuste da função de distribuição marginal quando o tráfego exibe variabilidade ao
longo de uma vasta gama de valores de ritmos de chegada.
No capı́tulo 5 foram propostos dois modelos Markovianos com um número variável
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de estados, ambos baseados em processos de Poisson modulados à Markov em tempo
discreto (dMMPPs), capazes de ajustar as caracterı́sticas de similaridade escalar do
tráfego. Estas caracterı́sticas revelam-se determinantes no desempenho em fila de espera, pelo que o seu ajustamento é indispensável para se conseguir uma modelação
eficiente. Os modelos propostos conseguem ajustar as caracterı́sticas de similaridade
escalar uma vez que os métodos de construção desenvolvidos se baseiam na incorporação
das caracterı́sticas do tráfego presentes em diferentes escalas temporais. O processo de
construção recorre explicitamente à noção de escala temporal: partindo de um dMMPP
inferido para a escala temporal mais larga, os modelos vão sendo refinados através da
incorporação de caracterı́sticas pertencentes a escalas temporais sucessivamente mais
finas. No primeiro modelo, que foi designado por modelo baseado em sobreposição,
é inferido um dMMPP para cada escala temporal, sendo o modelo equivalente obtido
por sobreposição dos dMMPPs representativos de cada escala. No segundo modelo,
designado por hierárquico, cada estado dos dMMPPs associados a uma escala temporal dá origem, na escala seguinte, a um novo dMMPP que fornece uma descrição mais
detalhada do tráfego associado a esse estado; o modelo de tráfego equivalente é dado
por um dMMPP equivalente à estrutura em árvore assim construı́da. A eficácia dos
modelos propostos também foi testada e comparada usando capturas de tráfego real.
Finalmente, no capı́tulo 6 foi apresentado um novo modelo de tráfego baseado em
sistemas de Lindenmayer (sistemas L), incluindo a sua formulação matemática detalhada e o procedimento de inferência de parâmetros. Para além disso, foi também
estudada a modelação de tráfego com diferentes caracterı́sticas de similaridade escalar
através da avaliação da adequação de diversos tipos de modelos de tráfego ao ajustamento de capturas de tráfego real que apresentam esses tipos de comportamento.
Todas as capturas de tráfego utilizadas apresentavam caracterı́sticas de memória longa
mas nem todas exibiam comportamento de similaridade escalar multifractal. Foram
consideradas diversas hipóteses de modelos como potencialmente capazes de descrever tráfego com este tipo de comportamentos: o ruı́do gaussiano fraccionário (fGn)
como exemplo de um modelo intrinsecamente auto-similar, os modelos Markovianos
propostos no capı́tulo 5, o modelo baseado em sistemas de Lindenmayer e as cascatas
conservativas, que constituem modelos intrinsecamente multifractais. O estudo comparativo da eficácia dos diversos modelos foi baseado em simulação, constatando-se que
o modelo baseado em sistemas L, os modelos Markovianos e as cascatas conservativas
conseguiam descrever com precisão as principais estatı́sticas do tráfego original e o
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comportamento em fila de espera, apesar de apenas as cascatas conservativas (de entre
todos os modelos considerados) serem intrinsecamente multifractais no seu processo de
construção. Quanto ao modelo fGn, verificou-se que não conseguia de todo descrever de
forma adequada as diferentes caracterı́sticas das capturas de tráfego devido em parte
ao seu número de parâmetros reduzido.
Uma conclusão geral que se pode retirar dos estudos efectuados nesta Tese é que não
existem modelos de tráfego capazes de se ajustar a qualquer tipo de tráfego, mas antes
modelos mais adequados à caracterização de determinadas propriedades do tráfego.
A selecção de um modelo ou conjunto de modelos em detrimento de outros deve ter
sempre subjacente o tipo de tráfego a caracterizar e o objectivo da caracterização, que
determina as caracterı́sticas ou propriedades do tráfego que é necessário ajustar.

7.2

Trabalho futuro

Existem diversos assuntos que podem constituir objecto de uma investigação futura
alicerçada nos trabalhos desenvolvidos ao longo deste doutoramento.
Relativamente à proposta de novos modelos de tráfego, uma hipótese de trabalho
futuro passa pela extensão dos modelos de tráfego aqui propostos ou pela proposta de
novos modelos capazes de incorporar a descrição dos tamanhos dos pacotes. Os modelos
que caracterizam apenas os processos de chegadas podem ser aplicados com sucesso
quando a tecnologia de transmissão considerada implica tamanhos de pacotes fixos
(como o ATM, por exemplo) ou quando se pretendem modelar aplicações geradoras
de tráfego em que um determinado tamanho de pacote seja predominante (tráfego de
voz e vı́deo, por exemplo). No entanto, existem diversas situações em que ignorar a
diferença existente nos tamanhos dos pacotes, considerando um tamanho único igual
ao tamanho de pacote médio, ou modelar separadamente o processo de chegadas e o
tamanho dos pacotes pode resultar em diferenças significativas no desempenho em fila
de espera apresentado pelos tráfegos original e modelado.
Outra área de trabalho futuro prende-se com a utilização dos modelos de tráfego
em diversas vertentes da gestão de recursos em redes de telecomunicações. Nesta Tese
foram estudados diversos modelos de tráfego relativamente sofisticados. Este tipo de
modelos não tem sido muito usado em alguns aspectos da gestão de recursos, como por
exemplo, o controlo de admissão e a atribuição de recursos, normalmente baseados em
modelos de tráfego relativamente simples ou apenas em estatı́sticas medidas a partir
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do tráfego real. Assim, modelos de tráfego mais complexos podem constituir a base do
desenvolvimento de metodologias e ferramentas que permitam por exemplo identificar,
classificar e caracterizar diferentes tipos de tráfego (por aplicação e/ou por utilizador).
Desta forma, estas tarefas podem passar a ser baseadas em caracterı́sticas mais variadas e complexas do tráfego (por outras palavras, numa descrição mais detalhada),
resultando inevitavelmente numa atribuição de recursos mais eficiente e numa gestão
mais eficaz da rede.
Outra área de utilização dos modelos de tráfego prende-se com a previsão do ”estado”da rede (definido com base em métricas de interesse, como por exemplo, o valor
de utilização da largura de banda disponı́vel em cada uma das ligações) em diferentes instantes de tempo. Com base em medições de tráfego efectuadas por sistemas
de medição localizados em diferentes pontos da rede (escolhidos estrategicamente), é
possı́vel construir um modelo que represente o ”estado”da rede num determinado instante e que permita prever o seu ”estado”em qualquer instante futuro. Desta forma,
os modelos de tráfego aparecem interligados com ferramentas de medição de tráfego
instaladas na rede em operação, permitindo caracterizar o tráfego medido num determinado instante e fazer previsões acerca tanto dos perfis de tráfego que percorrerão a
rede em instantes temporais futuros como do ”estado”de desempenho da própria rede.
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Apêndice A
Lista de acrónimos
A tabela seguinte apresenta a lista de acrónimos utilizados ao longo da Tese e o respectivo significado.
Acrónimo
ADSL
AMF
ARFIMA
ARIMA
ARMA
ATM
CMPP
(D)AR
(d)BMAP
DITFT
(d)MMPP
ETC
FARIMA
fBm
FDC(C)
fGn
FMP(s)
FTP
GBAR
GBMA
HC
HTML
HTTP
IBP
IDC
IDCasc
IDI
IP
IPP
ISE
ISP
LAN
(L)MD
LRD

Significado
Asymetric Digital Subscriber Line
Atraso Médio na Fila de espera
Auto-Regressive Fractional Integrated Moving Average
Auto-Regressive Integrated Moving Average
Auto-Regressive Moving Average
Asynchronous Transfer Mode
Circulant Markov Poisson Process
(Discrete) Auto-Regressive
(discrete)-Batch Markovian Arrival Process
Discrete Inverse Time Fourier Transform
(discrete) Markov Modulated Poisson Process
Escala Temporal Crı́tica
Fractional Auto-Regressive Integrated Moving Average
fractional Brownian motion
Função de Distribuição Cumulativa (Complementar)
fractional Gaussian noise
Função(ões) de Massa de Probabilidade
File Transfer Protocol
Gamma-Beta Auto-Regressive
Gamma-Beta Moving Average
Horizonte de Correlação
HyperText Mackup Language
HyperText Transfer Protocol
Interrupted Bernoulli Process
Index of Dispersion for Counts
Infinitely Divisible Cascade
Index of Dispersion for Intervals
Internet Protocol
Interrupted Poisson Process
Infinite Server Effect
Internet Service Provider
Local Area Network
(Linear) Multiscale Diagram
Long-Range Dependence
Tabela A.1: Tabela de acrónimos
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Acrónimo
MAAP
MAdP
MAP
MPEG
MRP
MWM
PMR
PRE
QdS
RAM
RMD
RPP
SPP
SRD
SS
TCP
TELNET
TES
UA
VBR
WAN
WWW
ZD

Significado
Markovian Additive Arrival Process
Markovian Additive Process
Markovian Arrival Process
Moving Pictures Expert Group
Markov Renewal Process
Multifractal Wavelet Model
Peak to Mean Ratio
Processo de Renovamento Espacial
Qualidade de Serviço
Random Access Memory
Random Midpoint Displacement
Rácio de Pacotes Perdidos
Switched Poisson Process
Short-Range Dependence
Self-Similar
Transport Control Protocol
Telecommunications Network protocol
Transform Expand Sample
Universidade de Aveiro
Variable Bit Rate
Wide Area Network
World Wide Web
Zeta Diagram
Tabela A.2: Tabela de acrónimos (cont.)
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on Telecommunications, páginas 1071–1077, Março 2003.

[NSVP03a]

A. Nogueira, P. Salvador, R. Valadas e A. Pacheco.

Fitting self-

similar traffic by a superposition of MMPPs modeling the distribution
at multiple time scales. IEICE Transactions on Communications, E84B(8):2134–2141, 2003.
[NSVP03b]

A. Nogueira, P. Salvador, R. Valadas e A. Pacheco. Hierarchical approach based on MMPPs for modeling self-similar traffic over multiple
time scales. Proceedings of the First International Working Conference
on Performance Modeling and Evaluation of Heterogeneuous Networks
(HET-NETs’03), Julho 2003.

[NSVP03c]

A. Nogueira, P. Salvador, R. Valadas e A. Pacheco. Markovian approach for modeling IP traffic behavior on different time scales. Robert D.
van der Mei e Frank Huebner-Szabo de Bucs, editors, Proceedings of
SPIE Conference on Performance and Control of Next Generation Communication Networks, volume 5244, páginas 29–40, Setembro 2003.
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