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Resumo |

Com a populariza~ao do a esso a Internet, a
demanda por servios de pa otes do tipo faixa larga tem
res ido de forma signi ativa. Servios de alta velo idade s~ao ne essarios para prover a esso a Web (WWW)
om taxas de dados omparaveis as de uma rede lo al, e
ainda servios multimdia tais omo voz, imagem e vdeo.
As ompanhias de abo tem explorado novas te nologias
para dar suporte a apli ao~es interativas multimdia sobre TV a abo. Neste enario, o proto olo DOCSIS (Data over Cable Servi e Interfa e) foi estabele ido omo o
prin ipal padr~ao para a omuni a~ao de dados em redes
a abo. Alem disso, este proto olo tem sido proposto
tambem para a esso sem o de faixa larga.
O algoritmo de es alonamento de banda e um dos prinipais fatores que in uen iam o desempenho do proto olo. Portanto, e importante que se desenvolvam modelos
que permitam predizer o omportamento do proto olo
quando submetido as mais variadas ondio~es de trafego.
O objetivo deste artigo e o de desenvolver um modelo
para prever a vaz~ao e o retardo de a esso do anal de
subida, om o aumento da popula~ao de usuarios. Uma
ara tersti a importante do modelo global e o uso de um
modelo pre iso do omportamento do usuario WWW, e
a in u^en ia do trafego iso rono no retardo do trafego de
 examinado tambem a in u^en ia da
usuarios WWW. E
varia~ao dos slots alo ados as requisio~es, no desempenho dos usuarios do sistema.
~o
I. Introdu  a

Com a popularizaa~o do a esso a Internet, a demanda
por servios de pa otes do tipo faixa larga tem res ido
de forma signi ativa. Os usuarios esperam alta qualidade, on abilidade, fa il a esso e omuni aa~o de alta velo idade em suas asas ou mesmo em pequenas
empresas. Servios de alta velo idade s~ao ne essarios
para prover a esso a Web (WWW) para informaa~o e
entretenimento om taxas de dados omparaveis as de
uma rede lo al, e ainda servios multimdia tais omo
voz, imagem e vdeo.
Com o advento da te nologia de Hybrid Fiber Coax (HFC), e possvel ao usuario de uma rede onven ional de
TV a abo (CATV) ter um anal de a esso para enviar
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dados ao provedor de servio. Os usuarios podem re eber ou transmitir sinais one tando o seu equipamento
lo al (set-top boxes ou able modems), a rede.
A omuni aa~o em rede HFC e assimetri a, sendo que
a taxa do anal de des ida e signi ativamente maior
que a do anal de subida, uma vez que, para a essos
WWW, a requisia~o de servios exige pou a informaa~o
a ser enviada em omparaa~o om os dados de retorno
que podem in luir imagens. Alem disso, a omuni aa~o
e do tipo multiponto-ponto para o anal de subida (upstream hannel) e ponto-multiponto para o anal de des ida (downstream hannel). O anal de subida e do tipo
a esso multiplo, e portanto sujeito a olis~oes. O protoolo de a esso deve ser e iente de forma a minimizar
as olis~oes.
Re entemente o proto olo DOCSIS (Data Over Cable Servi e Interfa e Spe i ation) foi aprovado pelo
ITU e atualmente e um dos mais usados. O proto olo IEEE 802.14, desenvolvido para a mesma nalidade,
permane eu omo uma proposta apenas, mas por outro
lado muitas das ara tersti as do DOCSIS s~ao baseadas
no IEEE 802.14. Em [7℄, e feita uma des ria~o detalhada de proto olos de a esso multiplo HFC, ilustrando os
me anismos de a esso de ada um.
Uma outra maneira de se prover ligaa~o a Internet a alta velo idade e servios multimdia e atraves de a esso
sem o faixa larga (Broadband Wireless A ess - BWA).
Para prover este servio, uma rede omposta de modems sem o (BWA CPE Modems), estaa~o base (BWA
Base Trans eiver Station - BTS) e omutadores de dados, lo alizados na rede ba kbone (Wide-Area NetworkWAN), deve ser onstituda. As vantagens deste sistema
s~ao: oferta de servios Internet residen ial e orporativo em regi~oes remotas e mer ados emergentes; baixo
investimento ini ial para entrar no mer ado Internet e
alto poten ial de retorno; oferta de servios do tipo VPN
(Virtual Private Network); oferta de servios Internet de
alta velo idade a um preo omparavel a outras te nologias de a esso. Embora os sistemas BWA sejam basea-

dos no on eito de sistemas elulares xos (n~ao movel)
e utilizem TDMA (Time-Division Multiple-A ess), reentemente proto olos do tipo usado para CATV tem
sido propostos para a amada MAC, de forma a prover
uma alternativa mais e iente para o a esso a servios
multimdia om qualidade de servio.
O projeto de uma rede de a esso requer o entendimento
das ara tersti as das demandas do usuario assim omo
o entendimento do proto olo usado de forma a evitar a
degradaa~o de servio, inevitavel aso as demandas ultrapassem a apa idade da rede. Neste artigo, desenvolvemos um modelo para prever a vaz~ao e o retardo de
a esso do anal de subida, om o aumento da populaa~o
de usuarios. Uma ara tersti a importante do modelo
global e o uso de um modelo pre iso do omportamento
do usuario WWW. Como: (a) o proto olo e omplexo; (b) envolve eventos onde tempo entre o orr^en ia de
um pode ter ordens de magnitude diferente de outros
e; ( ) o modelo do omportamento do usuario WWW
envolve o uso de distribuio~es de auda longa, uidados
espe iais tem que ser tomados no desenvolvimento do
modelo de forma a evitar que a simulaa~o seja por demais ine iente. Introduzindo simpli ao~es, um modelo analti o e proposto, e seus resultados omparados
om os da simulaa~o.
A sea~o II des reve brevemente as ara tersti as do proto olo DOCSIS para o anal de subida. Na sea~o III o
modelo do usuario e do proto olo de a esso multiplo
do DOCSIS s~ao introduzidos. A sea~o IV in lui o resultado das simulao~es, eviden iando a apa idade do
modelo desenvolvido. Na sea~o V, itamos alguns trabalhos rela ionados ao estudo aqui apresentado, enfatizando as diferenas prin ipais. Nossas on lus~oes s~ao
apresentadas na sea~o VI.
II. O Proto olo DOCSIS

O DOCSIS vers~ao 1.0 foi aprovado omo um padr~ao
ITU-T em maro de 1998 e orresponde a vers~ao atualmente implementada nos equipamentos. O DOCSIS
vers~ao1.1 (julho/1999) possui fun ionalidades adi ionais
para prover QoS. Nesta vers~ao, seis ategorias de servio
s~ao de nidas, alem da segmentaa~o e on atenaa~o do
trafego IP. Com relaa~o aos me anismos MAC, no modo de operaa~o normal, o anal upstream orresponde
a um uxo ontnuo de minislots. Um minislot e uma unidade basi a de oportunidade de transmiss~ao no
anal upstream. No DOCSIS, o tamanho do minislot
depende do esquema de modulaa~o adotado e deve ser
multiplo de 6,25 s. O me anismo de minislots aumenta a e i^en ia de transmiss~ao, uma vez que numeros
apropriados de minislots podem ser alo ados para diferentes soli itao~es, tornando a alo aa~o de banda bas-

tante exvel. Nos nossos estudos alo aremos prioritariamente os minislots a trafego de voz.
A BTS e que oordena o a esso a banda upstream e atribui o uso da banda upstream num mapa de alo aa~o
de banda. Alguns minislots do quadro upstream s~ao
denominados request minislots e s~ao utilizados para envio de mensagens de soli itaa~o de banda. Os outros
minislots s~ao denominados data minislots e os dados
de usuario podem o upar multiplos minislots ontguos.
Para reduzir desperd io do uso da banda, devido a olis~oes, os modems ini ialmente enviam soli itao~es de
banda, sujeitas a olis~oes, a BTS. A BTS ent~ao agenda as soli itao~es e, atraves do anal dowstream, passa
esta informaa~o aos modems. No perodo agendado, os
dados podem ser enviados, no anal upstream, livres
de olis~ao. No ampo de abealho das unidades de
dados, ha um ampo op ional denominado Extended
Header Field, que pode ser utilizado para soli itao~es
piggyba king. Atraves destas soli itao~es, os modems
podem soli itar banda adi ional sem passar pelo proesso de ontena~o. Com isto, o atraso de a esso pode
ser minimizado uma vez que as soli itao~es n~ao preisam ser efetuadas atraves da ontena~o dos request
minislots. Alem disto, o numero de request minislots diminui. Alem dos modos de a esso a banda itados
a ima, o DOCSIS tambem prov^e a esso iso rono, a esso
de varredura de soli itaa~o periodi a (periodi request
polling) e a esso imediato. O modo de a esso iso rono
e ideal para o transporte de dados om taxa de bit onstante pois as oportunidades de transmiss~ao s~ao aloadas de forma periodi a. O modo de a esso periodi
request polling e adequado para dados om taxa de bit
variavel pois as soli itao~es de banda podem ser feitas
sob demanda atraves das varreduras de soli itao~es periodi as. No modo de a esso imediato, o modem pode
enviar os dados diretamente, sem fazer soli itaa~o de
banda. Neste aso, os dados ser~ao transmitidos pela
BTS, aso ainda haja banda disponvel apos o atendimento de todas soli itao~es. Este modo de a esso possui
atraso reduzido. Com relaa~o a QoS, o DOCSIS de ne
seis ategorias de servio: UGS (Unsoli ited Grant Servi e), UGS-AD (Unsoli ited Grant Servi e with A tivity Dete tion), rtPS (real time Polling Servi e), nrtPS
(non-real-time Polling Servi e), BE (Best E ort) e CIR
(Committed Information Rate).
Na ategoria UGS, a BTS prov^e uma quantidade xa de dados a intervalos periodi os para o uxo UGS.
Esta ategoria e adequada para apli ao~es de video onfer^en ia e vdeo sob demanda (a esso iso rono). No entanto, nesta ategoria pode haver desperd io de banda quando o uxo de dados esta inativo. Na ategoria
UGS-AD, a BTS utiliza um dete tor de atividade para

veri ar se o uxo de dados esta inativo. Quando o
uxo esta inativo, a BTS reverte o modo de a esso para
varredura de soli itao~es periodi as. As ategorias rtPS e nrtPS utilizam o modo de a esso de varredura de
soli itao~es periodi as e s~ao adequadas para apli ao~es
VoIP e high-bandwidth FTP, respe tivamente. No entanto, a ategoria nrtPS re ebe pou as oportunidades
de soli itao~es quando a rede esta no estado de ongestionamento. A ategoria de servio BE pode utilizar os

modo de a esso normal, piggyba king ou imediato. E
adequada para apli ao~es telnet, FTP ou WWW. Por
m, a ategoria CIR e proprietaria, pode ser de nida
de diversas formas, dependendo do fabri ante. Uma
on guraa~o bastante utilizada para CIR e semelhante
ao servio rtPS mas om uma taxa mnima garantida.
Para atender aos requisitos de QoS destas diferentes ategorias de servio, a BTS deve possuir um metodo de
ontrole de admiss~ao e um algoritmo de agendamento (s heduling) para ada uma delas. O DOCSIS adota o algoritmo Bynary Exponential Ba ko no pro esso
de resolua~o de olis~oes durante a disputa ( ontena~o)
por request minislots. Unidades de dados denominadas
Data Ba ko Start (DBS) e Data Ba ko End (DBE)
s~ao utilizadas para indi ar o tamanho ini ial e maximo
da janela de ba ko . O algoritmo tem in io om um
tamanho de janela de ba ko de 2DBS . A seguir, e esolhido, de forma aleatoria, um numero x entre 0 e 15 e
o tamanho da janela de ba ko e modi ado para 2x . O
modem n~ao faz nenhuma soli itaa~o ate hegar a janela
sele ionada por este numero. Se a disputa n~ao e bem
su edida, a janela de ba ko e in rementada por um fator de 2, de forma su essiva ate o tamanho maximo da
janela (2DBE ) ou ate que o numero de olis~oes hegue
a 16, onde a soli itaa~o e atendida.
~o dos Modelos
III. Des ri  a

O modelo usado neste trabalho e para o anal de subida. Espe i amente o proto olo de a esso ao meio e
modelado, in luindo a ontena~o por slots de pedidos
de a esso e de dados. No modelo supomos que a populaa~o de usuarios a essa a Internet predominantemente
om apli ao~es de WWW e voz sobre IP. O modelo e
dividido em tr^es partes: o modelo do usuario WWW, do
trafego de voz, e o modelo do anal de a esso, dividido
em slots de ontena~o e de dados.
O simulador usado faz parte do ambiente de modelagem
TANGRAM-II [1℄, [2℄. Neste ambiente o usuario espe i a o modelo atraves de objetos que se omuni am
usando um me anismo de tro a de mensagens, e ada
objeto possui um onjunto de eventos a ele asso iados.
A aa~o asso iada a um evento (ou mensagem re ebida) e
espe i ada atraves de uma linguagem semelhante a lin-

guagem C. Uma vez o modelo ompilado, ele pode ser resolvido analiti amente (se ele e Markoviano ou perten e
a uma lasse de modelos n~ao-Markovianos) ou pode ser
simulado. Duas opo~es de simulaa~o est~ao disponveis
para o usuario: bat h e interativa. Na simulaa~o interativa o valor das variaveis de estado s~ao mostrados ao
usuario apos a exe ua~o de um ou de um onjunto de
eventos. Diversas medidas de interesse podem ser automati amente al uladas, tais omo: probabilidade de
estar em um sub onjunto de estados do modelo, distribuio~es ondi ionais e marginais de variaveis de estado, entre outras. A Figura 1 ilustra gra amente os
modulos prin ipais do modelo.

A. Modelo dos Usuarios
A parte esquerda da Figura 1 representa o omportamento de a esso de usuario WWW. Este modelo e
baseado nas medio~es feitas em [3℄. Naquela avaliaa~o,
todo o trafego WWW entre o Laboratorio da GTE e a
Internet foi monitorado em duas sess~oes om duraa~o
de 2 1/2 horas na parte da manh~a e 2 horas a tarde.
O modelo usado para as requisio~es e do tipo ON-OFF.
Quando um usuario WWW li a em uma ligaa~o de
hipertexto, varias requisio~es WWW podem se seguir.
A primeira transmite a requisia~o do usuario ao servidor, e as subsequentes s~ao geradas automati amente pelo liente de forma a obter, por exemplo, imagens da
pagina durante o pro esso de download desta. Quando a
requisia~o do usuario e satisfeita, normalmente segue-se
um intervalo para que os dados sejam absorvidos antes
de uma nova requisia~o.
A identi aa~o de um perodo de ON (que pode in luir
mais de uma requisia~o de usuario) depende de algum
valor arbitrado durante as medio~es. Em [3℄ requisio~es
a intervalos inferiores a 60 segundos foram onsiderados
omo perten entes ao perodo ON. Consequentemente
um intervalo entre requisio~es maior que 60 segundos e
onsiderado omo OFF. Desta forma em [3℄ foram identi adas tr^es distribuio~es para o modelo de um usuario
WWW: a distribuia~o Weibull foi usada para o perodo
de ON e a Pareto para o perodo de OFF. Para representar o intervalo entre requisio~es durante um perodo
ON, uma distribuia~o Weibull foi novamente usada, mas
om par^ametros distintos da primeira.
A funa~o densidade da variavel aleatoria Weibull e dada
por:
k  x k 1 (x=)k
e
;
(1)
fW (x) =

 

e a Pareto por:
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k
:
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A Tabela I resume os valores usados nas distribuio~es
do nosso modelo, de a ordo om [3℄. No nosso modelo,
usuarios s~ao representados por has que ir ulam entre
os objetos Delay o e Delay On da Figura 1, sendo que
o tempo de perman^en ia de uma ha em ada objeto
segue a distribuia~o orrespondente. Uma vez em ON, e
ativado o modulo Pa ket Generation, responsavel pela
geraa~o de pa otes. No nosso modelo onsideramos que
um pa ote o upa 5 slots de dados (ou 400 bytes) que
e um tamanho tpi o de pedidos de a esso, medido em
nossa rede lo al.
O nosso modelo in lui trafego iso rono (voz no nossos
estudos). Este trafego e modelado da seguinte forma.
O numero de ligao~es de voz e dado por um pro esso de
Poisson uja taxa e dependente do numero de usuarios.
No modelo supomos que um usuario gera 1 hamada a
ada 90 minutos e a duraa~o media da hamada e de 3
minutos (um usuario gera ent~ao um trafego de 0.0333
Erlangs). Uma ligaa~o de voz ativa gera um trafego de
3 slots a ada 20 mseg, orrespondendo a um pa ote de
voz IP om 160 amostras de audio.

B. Modelo do Canal de A esso
Os  ones orrespondentes ao modelo do anal de a esso pode ser visto no lado direito da Figura 1. Os pedi-

dos gerados pelo objeto Pa ket Generation s~ao en aminhados ini ialmente para um modulo que simula o me anismo de reserva de slots. Conforme indi ado na sea~o
II, os slots do anal de subida s~ao divididos em slots de
ontena~o e de dados. Utilizamos dois tamanhos para
os slots de ontena~o: 5 e 15. Uma requisia~o es olhe
aleatoriamente um slot para fazer o pedido. Caso n~ao
haja olis~ao, o pedido e en aminhado para a la de a esso para atendimento. O geren iamento da banda e feito
de forma a que o anal atende alternadamente as reservas e os dados uja reserva foi realizada om su esso.
Este me anismo e modelado por um sistema de polling
do tipo gated, ujo servidor alterna entre o atendimento
de reservas e de dados. Uma vez alo ado ao atendimento de slots de dado, o anal atende apenas as requisio~es
feitas previamente, o que expli a o uso da dis iplina tipo
gated. Existe um tamanho maximo para o numero de slots de dados, onsiderado de 3 mse nos nossos estudos.
Sendo assim, se o numero de reservas feitas for superior
a 24 slots (3 mseg), os pedidos so ser~ao atendidos no
proximo quadro de dados.
Cada pedido de reserva es olhe aleatoriamente um dentre os slots de ontena~o disponveis. Em aso de olis~ao, as soli itao~es que olidiram s~ao re-submetidas depois de um atraso aleatorio. Como, a prin pio, deve
ser pequena a probabilidade de uma requisia~o sofrer
mais de duas olis~oes, o tempo medio de atraso e onstante e n~ao variavel om o numero de olis~oes onforme
o proto olo. Essa suposia~o e razoavel para um sistema
bem dimensionado, e pode ser veri ada durante a simulaa~o.
O trafego de voz tem prioridade sobre o trafego WWW
e, de a ordo om o proto olo, assumimos que uma vez
estabele ida a reserva esta permane e enquanto durar a
hamada.

Como o modelo e omplexo e envolve eventos om taxas
muito distintas para ada um dos tipos de eventos,
uidados devem ser tomados na ontrua~o do modelo
de forma a aumentar a e i^en ia da simulaa~o. Por
exemplo, o intervalo de tempo para transmitir um slot de dados e de 125 seg. Por outro lado para 75%
dos usuarios WWW, a duraa~o do tempo em OFF e de
aproximadamente 5 minutos. Uma maneira de minorar o problema e pela agregaa~o de eventos em bat h.
Por exemplo, ao inves de simular eventos de sada a ada slot, o servio no nosso modelo e feito onsiderando
um bat h igual ao numero de slots pronto para serem
servidos em um quadro.
Alem do mais, a simulaa~o de distribuio~es om auda longa tambem podem trazer efeitos adversos, omo
observado em [4℄. Em uma simulaa~o ontendo tais
distribuio~es pode ser prati amente impossvel atingir
onverg^en ia para o estado esta ionario. Este problema
pode ser observado, por exemplo, em simulao~es ontendo a distribuia~o Pareto om < 1:7, o que e o aso
dos nossos estudos.
Nas simulao~es que realizamos, observamos este problema, prin ipalmente om relaa~o ao tempo em OFF.
Crovella e Lipsky [4℄, sugeriram a adoa~o de \es alas
de tempo". No nosso aso, onsiderando que: (a) as
amostras de [3℄ s~ao nitas, e o asamento feito para
se obter os par^ametros da distibuia~o onsideram tais
amostras e (b) as amostras foram obtidas de um intervalo de observaa~o nito; as simulao~es foram feitas
durante um tempo igual ao tempo de observaa~o das
amostras e a distribuia~o do tempo em OFF utilizado
e trun ada para um valor igual ao valor maximo observado neste tempo. Consideramos tambem o fato de
que neste intervalo de observaa~o um numero elevado de
amostras foi gerado de forma a que houvesse um asamento entre a distribuia~o gerada e a teori a dentro dos
valores observados em [3℄. Este pro edimento segue na
linha das sugest~oes de Heyman [5℄ que re omenda o uso de outras medidas que n~ao as de estado esta ionario
(por exemplo medidas transientes). Heyman [5℄ mostra
que o fator de maior in u^en ia nas medidas e a forma
da distribuia~o, na sua maior parte. Alem disso, e importante notar que as amostras tem tamanho limitado,
e trun ar a distribuia~o deve ser onsiderado.
Consideramos nos nossos experimentos uma populaa~o
de usuarios WWW igual a 2000 e a 3000. Dentro desta populaa~o variamos o numero de usuarios usando o
servio de voz sobre IP (trafego iso rono). A medida de
desempenho al ulada e o tempo medio de a esso que
representa o tempo desde que um usuario WWW gera
o seu pedido ate que ele seja transmitido no anal de

a esso.
O gra o na gura 2 mostra o tempo medio de a esso
para uma populaa~o de 2000 usuarios WWW. Podemos observar que para 15 slots de ontena~o o tempo
de a esso e da ordem de pou os milisegundos ate uma
populaa~o de 1000 usuarios telef^oni os. A partir de 1100
e ate 1200 usuarios o tempo de a esso passa a ser da ordem de pou os segundos. A partir de 1200 usuarios o
tempo res e tendendo a in nito. Quando onsideramos
5 slots de ontena~o, podemos observar que o tempo de
a esso diminui bastante. Se ompararmos o tempo de
a esso para 1200 usuarios, ele e reduzido de 6 minutos
para 486 ms.
tempo de acesso (segundos)

IV. Resultados
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Fig. 2. Tempo de A esso. Populaa~o WWW = 2000

O gra o na gura 3 mostra o tempo medio de a esso
para uma populaa~o de 3000 usuarios WWW. O tempo
de a esso para 15 slots de ontena~o e da ordem de
pou os milisegundos ate uma populaa~o de 700 usuarios
telef^oni os. A partir de 1000 e ate 1150 usuarios o tempo
de a esso passa a ser da ordem de pou os segundos.
A partir de 1200 usuarios o tempo res e tendendo a
in nito. Ja para o aso de 5 slots de ontena~o, podemos
observar uma redua~o signi ativa no tempo de a esso.
Para uma populaa~o de 1200 usuarios o tempo de a esso
diminui de duas ordens de grandeza.
V. Trabalhos Rela ionados

Re entemente alguns trabalhos de avaliaa~o tem apareido na literatura. O objetivo prin ipal do trabalho de
[10℄ foi o de veri ar a in u^en ia do tamanho dos paotes na vaz~ao maxima atingida, e no retardo de a esso
do anal de subida. Dois tipos de trafego foram onsiderados: iso rono e ON-OFF. Estes trafegos entretanto n~ao foram onsiderados em onjunto e n~ao foi feito
um modelo detalhado do trafego de a esso WWW omo
no aso deste trabalho. Os resultados foram obtidos atraves de um simulador proprietario, e ada ponto levou
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Fig. 3. Tempo de A esso. Populaa~o WWW = 3000

5-20 horas de simulaa~o.
O trabalho de [8℄ omparou os proto olos DOCSIS e
IEEE 802.14, usando a plataforma de simulaa~o NIST
ATM. O objetivos destes estudos foi o de analisar: os
algoritmos de ontena~o; transfer^en ia de trafego ATM
e IP, onde os trafegos gerados tem distribuia~o Poisson
apenas.
Em [9℄ o objetivo foi o de veri ar a vaz~ao maxima
atingida quando trafego iso rono e injetado no anal
de subida do DOCSIS. Taxas de 8 a 64Kbps foram onsideradas, sem nenhum outro trafego. A in u^en ia do
tamanho dos pa otes tambem foi estudada, e do overhead ausado pelo em apsulamento. Um simulador proprietario foi utilizado.
O objetivo do trabalho de [6℄ foi o de estudar a adequaa~o de proto olos usados em HFC para redes de
a esso elular. Tr^es tipos de trafego foram onsiderados
em separado, in luindo trafego WWW. As omparao~es,
semelhante a alguns dos trabalhos a ima, levou em onta o efeito do tamanho dos pa otes. Naquele trabalho,
pelos resultados apresentados, o tamanho dos pa otes
est~ao bem a ima do tamanho tpi o das requisio~es de
subida de um trafego WWW, (e usadas nos nossos estudos). Uma expli aa~o provavel para o uso de tamanhos
atpi os pode ser o de onsiderar a in u^en ia da tamanho dos pa otes no desempenho do proto olo.
No nosso trabalho onsideramos em onjunto trafego
iso rono e WWW. O modelo de simulaa~o desenvolvido
levou em onta ara tersti as relevantes do proto olo,
mas pro urando omitir detalhes irrelevantes para o desempenho global. O fato do simulador TANGRAM-II
permitir animaa~o, ajudou a veri ar as ara tersti as
menos e mais relevantes, de forma a que o modelo nal
pudesse ter sido talhado visando aumentar a e i^en ia
da simulaa~o. (Cada ponto durou de pou o mais de 30
mins em um Pentium-III/866.)

Desenvolvemos um modelo do proto olo de subida do
DOCSIS de forma a avaliar o seu desempenho e veriar os limites rti os de operaa~o de a ordo om a
demanda do usuario. O modelo in lui uma mistura de
trafego iso rono e trafego gerado por uma populaa~o de
usuarios WWW. Como as taxas de eventos s~ao bem distintas e o modelo in lui distribuio~es om auda longa,
uidados foram tomados para a obtena~o dos resultados
da simulaa~o.
Os breves estudos reportados mostraram que a
diminuia~o do numero de slots alo ados para a reserva de slots de dado pode reduzir signi ativamente o
retardo de a esso dos usuarios WWW quando o sistema
omea a ar saturado. Alem disso, para o leque de
par^ametros usados, o retardo introduzido pelas olis~oes
no perodo de reserva foi insigni ante.
Atualmente estamos desenvolvendo um modelo analti o
introduzindo ertas simpli ao~es. O modelo de simulaa~o servira omo base do modelo analti o, que devera
ser mais e iente do que o primeiro.
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