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RESUMO

 

Este trabalho fala de uma tecnologia nova, que surgiu no fim da década de 80 trazendo soluções a quem 

necessitava de uma rede mais rápida e mais eficaz. Trata-se de Frame-Relay, um protocolo que ganhou a 

confiança de muitas empresas no cenário mundial.

Na área de telecomunicações, Frame Relay vem sendo utilizado em larga escala e são inúmeras as 

vantagens oferecidas para tanto sucesso e confiança em um protocolo.

Para o usuário brasileiro inúmeras são as ofertas envolvendo o serviço de Frame Relay, principalmente 
agora nesta reestruturação no setor de telecomunicações.

Nesta pesquisa são encontradas definições básicas e de funcionamento da tecnologia Frame Relay, 
auxiliando o leitor a entender de uma maneira transparente do que realmente se trata esta tecnologia tão 
atuante nos dias de hoje.
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             1 - Introdução
 

O Frame Relay é uma tecnologia consumada, pois já alcançou uma posição importante na utilização 

mundial. Muitas são as operadoras de serviços públicos que já trabalham com o Frame Relay. No Brasil, 

onde existe uma profunda reestruturação do setor de telecomunicações, com a abertura do modelo de 

prestação de serviços e com a privatização da Telebrás, é de conhecimento público a diversidade de 

ofertas anunciadas de novos serviços de telecomunicação abrangendo o Frame Relay. 

 

Serviços de Frame Relay estão amplamente disponíveis no momento. A confiabilidade inerente às redes 
atuais, além da existência de camadas superiores de software que podem fornecer confiabilidade fim-a-
fim, são fatos que tornam o Frame Relay um grande candidato ao uso generalizado em redes de 
computadores. Na Europa, esta rede de comutação de pacotes é mais utilizada do que qualquer outro tipo 
de conexão LAN remota. 

 

Devido ao crescente aumento nas taxas de transmissão nas redes atuais, as linhas discadas, dedicadas e as 

redes públicas de comutação de pacotes (X.25), com altos retardos e às taxas de transmissão baixas, não 

se configuram como as melhores opções para conexão. O Frame-Relay é uma técnica de comutação 

rápida de pacotes (desenvolvida inicialmente para a RDSI), que visa eliminar uma grande parte do 

cabeçalho da célula utilizada no X.25, diminuindo o processamento das células nos nós.

 

Se trata de um serviço de transporte capaz de suportar múltiplos protocolos (TCP/IP, IPX, DECNET, 

SNA...) e aplicações, correspondentes a diversos ambientes de comunicações de cliente (Token Ring, 

Ethernet..). Se adapta especialmente às necessidades de interconexão das LANs e as arquiteturas de 

comunicações predominantes. O Frame Relay pode trabalhar isoladamente, naqueles casos em que o 



cliente só quer um servidor de transporte, e associado a outros serviços de maior valor agregado, como é 

o caso da interconexão de LAN, conexão de internet e conexão de infoVia. [FRFORUM]

 

Segundo a Embratel, é muito arriscado usar a tecnologia Frame Relay com a qualidade ruim de certas 
linhas, porque o controle de erros é feito apenas nas estações finais, podendo causar grandes atrasos caso 
haja uma quantidade muito grande de erros. Portanto, é recomendável usar o Frame Relay somente 
quando se tem certeza da qualidade do meio físico(linhas de comunicação).

 

Este trabalho apresenta uma discussão sobre a tecnologia Frame Relay frente a realidade do sistema de 
telecomunicações brasileiro, onde sua utilização é bastante difundida. Neste contexto, no capítulo 2 será 
feito um resumo sobre a tecnologia Frame Relay, com a intenção de levar uma boa base do tema 
abordado. Já no capítulo 3 será feita uma descrição das principais características técnicas do Frame Relay, 
sendo que a compreensão dos capítulos 2 e 3 será de grande importância para o entendimento dos demais 
capítulos. No capítulo 4 são apresentados exemplos de outras tecnologias similares ao Frame Relay, além 
de comparações entre elas. No capítulo 5, será mostrado como o Frame Relay se tornou uma tecnologia 
respeitada e de grande utilização no mercado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Frame Relay: um breve relato

 

Neste capítulo são feitas várias definições sobre a tecnologia Frame Relay dando uma  visão mais clara do 

assunto em pauta, além de servir como base para a compreensão dos capítulos seguintes. O capítulo trata 

da criação do Frame Relay, das suas vantagens e também dos fatores que contribuíram para o seu 

aparecimento no mercado.



 

2.1 - Definição

 

Projetado com base no X.25 e RDSI, Frame Relay é um protocolo de nível de enlace(nível 2) do modelo 

OSI. Sua principal aplicação é a conexão a redes locais distantes, com taxas de transmissão de 1.544 

Mbps, podendo alcançar 34 ou 45 Mbps. [CEREDA]

 

 Esta tecnologia oferece um serviço orientado à conexão, garantindo a transferência tanto unidirecional, 

quanto bidirecional dos pacotes transmitidos entre duas ou mais interfaces de rede, preservando a ordem 

de entrega dos pacotes de uma conexão virtual para que atinjam o destino. 

 

O Frame Relay não garante a entrega de todos os pacotes que transmite. Parte destes podem ser 

descartados por ocorrência de erros e congestionamento na rede. O Frame Relay não utiliza mecanismos 

de controle de erros e de fluxo, funções estas destinadas ao usuário.

 

Trata-se  de  uma  tecnologia  de  comutação  baseada  em  pacotes, 

concebida  para  alta  velocidade,  desenvolvida  para  solucionar 

problemas  de  comunicação  que  outros  protocolos  não  resolvem, 

como: garantia de eficiência das larguras de banda para tráfego em 

rajadas, processamento de protocolos de nível mais baixo e operação 

em altas velocidades. 

 

2.2 - A criação do Frame Relay

 

O processo de transferência de dados no Frame Relay foi criado com base nas redes X.25, simplificando a 
Camada de Enlace de Dados e eliminando a Camada de Rede. Surgiu à medida que os processadores 
foram se tornando mais rápidos e as linhas de transmissão começaram a evoluir, fatores que causaram 



uma crescente disponibilidade de sistemas de transmissão operando em altas velocidades e com melhores 
padrões de qualidade. [CEREDA]

 

Aumentar velocidade e desempenho durante a transmissão era uma necessidade do mercado no momento 
em que o Frame Relay foi lançado. Ele foi desenvolvido respeitando esta necessidade e por isto foi 
adotado por vários usuários desde o seu lançamento. Além disto, a tecnologia Frame Relay fez uso 
efetivo das instalações digitais existentes e tornou barato o poder de processamento dos dispositivos do 
usuário final. O Frame Relay foi desenvolvido por e para usuários de comunicações de dados, sendo 
assim a tecnologia perfeita para o momento.

 

Algumas tendências de rede contribuíram para o desenvolvimento do Frame Relay. No fim da década de 
80 estas tendências se uniram para criar e habilitar transmissão em alta velocidade pela WAN:

 
1.                 Inclusão de processamento gráfico nas transmissões; 
2.                 O aumento em aplicações de tráfego em rajadas; 
3.                 Dispositivos usuário-final inteligentes (PCs, workstations, terminais de X-Window) 
com grande poder de processamento;
4.                 A proliferação de LANs e computação cliente/servidor;
5.                  Difusão das redes digitais;
 

2.2.1 - Necessidade de aumentar a Velocidade. 
 
Hoje, o armazenamento rápido e a recuperação de imagens para aplicações interativas são muito comuns. 
Antigos usuários de aplicações gráficas, que foram acostumados a transferência rápida de informação em 
suas LANs, esperavam resposta semelhante ao transmitir dados em WAN, já que as exigências de largura 
de banda para imagens gráficas eram substancialmente mais altas que para transações de texto. Foi 
preciso aumentar a largura da banda e seu processamento para que as expectativas de tempo de resposta 
fossem satisfeitas. 
 
2.2.2 - Exigências de Largura de banda dinâmicas 
 
Este tipo de usuário de LAN requer picos de largura de banda altos, seguidos por períodos de tempo 
inativo. Tráfego ‘bursty’, ou em rajadas, é bem apropriado para compartilhamento estatístico da largura 
de banda que é uma característica da tecnologia de Frame Relay. 
 
2.2.3 - Dispositivos fixos mais inteligentes 
 
Como as exigências das  redes estavam mudando, o poder de computação acompanhou esta tendência. Os 
custos decrescentes do poder de processamento resultou na proliferação de PCs inteligentes, estações de 
trabalho e servidores poderosos, tudo conectado a LANs. 
 
Estes novos dispositivos também ofereceram a possibilidade de executar processamento de protocolos, 
tais como detecção e correção de erro. Isto significou que a rede WAN podia ser aliviada do fardo do 
processamento do protocolo da camada  de aplicação - outro ajuste perfeito para Frame Relay.    
O equipamento de usuário-final estava ficando mais sofisticado em sua habilidade de reconhecer erros e 
retransmitir pacotes ao mesmo tempo que instalações digitais estavam reduzindo taxas de erro dentro da 
rede. Além disso, os protocolos das camadas mais altas, como TCP/IP, adicionaram inteligência aos 
dispositivos do usuário-final.
Sem o overhead associado à descoberta de erro e correção, o Frame Relay poderia oferecer um poder de 
processamento mais alto que outras soluções de conectividade, como X.25. 
 



2.2.4 - Desempenho mais alto 
 
Alguns usuários tentaram resolver o desafio da interconexão de redes simplesmente conectando brigdes 
ou routers uns aos outros em linhas dedicadas. Esta solução funcionou para redes simples, mas com o 
aumento da complexidade, as desvantagens ficaram aparentes: custos de transmissão mais altos, 
confiança mais baixa, administração de rede e diagnósticos limitados e ineficiências escondidas. 
Logo ficou aparente que uma solução melhor para a interconexão  de LANs era conectar bridges e routers 
em um backbone de WAN seguro e manejável, projetado para fazer o melhor uso de instalações e 
oferecer altos desempenhos a demanda dos usuários.
 
A tecnologia de Frame Relay ofereceu vantagens distintas para as WAN. Primeiro, é um protocolo WAN 
mais eficiente que o IP, usando só cinco bytes de overhead contra 20 do IP. Além disso, o roteamento de 
IP impõe demoras desnecessárias e consume uma banda de rede mais larga. 
 
2.2.5 - Difusão das Instalações Digitais
 
Como a infra-estrutura de telecomunicações pública migrou de instalações analógicas para instalações 
digitais de alta qualidade, a disponibilidade da largura da banda aumentou e as taxas de erro diminuíram. 
As capacidades de correção de erro do X.25 e SNA que foram desenvolvidos para enfrentar os erros 
inerentes de linhas analógicas, não eram mais necessárias em redes WANs digitais. 
Enquanto os gerentes de telecomunicações contemplaram a tarefa de como administrar exigências 
crescentes de usuário e aumento de complexidade da rede, o Frame Relay estava sendo concebido nos 
laboratórios da Bell como parte da especificação de ISDN. Logo, Frame Relay evoluiu para um serviço 
de rede em seu modo próprio. 
 

Os benefícios do Frame Relay são muitos. Dentre eles, estão os custos mais baixos de conexões entre 
redes. São obtidas múltiplas conexões lógicas em uma única conexão física e, os custos com 
equipamentos e acesso são mais baixos, e é possível obter melhor desempenho, mais acesso e menor 
complexidade da rede.

 

2.3 - Vantagens da Tecnologia Frame Relay

 

As corporações americanas estão tentando entender um dos segredos dos operadores de telecomunicação 
europeus: a grande aceitação do Frame Relay. Na Europa, essa rede de comutação de pacotes é mais 
usada que qualquer outro tipo de conexão LAN para LAN remota. É natural, se for analisado que o Frame 
Relay não tem em igual valor, largura de banda e capacidade multiponto flexível.

 

Como o serviço telefônico, o Frame Relay é sensível ao uso. Quem tiver uma linha dedicada tradicional, 
pagará por todo o tempo de acesso a uma única linha com largura de banda limitada. Mas com o Frame 
Relay , esta mesma pessoa, paga apenas o tempo efetivo de utilização de uma grande rede de comutação 
de pacotes. Sua conta telefônica será menor e também será possível o  acesso a várias linhas e larguras de 
banda quase ilimitadas.

 

Desde o seu início, o Frame Relay foi colocado pelos  usuários numa posição de destaque frente às outras 
tecnologias alternativas devido a vários benefícios:



 

1. Custo de Propriedade Mais Baixo

 

Este fator se deve a várias razões, dentre elas, as citadas abaixo:

 

Ø      Apoio a aplicações múltiplas de usuário, como TCP/IP, NetBIOS, SNA e voz, 
eliminando múltiplas linhas privadas para apoiar diferentes aplicações em um único local.
 

Ø      Permissão a múltiplos usuários para acesso a um único circuito e porta do Frame Relay, 
usando eficazmente a largura de banda(devido à sua capacidade de multiplexação estatística).
 

Ø      Freqüentemente se verifica grandes economias em custos ocorrendo em instalações de 
transmissão, devido ao fato de que é necessário apenas um único circuito de acesso e porta para cada 
local.
 

Ø      Os clientes notaram uma redução relevante nos gastos em hardware, como por exemplo 
o número de cartões de routers e DSU/CSUs requerido, ao mesmo tempo que reduz os custos e 
manutenção comparado com tecnologias de ponto-a-ponto.
 

2. Padrões  bem estabelecidos e largamente adotados, que permitem arquitetura aberta e implementação 
de Plug-and-Play.

 

Utilizando Frame Relay, os usuários podem se sentir tranqüilos sabendo que seus padrões tanto nos EUA 
quanto no resto do mundo são únicos. Este fato assegura que aqueles equipamentos e serviços oferecidos 
hoje serão funcionais por um longo período, com padrões constantemente evoluindo para apoiar novas 
aplicações e satisfazer as necessidades dinâmicas do mercado.

 

3. Baixo overhead e Alta Confiança

 

O Frame Relay faz uso eficiente de cada frame, quando são usados de 2 a 5 bytes de overhead, sendo 

assim, mais de uma largura de banda é usada para enviar dados de usuário e menos para o overhead. A 

utilização da largura de banda do Frame Relay é quase equivalente a de linhas dedicadas e melhor que 

várias outras tecnologias, como X.25 ou IP switching. 

 

4. Escalabilidade da Rede, Flexibilidade e Recuperação de Falhas

 



Para o usuário-final, uma rede de Frame Relay parece direta. Um usuário de Frame Relay simplesmente 
conecta diretamente a ‘nuvem’ de Frame Relay, cuja rede está baseada em circuitos virtuais que podem 
ser distribuídos ou ponto-a-ponto, e estas ligações podem ser permanentes ou comutadas. 

 

Devido a esta estrutura, o Frame Relay é mais flexível que uma rede de ponto-a-ponto fixa. Isto significa 
que adições e mudanças em uma rede são transparentes para os usuários-final., dando aos gerentes de 
telecomunicações a flexibilidade para modificar facilmente as topologias de rede e aumentar a quantidade 
de máquinas quando as aplicações crescem ou são adicionados novos sites. [FRFORUM]

 

Esta flexibilidade inerente se presta igualmente bem à provisão de rotas alternadas para locais de 
recuperação de falhas que são, em muitos casos, transparentes ao usuário-final.

 

5. Interoperabilidade com novas aplicações e serviços

 

Comparado com o uso de linhas privadas ponto-a-ponto, o Frame Relay pode ser usado tanto em redes de 
dados como de voz. Isto significa que Frame Relay facilmente acomoda novas aplicações e dá uma nova 
direção às redes existentes, por exemplo, a migração de SNA para APPN. [FRFORUM]

 

Além disso, os padrões de Frame Relay foram desenvolvidos para interwork com serviços evoluídos 
recentemente como o ATM. Como surgem novas aplicações que exigem um aumento da largura de 
banda, as redes podem facilmente migrar à tecnologias apropriadas sem encalhar os equipamentos de rede 
existentes.

 

O serviço de Frame Relay pode ser considerado flexível porque permite anexar novos CPV(Circuitos 

Virtuais Permanentes), incorporar modificações e ampliações sem que afete os recursos físicos das 

conexões de acesso existentes. O serviço se constitui em uma modalidade de CPV, que define uma 

conexão lógica permanente estabelecida entre duas entidades. Sobre a mesma interface de acesso à rede 

pode-se estabelecer, ao mesmo tempo, múltiplos  CPV’s com diferentes destinos. 

 

O Frame Relay permite a interconexão eficiente entre instalações do cliente de diversos tipos, além de 
suportar múltiplos protocolos e aplicações, correspondentes a diversos ambientes de comunicações de 
cliente. Se adapta especialmente às necessidades de interconexão das LANS  e as arquiteturas de 
comunicações predominantes. Pode trabalhar isoladamente naqueles casos em que o cliente exige apenas 
um  servidor de transporte, e associado a outros serviços de maior valor, como é o caso da interconexão 
de LAN, conexão de internet e conexão de InfoVia, utilizadas no Frame Relay. [BLACK]

 

2.4 - Características da Tecnologia Frame Relay 



 

Ø      Flexibilidade, permite ao cliente incorporar modificações e amplificações sem que estas 
impliquem em reimplantar a rede do cliente; 
 

Ø      Eficiência, otimiza o dimensionamento dos recursos de acordo com os recursos e com o 
uso que se vai fazer dos mesmos, permitindo mínimos retardos da rede e alta transparência no transporte; 
 

Ø      Solução ponto-a-ponto, onde a rede do cliente é supervisionada continuamente e em caso 
de proceder algum problema, o mecanismo de resolução da mesma desencadeia antes mesmo que o 
cliente venha ser notificado; 
 

Ø      Economia, por ser de tarifa plana (independente do volume). Além de ser uma 
tecnologia de comutação de 64Kbit/s a 2Mbit/s que permite a intercomunicação eficiente entre instalações 
de clientes de diversos tipos e um serviço de comunicação de dados de alta velocidade, o Frame Relay 
elimina distâncias geográficas e os fluxos de informação das comunicações internas e externas das 
empresas. Além disso, proporciona uma resposta eficiente às necessidades de comunicação derivada da 
generalização e interconexão de LANs. 
 

Com a utilização do Frame Relay, o processo de comunicação tornou-se mais linear. A recomendação 

I.233 da ITU-T indica que o Frame Relay deve ser usado em velocidades de até 2 Mbps. 

 

 

 

 

2.5 - Conclusão

 

Foi visto que o Frame Relay trata-se de uma tecnologia que oferece várias vantagens, proporcionando o 
suprimento das necessidades inovadoras do mercado, principalmente no que se refere a qualidade de 
serviços. A utilização deste tipo de tecnologia tem suas justificativas baseadas na confiabilidade que uma 
rede padronizada oferece. A aceitação, neste caso, é muito mais fácil do que a utilização de uma 
tecnologia emergente, onde os riscos são maiores e, muitas vezes, inaceitáveis pela maioria das empresas.

 

No próximo capítulo são focadas as particularidades técnicas, ou seja, o modo como o Frame Relay 
funciona.



 

 

 

 

 

3 - Aspectos Técnicos do Frame Relay

 

Trata-se de um capítulo altamente técnico. São feitas várias descrições 

do modo de funcionamento de uma rede Frame Relay, sua arquitetura, 

o  modo  de  controle  de  tráfego  e  congestionamento  e  suas 

particularidades.  A  compreensão  do  funcionamento  da  tecnologia 

Frame Relay é de suma importância na escolha e na definição do tipo 

de rede. Os projetos devem levar em consideração as possibilidades de 

utilização e as limitações desta tecnologia.  Para isto,  é preciso ir  a 

fundo  na  arquitetura  do  Frame  Relay  e  esta  é  a  proposta  deste 

capítulo.

 

3.1 - Arquitetura do Frame Relay

 

Num modelo em camadas, são considerados dois planos distintos: o Plano de Controle( PC ), responsável 

pelo estabelecimento e finalização de conexões lógicas, e o Plano de Usuário(PU), que envolve a 

transferência de dados entre usuários (Figura 3.1). [SMITH]

 



O protocolo Q.922(uma versão melhorada do LAPD - I.441/Q.921) é utilizado para transferência de 

dados entre os usuários finais. Porém, para a real transferência de informações entre usuários finais, a 

rede Frame Relay utiliza apenas as principais funções do Q.922, são elas:

 

ü      Delimitação de Quadros: alinhamento e transparência de frames;
 

ü      Multiplexação e Demultiplexação de frames: utilizando o campo de endereço;
 

ü      Supervisão do Frame: para mantê-lo no tamanho ideal(nem muito longo nem muito 
curto);

 

ü      Detecção de erros de transmissão e congestionamento;
 

ü      Funções de controle de congestionamento;
 

 

 

Figura 3.1 - Arquitetura do Protocolo Frame Relay

 

Estas funções básicas do Q.922, que constituem uma subcamada do nível de enlace, não incluem, por 
exemplo, monitoração do tráfego. No caso do Plano do Usuário, o Q.922 oferece serviços de transferência 
de dados entre usuários sem controle de fluxo nem de erro, o que não acontece no Plano de Controle, 
onde o Q.922 é utilizado de forma a fornecer uma conexão confiável, controle de fluxo e de erro.

 

 Pelo fato do controle de erros acontecer numa camada mais alta, os frames praticamente não sofrem 
processamento nos nós da rede. Com base nestas funções, a rede oferece Frame Relay como um serviço 
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da camada de enlace orientado a conexão com as seguintes propriedades:

 

♦      Preservação da ordem de transferência dos frames de uma ponta da rede à outra;
 

♦      Pouca probabilidade de perda de frames;
 

3.2 - A Rede no Frame Relay  

 

A rede Frame Relay contém dispositivos de usuário e de rede. O dispositivo do usuário transmissor libera 
os frames para a rede. A rede lê as informações de endereçamento nos frames e os direciona aos 
dispositivos do usuário de destino. O Frame Relay considera que os dados não têm erros, o que elimina 
um passo demorado no protocolo de processamento. Portanto os dados trafegam muito mais rápido do 
que em outras tecnologias mais antigas. Qualquer correção de erros é feita pelos dispositivos do usuário 
(PCs, roteadores). [BLACK]

 

O controle de uma rede baseada na tecnologia Frame Relay, feita por ISDN, consiste no roteamento de 
frames baseado nos seus campos de endereço, ou seja, nos seus valores de DLCI(Data Link Connection 
Identifier). 

 

Analisando-se o formato do quadro de Frame Relay na figura 3.2, notamos que não existem frames de 

controle no Frame Relay, apenas um tipo de frame usado para transportar dados do usuário.
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Figura 3.2 - Formato do Quadro de Frame Relay

 

O campo de endereço, responsável por levar o DLCI, com 10, 17 ou 24 bits, possui um comprimento 
típico de 2 octetos, podendo ser expandido para 3 ou 4 octetos. Este campo ainda contém informações 
sobre o seu próprio tamanho, bits de controle de congestionamento e bits específicos de aplicação. O 
roteamento é controlado por entradas em uma tabela de conexões, com base no DLCI,  que mapeia frames 
que chegam de um canal para outro. O comprimento do campo de endereço depende dos bits 
EA(Extended Address). A conexão entre o FRS e o usuário vai existir quando o valor zero tiver carregado 
em DLCI(o valor 8191 é exclusivo para procedimentos de gerenciamento). Caso haja a necessidade de 
incluir um controle adicional de conexão fim-a-fim, o seu frame pode ser transportado dentro do campo 
de informações. Este protocolo será transparente para a rede, pois quando implementado é destinado 
especificamente para os usuários finais. [COSTA]

 

O FCS(Frame Check Sequence) de cada frame de entrada é checado, como parte do serviço de Frame 
Relay. Quando um erro é detectado, o frame é simplesmente descartado, ficando a cargo do usuário final 
implementar recuperação de erro acima do protocolo de Frame Relay. [COSTA ]
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3.3 - Controle de Tráfego e Congestionamento

 

Criado com o objetivo de evitar, na medida do possível, o congestionamento na rede de suporte.

 

3.3.1 - Controle de Tráfego
 

Neste caso, três fatores são relevantes: Commited Information Rate(CIR), Commited Burst Size(Bc) e 
Excess Burst Size(Be). 

 

A CIR representa uma estimativa do tráfego normal do usuário durante um período de trabalho pleno. O 

CIR concedido pela rede (que é menor ou igual ao CIR requisitado pelo usuário) é a taxa de compromisso 

da rede de entrega de dados sem erros. [COSTA]

 

Um committed burst size (Bc), é a quantidade de dados máxima que a rede se compromete a entregar a 

uma conexão lógica durante um intervalo de tempo Tc.[SMITH]

 

Um excess burst size (Be), é a quantidade máxima de dados que podem exceder Bc durante um intervalo 

de tempo Tc. Esses dados possuem menor probabilidade de serem entregues que os dados em 

comformidade com Bc.[SMITH]

 

Dados transmitidos que excederem a CIR estarão sujeitos a serem descartados caso ocorra um 

congestionamento. Ocorrendo um super congestionamento, a rede poderá ser forçada a fornecer um 

serviço abaixo da CIR para uma determinada conexão. Porém, no momento do descarte de frames, a rede 

escolherá para descarte os frames de conexões que excederem à CIR, antes de descartar frames que 

estejam dentro de sua CIR.

 



O algoritmo Leaky-Bucket(balde furado) é utilizado no policiamento do tráfego na entrada do circuito 

virtual. Levando-se em conta os três fatores de importância. Três hipóteses são destacadas no controle de 

tráfego, lembrando que as terminações de rede medem continuamente a quantidade de bits(Qb) que entra 

em cada circuito virtual:

 

Ø                  Se Qb < Bc, então o tráfego do circuito virtual 

normalmente vai entrar na rede, com o bit DE com valor zero, em outras palavras, com uma chance 

menor de desgaste.

 

Ø                  Se Qb > Bc e Qb < Bc + Be, então houve uma infração do 

usuário com a CIR, porém, mantendo o tráfego dentro do tolerável. O tráfego Bc entra na rede com o bit 

DE igual a zero, o Be entra na rede, mas com o bit DE igual a um, reconhecendo os frames  que primeiro 

seriam eliminados no caso de um congestionamento.

 

Ø                  Se Qb > Bc + Be, o tráfego Bc será tratado normalmente, o 

tráfego Be entrará na rede, porém, com uma probabilidade de ser eliminado e o tráfego Bc + Be será 

eliminado, independente da situação atual de congestionamento da rede.

 

Para conexões permanentes, a CIR para cada conexão deve ser estabelecida no momento que a conexão é 
feita entre usuário e a rede. No caso de conexões comutadas, a CIR é negociada na fase do SETUP do 
protocolo de chamada de controle. 

 

A decisão de qual frame descartar é indicada em função do bit de elegibilidade de descarte(DE) do frame 
que encontra-se dentro do campo de endereço. Caso o usuário estiver enviando dados abaixo da CIR, o 
gerenciador de frames não altera o bit DE; caso contrário, este bit é ligado e passado adiante. Se for 
encontrado congestionamento, o frame com o bit DE ligado é um candidato potencial para descarte.

 

3.3.2 - Controle de Congestionamento
 

De acordo com a Recomendação I.370 do ITU-T, os objetivos de uma técnica de controle de 
congestionamento do Frame Relay são as seguintes:

 



ü      Minimizar a perda de frames;
 

ü      Diminuir a possibilidade de um usuário final monopolizar recursos da rede em 
detrimento a outros usuários;

 

ü      Ser de fácil implementação e acarretar um pequeno overhead  na rede e no usuário 
final;

 

ü      Gerar o mínimo de tráfego adicional na rede;
 

ü      Distribuir, em igualdade de condições, os recursos da rede entre os usuários finais;
 

ü      Limitar a propagação dos efeitos de congestionamento para outras redes e elementos 
dentro da rede;

 

ü      Operar efetivamente independente do fluxo de tráfego em qualquer direção  entre os 
usuários finais;

 

ü      Minimizar a variância na qualidade do serviço entregue às conexões individuais de 
Frame Relay durante o congestionamento. Por exemplo, conexões lógicas individuais não devem 
experimentar degradações repentinas quando ocorrerem congestionamentos.

 

ü      Conservar um serviço de qualidade com alta probabilidade e mínima variância;
 

ü      Interagir ou ter um impacto mínimo em outros sistemas na rede de Frame Relay;
 

O limitado número de ferramentas disponíveis aos gerenciadores de Frame Relay é um fator responsável 
pela gravidade no controle de congestionamento.

 

O controle de congestionamento de uma rede Frame Relay é uma responsabilidade tanto da rede(conjunto 
de todos os gerenciadores de frames) como dos usuários.

 

 Trata-se de uma tarefa difícil, devido ao poucos recursos existentes no cabeçalho da célula para controle 
do tráfego de frames. A rede possui melhores condições para monitorar o grau de congestionamento 
enquanto que os usuários finais possuem maior facilidade para controlar o congestionamento pela 
limitação do fluxo de tráfego. A partir daí, são definidas duas técnicas de controle de congestionamento 
utilizadas: prevenção de congestionamento com sinalização explícita e recuperação de congestionamento 
com sinalização implícita.



 

3.4 - Prevenção de Congestionamento com Sinalização Explícita

 

Na sinalização explícita, são usados dois bits no campo de endereço de cada frame: BECN e FECN. 
Qualquer um dos bits pode ser ligado por qualquer gerenciador de frames que detecte congestionamento. 
Se um gerenciador receber um frame em que um ou dois bits estão setados, ele não deve desligá-los antes 
de passá-los para o próximo gerenciador. A seguir a descrição destes bits:

 

BECN(Backward Explicit Congestion Notification): Indica ao usuário que procedimentos de prevenção 
de congestionamento deveriam ser iniciados para o tráfego aplicado à direção oposta ao frame recebido, 
ou seja, os frames transmitidos pelo usuário nesta conexão lógicas podem encontrar 
congestionamentos.[SMITH]

 

FECN(Forward Explicit Congestion Notification): Indica ao usuário que procedimentos de prevenção de 
congestionamentos deveriam ser iniciados para o tráfego aplicado na mesma direção do frame recebido. 
Esta notificação indica que tal frame, nesta conexão lógica, encontrou congestionamentos.[SMITH]

 

Uma combinação destes dois bits é setada quando o tamanho da fila atinge um ponto limite, para tentar 
diminuir o tráfego que passa pelo gerenciador. A resposta à combinação dos bits é configurada junto à 
rede e implica na escolha da conexão lógica a ser alertada do congestionamento, sendo que se este 
começar a dar sinais de problema, todas as conexões lógicas ligadas ao serviço devem ser alertadas. 

 

A resposta do usuário ao congestionamento dependerá do recebimento de um bit BECN ou FECN, sendo 
que estes são setados no caso de um circuito estar levemente congestionado. Na resposta ao bit BECN, a 
taxa de transmissão do usuário é simplesmente diminuída até que a indicação do congestionamento cesse. 
A resposta a um bit FECN é mais complexa, sendo que o usuário precisa notificar seu par na conexão a 
diminuir a taxa de transmissão. Porém, pelo fato de o protocolo Frame Relay não possuir autonomia para 
realizar esta função, isto será feito em um nível mais alto, como o nível de transporte.

 

3.5 - Recuperação de Congestionamento com Sinalização Implícita

 

A sinalização implícita ocorre quando um frame é descartado, e isto é detectado pelo usuário final em 

uma camada fim-a-fim mais alta, que pode deduzir que há congestionamento na rede. Quando este 

congestionamento é detectado, um controle de fluxo é usado pelo protocolo para recuperar-se do 

congestionamento. 



 

Como exemplo, no protocolo Q.922, quando um frame é descartado, o próximo frame gerado será  um 

REJECT, fazendo com que ocorra o controle de tráfego.

 

No campo de endereço de cada frame existe um bit chamado Discard Elgibility(DE), que orientará a rede 

no intuito de descartar alguns frames(cujo bit DE esteja setado) dentre vários enviados, quando o descarte 

for realmente necessário. O bit DE serve também como uma maneira de garantir a entrega de um nível de 

serviço adequado, assegurando que usuários que precisam de um tráfego maior tenham suas necessidades 

atendidas sem prejudicar os usuários que geram menos tráfego. 

 

Um Committed Information Rate(CIR) pode ser negociado pelo usuário, representando uma idéia do 

tráfego normal do usuário durante um período de trabalho pleno. O CIR concedido pela rede(que é menor 

ou igual ao CIR requisitado pelo usuário) é a taxa de compromisso da rede de entrega de dados sem erros. 

O FRS ao qual o usuário está conectado executa uma função de medida: o bit DE só será alterado no caso 

de a taxa de dados enviados pelos usuários exceder à CIR. Neste caso, o bit DE dos frames excessivos é 

setado e os frames são enviados adiante(ou eliminados, se houver congestionamento). 

 

Por fim, uma taxa mínima é definida e qualquer frame que a exceda é descartado pelo FRS. O que 

realmente acontece é que o tráfego é medido, em cada conexão lógica, durante um certo intervalo de 

tempo Tc, ajustado pela rede, sendo que dois parâmetros são negociados: Bc e Be.

 

Podemos ver pelos gráficos da figuras 3.3 e 3.4 o efeito do congestionamento de uma maneira geral.

 

(x) demanda    (y) atraso

 



 

Figura 3.3 - Efeitos do Congestionamento

 

 

Figura 3.4 - Efeitos do Congestionamento

 

O primeiro gráfico mostra a relação entre a demanda da rede (número de quadros entregues ao 
destinatário por unidade de tempo) e a entrada (número de quadros recebidos de todos os assinantes). Sob 
taxas mais baixas, a utilização da rede (saída) cresce linearmente com o aumento da taxa de entrada dos 
dados, até um certo ponto (ponto X), a partir do qual a saída começa a crescer menos que a entrada e, por 
conseqüência, a rede entra em um estado de congestionamento suave. Caso a taxa de entrada continue a 
crescer, haverá um ponto (ponto Y) em que a taxa de saída diminui com a taxa de entrada. Isto acontece 
porque os buffers são limitados e quando um deles está saturado, ele começa a descartar alguns quadros. 
Quanto mais quadros são transmitidos (aumento na taxa de transmissão), mais buffers ficarão saturados. 
Desta maneira, enquanto o sistema tenta eliminar os acúmulos, os usuários estão bombardeando o sistema 
com quadros novos e retransmitidos. 
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Por causa da demora de reconhecimento, que ocorre em um nível mais alto, até quadros que foram 
transmitidos com sucesso podem vir a ser retransmitidos, fazendo com que o usuário pense que o quadro 
não chegou ao FRS, tornando a capacidade efetiva do sistema praticamente nula. No segundo gráfico, 
está plotado o atraso médio que um quadro leva ao atravessar a rede. Este atraso aumenta de maneira 
extraordinária quando a rede entra em congestionamento. Torna-se necessário, então, evitar a saturação 
da rede, aplicando-se uma técnica de controle de congestionamento.

 

Na tabela 3.1 encontram-se as técnicas de controle de congestionamento definidas em vários documentos 
do ANSI e do ITU-T utilizadas por Frame Relay:

 

 

Técnica Tipo Função

Controle de Descarte Estratégia de Descarte Fornecer orientação à rede em 
relação a quais frames 
descartar.

Notificação de 
congestionamento explícito 
prévio

Prevenção de 
Congestionamento

Fornecer orientação a sistemas 
finais sobre congestionamento 
na rede.

Notificação de 
congestionamento explícito 
futuro

Prevenção de 
Congestionamento

Fornecer orientação a sistemas 
finais sobre congestionamento 
na rede.

Notificação de 
Congestionamento Implícito

Recuperação de 
Congestionamento

Sistemas Finais deduzem que 
há congestionamento em 
função de frames perdidos.

 

Tabela 3.1: Técnicas De Controle De Congestionamento

 

3.6 - Equipamentos necessários para utilização do Protocolo Frame Relay 

 

Quando usados com uma bridge ou roteador e um CSU/DSU, os Comutadores de Acesso a Dispositivos 
Frame Relay (Frame Relay Access Devices Switches Fradswitches) enviam os dados ao longo de uma 
WAN e implementam a interface Frame Relay. O FrameRouter e FrameRouter+ também fornecem 
acesso rápido à Internet. É possível até mesmo obter conectividade Frame Relay para seus sistemas já 
existentes, com o FrameRouter+.  [COSTA]

 



3.7 - A conexão em Frame Relay

 

Para exemplificar uma conexão em Frame Relay, suponha que exista uma conexão de acesso a um ponto 
de fornecimento de serviço de Frame Relay, estabelecida por um usuário. Assim como nas redes de 
comutação de pacotes, este usuário está pronto para trocar frames de dados com qualquer outro usuário 
conectado à rede mas, para este fim, a conexão Frame Relay, assim como o circuito virtual de comutação 
de pacotes, deve ser inicialmente estabelecida entre dois usuários.

 

A exemplo do protocolo X.25, o Frame Relay provê conexões múltiplas em uma única linha. No Frame 
Relay essas conexões são conhecidas como conexões de enlace e cada um possui um identificador de 
conexão de enlace único(DLCI – Data Link Connection Identifier). A transferência de dados envolve os 
seguintes passos:

 

Ø                  Estabelecimento de uma conexão lógica entre dois pontos 
finais e atribuição de um DLCI único para a conexão.
 

Ø                  Troca de informações em frames. Cada frame contém um 
campo de DLCI para identificar a conexão.
 

Ø                  Liberação da conexão lógica;
 

O estabelecimento e liberação de uma conexão lógica é obtido através da troca de mensagens  em uma 
conexão lógica dedicada a chamadas de controle com DLCI=0. Um frame  com DLCI=0 contém uma 
mensagem de chamada de controle no campo de informações. No mínimo 4 tipos de mensagens são 
necessárias: SETUP, CONNECT, RELEASE e RELEASE COMPLETE. Qualquer lado pode requisitar o 
estabelecimento de uma conexão lógica através do envio de uma mensagem de SETUP. O outro lado, ao 
receber a mensagem do SETUP, deve responder com uma mensagem de CONNECT caso a conexão seja 
aceita; caso contrário, a resposta deve ser uma mensagem RELEASE COMPLETE. 

 

O lado que mandou a mensagem de SETUP pode atribuir o DLCI através da escolha de uma valor não 
usado e incluir este valor na mensagem do SETUP; caso contrário, o valor do DLCI é atribuído pelo lado 
que aceitou a conexão através da mensagem de CONNECT. Qualquer lado pode requisitar a liberação da 
conexão lógica mandando uma mensagem de RELEASE. O outro lado, ao receber esta mensagem, deve 
responder com a mensagem de RELEASE COMPLETE.

 

Na operação frame-relay, um usuário nunca é conectado diretamente a outro, existe sempre uma ligação 
entre o usuário e o chamado frame-handler, o que é chamado de conexão de acesso. Existindo esta 
ligação, é possível multiplexar várias conexões lógicas (conexões frame-relay) sobre esta conexão de 
acesso, sendo que estas conexões lógicas podem ser discadas ou semipermanentes (nesta, nenhum 
protocolo de controle de chamada é necessário).
 

O protocolo de controle de chamada envolve a troca de mensagens entre o usuário e o frame-handler, 



sobre uma conexão previamente estabelecida. Há duas maneiras de se enviar uma mensagem do usuário 
para o frame-handler: 

 

Ø        as mensagens são transmitidas em células sobre o mesmo canal de conexão frame-
relay, usando a mesma estrutura de quadro desta;
 

Ø      as mensagens são transmitidas em células com formatos diferentes da citada acima 
(quadros LAPD). 

 

Nos dois casos, o conjunto de mensagens é um subconjunto das mensagens utilizadas no protocolo 
I.451/Q.931, sendo que alguns parâmetros utilizados são diferentes, mas as mensagens utilizadas pelo 
controle de chamada frame-relay são idênticas às utilizadas pelo controle de conexão de acesso do modo 
pacote. Algumas mensagens são relacionadas abaixo:

 

Ø                  Bearer capability: é um parâmetro utilizado para 
requisitar um serviço de portadora a ser suprido pela rede. Ao contrário de muitas mensagens que passam 
da fonte para o destino, esta é utilizada pela rede no estabelecimento da conexão.
 

Ø                  Link-Layer Core Parameters: relacionado com serviços 
de troca de dados, esta informação é trocada entre cada usuário final e a rede. Nesta mensagem estão 
incluídos os parâmetros maximum frame size (tamanho máximo do quadro em bytes – ou octetos - , que 
pode ser negociado entre os usuários, porém sem ultrapassar o valor máximo permitido), 
requested/agreed throughput (número médio de bits de informação transportada por segundo), maximum 
frame rate value (número máximo de quadros por segundo que podem ser enviados através da interface 
usuário-rede), burst size (total de quadros acumulados que podem ultrapassar o valor máximo permitido), 
minimum acceptable throughput (mínimo de bits que a rede pode suportar; menos que este mínimo a 
ligação é desfeita).
 

Ø                  Link-Layer Protocol Parameters: parâmetros 
relacionados com a requisição de dados fim-a-fim, entre dois usuários e que ocorre de forma transparente 
para a rede. Alguns parâmetros aqui incluídos são window value (valor máximo da janela de controle de 
endereços, podendo ser um valor entre 1 e 127), acknowledgment-timer value (tempo de espera por um 
reconhecimento antes de uma retransmissão, expresso em décimos de segundos), mode of operation 
(indica se os números utilizados serão de 3 ou de 7 bits).
 

 

3.8 - Conclusão

 

A leitura e a compreensão deste capítulo oferecem ao leitor o embasamento necessário para a leitura do 

próximo capítulo que trata da comparação entre outras tecnologias que se assemelham ao Frame Relay. 

Foi visto neste capítulo, desde a arquitetura física e formato dos quadros Frame Relay até o 

funcionamento lógico deste tipo de rede, onde foi discutido como é feito a troca das primitivas de serviço 



através de mensagens padronizadas pelo ITU-T.

 

 

 



 

 

 

 

 

4 - Comparação do Frame Relay com outras tecnologias de mesma funcionalidade

 

Além do Frame Relay, existem hoje no mercado outras tecnologias similares que merecem destaque. 
Neste capítulo, será apresentado uma discussão sobre duas tecnologias: ATM e o X.25, as quais permitem 
uma comparação quanto a funcionalidade em relação ao Frame Relay.

 

4.1 – Frame Relay e X.25

 

X.25 é um grupo de protocolos incorporados em uma rede de pacote de distribuição composta por 
serviços de comutação. Os serviços de comutação foram originalmente estabelecidos para conectar 
terminais remotos à sistemas principais.

O X.25 é um conjunto de protocolos semelhantes às três primeiras camadas do modelo OSI, definindo 
uma disciplina de comunicação entre os terminais e a rede pública ou privada. O X.25 é a interface 
padrão em redes comutadas (switched) por pacotes.

 

A seguir, são apresentadas algumas características do X.25:

 

•        pacotes de controle de chamadas transportados no mesmo canal e no mesmo circuito virtual que os 
pacotes de dados; 
 

•        ocorrência da multiplexação dos circuitos virtuais no nível de rede; 
 

•        ocorrência do controle de erro e de endereçamento nos níveis de enlace e de rede. 
 

Estas características implicam em um cabeçalho muito grande para os pacotes a serem transportados. 

Além disso, o transporte destes pacotes envolve sempre o envio de um sinal de reconhecimento do pacote 



recebido (acknowledgment) em cada nó da rede por onde ele passa. O processamento da célula nos nós 

deve manter, ainda, o circuito virtual compatível com o gerenciador de chamadas e controle de 

erros/endereços do protocolo. Toda essa complexidade no cabeçalho é necessária devido à susceptividade 

da informação à influência dos ruídos introduzidos pelos canais da rede. 

 

Com o desenvolvimento da tecnologia de transmissão digital e a crescente utilização das fibras ópticas 

como meio de transmissão (necessária na RDSI-FL devido à largura de faixa), a qualidade da transmissão 

aumentou muito, de modo que todo esse controle de erros se torna exagerado e subutiliza a capacidade 

efetiva de altas taxas de transmissão de dados de uma RDSI. Aproveitando isto, o frame-relay visa 

diminuir o tempo de processamento das células nos nós eliminando uma parte do cabeçalho da célula 

original X.25.

 

Isso faz com que o frame-relay  possua algumas diferenças em relação ao X.25, como:

 

-         Eliminação completa do nível de rede, pois o roteamento e a multiplexação dos caminhos virtuais 

ocorrem no nível de enlace; 

 

-         Não possui campo de controle, de modo que não há o processamento de     "acknowledgments", 
"rejects", mecanismos de janela ou qualquer outro tipo de controle de fluxo (diminuindo o processamento 
nos nós de comutação da rede); 
 

-         Não existe controle de erro nem de endereçamento fim-a-fim (estes ocorrem em um nível mais alto, 
se necessário, porém o controle de erro nó-a-nó foi eliminado totalmente); 
 

-         Sinalização do controle de chamada transportado num caminho virtual diverso do usuário (nós 
intermediários não precisam manter seus status ou processar mensagens relativas a controle de chamadas 
em conexão fim-a-fim).
 

O projeto X.25 é muito detalhista. A proteção dos dados implica o uso de recursos caros de computação e 
comunicação. Trata-se de um projeto conservador que numera, confirma e supervisiona todos os pacotes, 
solicitando aos pontos de comutação da rede que retransmitam os pacotes que se perdem pelo caminho, 
fato que não acontece no Frame Relay, pois este deixa todo trabalho a cargo dos terminais em cada ponta. 
Problemas com pacotes, perdas de bits ou mesmo o excesso de pacotes em um nó, limitarão o Frame 
Relay a descartar os dados, aguardando que o terminal tome as providências adequadas. Os dados que não 
chegassem ao seu destino precisariam ser retransmitidos. 

 



O SPX/IPX da Novell possui sua própria rotina de controle de erros, o que é comum nestes protocolos de 
redes locais. Estas rotinas seriam redundantes como o controle de erros do X.25 e, sendo assim, se 
encaixam perfeitamente com a arquitetura do Frame Relay. Como desvantagem, este esquema de 
recuperação aumenta o tráfego na rede. Haveria um grande transtorno causado durante a retransmissão de 
dados se os pacotes de Frame Relay fossem descartados devido aos congestionamentos. Minimizar a 
perda dos pacotes é muito importante, mesmo que os terminais recuperem os blocos descartados.

 

Alguns autores consideram como vantagem do X.25 sobre o Frame Relay o controle de fluxo e de erro 
nodo a nodo, que no Frame Relay é obtido em um nível mais alto. No X.25 o protocolo de controle de 
ligação pode ser usado a cada nodo por questão de confiabilidade. Usando-se Frame Relay, este controle 
nodo a nodo é perdido. Esta não é uma grande vantagem considerando que a confiabilidade de 
transmissão e roteamento conseguida no Frame Relay é mais relevante.

 

Através das figuras 4.1 e 4.2, relacionadas à transmissão de pacotes, nota-se que, usando X.25, a cada 
nodo da rede, o protocolo exige um pacote de acknowlegment para cada pacote de dados e, além disso, a 
cada nodo intermediário vem a necessidade de manutenção de tabelas de estado para cada circuito virtual 
para lidar com o gerenciamento e controle de fluxo e de erros do protocolo X.25. No caso do Frame 
Relay, projetado para eliminar todo este overhead que X.25 impõe aos usuários finais e na rede, um único 
pacote de dados vai da origem ao destino e um acknowlegment, gerado em uma camada mais acima, é 
levado de volta em um frame. Este overhead do X.25 é explicado quando existe uma probabilidade muito 
alta de erro em qualquer uma das ligações de rede. Nos dias de hoje, esta abordagem não é mais 
apropriada, pois as redes atuais trabalham com  tecnologia confiável de transmissão digital por ligações 
de alta qualidade e confiabilidade, a utilização de fibra ótica associada à transmissão digital atingem altas 
taxas de transmissão e, neste ambiente, o protocolo X.25 não é somente desnecessário, como também 
degrada a utilização efetiva das taxas de transmissão disponíveis.

 

 
Figura 4.1 - Transmissão de Pacotes por X.25
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Figura 4.2  Transmissão de Pacotes por Frame 
Relay
 

Outro tópico que merece destaque é o fluxo de dados necessário para transmitir um quadro.

 

Através das figuras 4.3 e 4.4 é feita uma comparação entre os dois protocolos no que diz respeito ao fluxo 
de dados.

 

 
Figura 4.3 Rede de Comutação de Pacotes X.25

 

Figura 4.4 Rede de Comutação de Pacotes Frame Relay
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Analisando as figuras é possível ver o que acontece de acordo com as situações abaixo:

 

Caminhos 1 -> 3 -> 5 -> 7 

 

§         Pacote de dados enviado pela estação fonte
 

Caminhos 2 -> 4 -> 6 -> 8 

 

§         Acknowledgment
 

Caminhos 9 -> 11 -> 13 -> 15

 

§         Pacote de dados respondido pela estação destino
 

Caminhos 10 -> 12 -> 14 -> 16

 

§         Acknowledgment
 

Caminhos 1 -> 2 -> 3 -> 4

 

§         Pacote de dados enviado pela estação fonte
Caminhos 5 -> 6 -> 7 -> 8

 

§         Pacote de dados respondido pela estação destino
 

O protocolo do nível de enlace do X.25 precisa de um acknowledgement em cada nó pelo qual  o frame 
passa. Além disso, o circuito virtual deve manter tabelas de estado em cada nó intermediário, destinadas à 
gerência, controle de erros e de fluxo.

 

Na tecnologia Frame Relay, o frame é enviado da fonte para o destino, sem a preocupação com os erros. 
O acknowledgment é gerado somente pela máquina destino(nos níveis superiores do modelo OSI), sendo 
então transmitidos de volta.

 



O Frame Relay é um protocolo mais sensível e econômico que o protocolo X.25. Ele despreza as 
funcionalidades da rede(controle de erro e de fluxo). Com base na diminuição de processos na rede e a 
qualidade da infra-estrutura de transmissão, verifica-se: retardo mínimo na rede, elevado percentual de 
informações úteis transmitidas, overhead mínimas e maior velocidade. Frame Relay ainda  transporta, 
transparentemente, diferentes tipos de tráfego, múltiplos protocolos e aplicações, incluindo as próprias de 
ambientes LANs.

 

4.2 – Frame Relay e ATM

 

ATM é uma tecnologia de comutação rápida de pacotes responsável pelo transporte comum de vários 

tipos de tráfego, por exemplo, dados, voz(áudio), imagem estática e vídeo. O ATM se difere de outras 

tecnologias de comunicação de dados existentes pelo fato de ser utilizada tanto em redes de longa 

distância(WANs), quanto em redes locais(LANs) e, ainda, passando pelas redes intermediárias(MANs). 

[CEREDA]

 

As redes ATM são orientadas à conexão, assim como as tecnologias Frame Relay e X.25, e também no 
modelo das redes de telefonia.

 

Na tecnologia ATM, um circuito virtual precisa ser criado através da rede entre os pontos envolvidos 
numa comunicação, antes que seja feita qualquer transferência de dados entre esses pontos. O objetivo é 
tornar o processo de comutação o mais simples e rápido possível, permitindo à rede reservar com 
antecedência os recursos necessários à comunicação. 

 

A tecnologia ATM garante que, numa determinada conexão, a ordem de transferência das células seja 
mantida, de um extremo ao outro da comunicação. A seguir são descritos os dois tipos de conexões, ou 
circuitos virtuais, ATM:

 

PVCs (Permanet Virtual Circuits – Circuitos Virtuais Permanentes) – conexões estabelecidas através de 
algum tipo de mecanismo externo, por exemplo, a intervenção manual da administração da rede. Como o 
próprio nome diz, trata-se de conexões fixas que permanecem inalteradas até que nova intervenção seja 
realizada. [CEREDA]

 

SVCs (Switched Virtual Circuits – Circuitos Virtuais Comutados) – neste tipo as conexões são 
estabelecidas automaticamente, através de um protocolo de sinalização, não necessitando de intervenção 
manual. Neste caso, o estabelecimento de uma conexão precede a comunicação à qual se refere e ao final  
dessa comunicação a conexão é liberada. [CEREDA]

 



Outra característica importante que diferencia a tecnologia ATM é o fato de ser uma tecnologia cell relay, 
ou seja, baseada na utilização de células(unidades de transferência de informação de tamanho fixo). Estas 
células, chamadas de células ATM, são formadas de 53 octetos, sendo 48 octetos de carga útil e 5 octetos 
de cabeçalho, como descrito na figura 4.5.

 

 

 

Figura 4.5 Formato Genérico da Célula ATM
 

Estas e outras características são responsáveis pelo comentário de alguns especialistas, que elevam a 
tecnologia ATM ao ponto de a mais complexa já desenvolvida pela indústria de redes.

 

“As especificações para interoperação entre Frame Relay(FR) e ATM estão contidas nos já citados 
documentos Frame Relay/ATM PVC Network Interworking Implementation Agreement e Frame 
Relay/ATM PVC Service Interworking Implementation Agreement, produzidos conjuntamente pelo 
Frame Relay Fórum e pelo ATM Fórum.” [CEREDA]

 

Tais especificações dizem respeito a cenários de tunelamento e de mapeamento de protocolos, na sua 
variante de interoperação de redes e abordagem a variante de interoperação de serviços. Ambas se 
aplicam unicamente a ambientes que suportam apenas PVCs e, ainda, a característica de adotarem o 
protocolo AAL5 na camada de adaptação ao ATM, nos equipamentos em que essa camada é 
implementada.

 

A figura 4.6 traz algumas configurações em que se torna possível a interoperação entre Frame Relay e 
ATM.
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Figura 4.6 – Ambientes de interoperação Frame Relay / ATM

 

4.2.1 – Recomendações para a utilização de circuitos virtuais permanentes entre Frame Relay / ATM

 

A seguir, são resumidas as características mais importantes das especificações para a interoperação Frame 
Relay / ATM.

 

4.2.1.1 – Relacionamento da rede

 

•               É definida uma subcamada de convergência específica para a interoperação com Frame Relay. 
Essa subcamada deve estar presente nas unidades que implementam a interconexão e também nos Tes 
ATM que fazem parte do cenário de mapeamento de protocolos. A Tabela 4.1 mostra, como exemplo, a 
estrutura interna de camadas da função de interoperação.
 

Lado Frame Relay Lado ATM

Camada de Enlace Frame 
Relay

AAL5 – SC(Específica)

Camada de Enlace Frame 
Relay

AAL5 –SSR

Camada de Enlace Frame 
Relay

Camada ATM

Camada Física Camada Física
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SC – Subcamada de Convergëncia

SSR – Subcamada de Segmentação e Recomposição

 

Tabela 4.1 – Função de Interoperação de redes Frame Relay / ATM

 

•               Fundamentalmente, o pacote AAL5 gerado pela subcamada de convergência contém, no seu 
campo de dados, um quadro Frame Relay com cabeçalho e carga útil, mas com seus flags delimitadores e 
o campo de CRC removidos.
 

•               As funções de interoperação são idênticas para ambos os cenários cobertos pela especificação: 
tunelamento ou interoperação de redes com mapeamento de protocolos.
 

•               Não é imposta uma localização física específica para as unidades que implementam os 
dispositivos de interoperação.
 

•               Além de serem encapsulados no pacote AAL5, alguns campos do cabeçalho Frame Relay são 
mapeados em campos do cabeçalho das células ATM com funcionalidade semelhante. De forma análoga, 
campos das células ATM podem ser mapeados nos seus equivalentes funcionais do cabeçalho Frame 
Relay. Assim, são definidos procedimentos para mapeamento entre o bit DE(Discard Eligibility, 
Elegibilidade para Descarte) do Frame Relay e o bit CLP(Cell Loss Priority, Prioridade para Perda da 
célula) do ATM; também se define o mapeamento entre os bits FECN(Forward Explicit  Congestion 
Notification, Notificação de Congestionamento Explícita à Frente) e BECN(Backward Explicit  
Congestion Notification, Notificação de Congestionamento Explícita para Trás) do Frame Relay e parte 
do campo PT(Payload Type, Tipo de Carga Útil) das células ATM. [BLACK]
 

•               São definidos dois métodos para a multiplexação de conexões Frame Relay sobre ATM: o 
primeiro – chamado um-para-um – mapeia cada conexão Frame Relay(identificada por um DLCI, Data 
Link Connection Identifier, Identificador de Conexão de Enlace de Dados) contido no cabeçalho de 
frames em uma única conexão ATM(identificada pelo par VPI/VCI); o segundo método – chamado 
muitos-para-um – mapeia múltiplas conexões Frame Relay(portanto, diversos DLCIs) em uma única 
conexão ATM.
 

•               São definidas orientações para conversões de parâmetros de tráfego Frame Relay em 
parâmetros de tráfego ATM(como Taxa Máxima de Células, Taxa Sustentada de Células etc).
 

•               O encapsulamento de protocolos das camadas superiores em um quadro Frame Relay utiliza o 
método conhecido como NLPID(Network Layer Protocol ID, Identificador de Protocolo de Camada de 
Rede). Um TE ATM que interopere com um equipamento Frame Relay dentro do cenário de 
interoperação de redes com mapeamento de protocolos deve necessariamente suportar também esse tipo 
de encapsulamento.
 

4.2.1.2 – Relacionamento de serviços

 



•        Nenhum usuário realiza funções que sejam específicas da tecnologia com a qual interopera no 
outro extremo. Não há alterações na pilha de protocolos do TE ATM(nem mesmo na sua camada de 
adaptação, como ocorria no caso da especificação anterior). Na realidade, o TE ATM não sabe que 
conversa com um equipamento Frame Relay.

 

•        Todas as tarefas de interoperação ficam concentradas na unidade que implementa a função de 
interoperação. Como mostra a Tabela 4.2, a estrutura interna da função de interoperação neste caso é 
diferente daquela ilustrada naTabela 4.1.

 

Lado Frame Relay Lado ATM

Interoperação das 
Camadas Superiores
Camada de Enlace Frame 

Relay
AAL5

Camada de Enlace Frame 
Relay

Camada ATM

Camada Física Camada Física

 

Tabela 4.2 – Função de Interoperação de serviços Frame Relay / ATM

 

•        Como na especificação anterior, não é imposta uma localização física específica para a unidade 
que implementa a função de interoperação.

 

•        A função de interoperação pode, opcionalmente, realizar traduções de protocolos de camadas 
superiores.

 

•        O pacote AAL5 gerado pela subcamada de convergência contém, no seu campo de dados, 
apenas o payload de um frame Frame Relay: são removidos o cabeçalho, os flags delimitadores e o 
campo de CRC.

 

•        Alguns campos do cabeçalho Frame Relay são mapeados em campos do cabeçalho das células 
ATM como funcionalidade semelhante, e vice-versa. São definidos procedimentos para mapeamento 
entre o bit DE do Frame Relay e o bit CLP do ATM; também se define o mapeamento entre o bit 
FECN do Frame Relay e parte do campo PT das células ATM.

 

•        O mapeamento entre os identificadores de conexão Frame Relay e os identificadores de 



conexão ATM é feito segundo o método um-para-um, isto é, cada DLCI Frame Relay é associado a 
um único par VPI/VCI. A associação é feita quando são estabelecidos  os PVCs.

 

•        São definidas orientações para conversões de parâmetros de tráfego Frame Relay em 
parâmetros de tráfego ATM(como Taxa Máxima de Células, Taxa Sustentada de Células etc).

 

•        Como foi dito há pouco, o Frame Relay utiliza um método conhecido como NLPID para o 
encapsulamento de protocolos de camadas superiores. O método mais comum para o encapsulamento 
ATM, como já foi visto, é o LLC/SNAP, conforme a RFC 1483. Nos casos em que não existe 
compatibilidade entre os métodos de encapsulamento Frame Relay e ATM, a tradução pode ser 
realizada pela função de interoperação. 

 

4.3 - Conclusão

 

O Frame Relay não está sozinho no mercado. Este capítulo mostrou que as outras tecnologias também 
possuem vantagens e algum diferencial importante para as tendências e necessidades das empresas. 
Todavia, a utilização do Frame Relay ainda continua crescente em virtude da confiabilidade e do grau de 
padronização deste tipo de rede. A comparação entre as tecnologias levou também a verificação de como 
é possível se trabalhar com as duas tecnologias na mesma rede.

 



 

 

 

 

 

5 - Estudo De Viabilidade Das Redes Frame Relay

 

Este capítulo vai mostrar a realidade da tecnologia Frame Relay no mercado mundial, apresentando 
exemplos de empresas que estão utilizando este serviço  que vem se destacando cada vez mais.  O 
objetivo maior é mostrar ao leitor que Frame Relay é hoje uma tecnologia de alto nível e que ainda é 
considerada a melhor solução para quem procura velocidade e bom desempenho a custo não elevado.

 

5.1 - Frame Relay – Uma tecnologia popular
 

A necessidade de um protocolo econômico é um dos fatores responsáveis pela rápida evolução do Frame 

Relay, que já está despertando o interesse de muitas redes públicas de dados e de empresas que produzem 

equipamentos de terminação e dispositivos como pontes e roteadores. A FRAME-NET da CompuServe, 

um serviço lançado em 1992 com base no Frame Relay, suplementa a rede atual de comutação de pacotes 

da CompuServe, baseada no X.25. Os GE Information Services sempre deram mais importância às 

soluções “personalizadas”, e se encontram numa posição mais favorável para fornecer serviços de Frame 

Relay aos usuários finais. O Frame Relay complementará o serviço X.25 atual da SprintNet, e estará 

voltado para comunicação entre redes locais.

 

Na disputa entre Frame-Relay e a tecnologia IP, no que diz respeito a associar dados e voz, o Frame 

Relay ainda bate o protocolo da internet em várias empresas. Esta é uma maneira de cortar custos e 

também é prioridade em 60% dos CIOS de grandes empresas brasileiras. No momento de escolher entre 

um dos dois serviços, as novidades apresentadas pelo protocolo IP contam pontos mas não são suficientes 

para convencer alguns executivos de tecnologia. 

 

O fato de Frame Relay ser uma tecnologia mais madura faz com a perda de pacotes na sua rede seja 

pequena. Grandes usuários de tecnologia como Bradesco, Compugraf, HSBC e Serpro adotaram o Frame 

Relay, além das prestadoras de serviço como a Telefônica, a Embratel e a Global One, que ampliaram 



seus serviços de Frame Relay. Antes disto as empresas precisavam construir suas próprias redes devido à 

baixa oferta.

 

5.2 – Exemplos da popularidade do Frame Relay

 

Hoje no mercado brasileiro existem muitas empresas que prestam serviços de Frame Relay e outras que 

contratam serviços destas empresas. Muitas delas investiram e receberam um retorno positivo desta 

tecnologia que vem se caracterizando como exemplo de um protocolo confiável.

 

5.2.1 – O Banco Safra

 

De acordo com a afirmação do diretor de teleinformática do Banco Safra, Aleksander Seferjan,  o IP é o 

futuro, mas eles não são pilotos de prova para correr riscos. Aleksander é responsável pela arquitetura da 

rede multimídia, que vai interligar as 74 agências e os 21 postos de atendimento do banco. A principal 

razão para a escolha do Banco Safra recair sobre o Frame Relay foi o fato de que no protocolo IP ainda 

existe carência de padrões para garantir a prioridade no tráfego dos pacotes de voz.

 

O banco Safra obteve um lucro muito grande com os serviços de Frame Relay implantados pela 

Telefônica e pela Embratel. A empresa investiu na sua WAN(Wide Area Network) multimídia no intuito 

de suportar aplicações mais pesadas e tornar mais rápidas as trocas de informações entre as agências. 

A voz pegou carona neste projeto da rede de dados e o banco aumentou e muito a capacidade de 

transmissão de sua WAN e mesmo assim cortou em 30% seus custos de comunicação. Os links de baixa 

velocidade que antes eram de 9,6 a 19,2 Kbps para o tráfego de voz e dados entre as agências passaram a 

ser de 64 a 128 Kbps. Devido ao alto custo de operação o banco aposentou a rede por satélite que era 

usada para a comunicação remota entre algumas agências. Os custos do banco caíram pelo fato de que os 

funcionários não precisam mais fazer interurbano para se comunicar com as agências e o aluguel de 

algumas linhas privativas também se tornou desnecessário. 

 

Analisando-se pelo lado da economia e qualidade do sinal, as duas tecnologias se encontram no mesmo 



patamar. De acordo com o tamanho do projeto, o custo de montar uma rede pode ser até 20% mais baixo. 

O problema da tecnologia IP é que seus padrões para a transmissão de pacotes de voz ainda não foram 

definidos, problema este que será resolvido ainda neste ano, porém, serão necessários pelo menos mais 

uns 2 anos para que a tecnologia de voz sobre IP esteja pronta. Neste tipo de rede, os pacotes de voz e 

dados disputam o mesmo espaço, porém, os pacotes de voz têm de chegar na frente da fila para evitar 

perdas e atrasos na comunicação. Este é o fator que precisa ser resolvido! 

 

5.2.2 – Dialdata

 

A conexão Frame-Relay é um serviço especial da DIALDATA que permite a conexão dedicada de uma 

empresa à Internet, sendo um serviço mais rápido de ser instalado e a um custo menor que a conexão 

dedicada através de LP de DADOS. 

 

É um serviço voltado a empresas, escolas, associações, etc, que desejem ter uma rede conectada à Internet 

com uma qualidade de serviço melhor que o de uma Conexão Assíncrona através de uma LP de Voz, mas 

com um custo menor que o de uma Conexão Síncrona através de LP de dados.

 

O Frame Relay é uma rede já montada pela Telefônica e cada cliente contrata sua conexão à ela, pois a 

DIALDATA já está permanentemente conectada. Assim, quando o cliente solicita esse serviço, basta a 

Telefônica conectá-lo à rede, reduzindo portanto o tempo de atendimento.

 

Tão logo ele esteja conectado, através da Rede Frame Relay as suas informações trafegarão até a 

DIALDATA e daí para a INTERNET.(Figura 5.1)

 

Na contratação, o cliente especifica dois parâmetros: a largura máxima de banda e o CIR (commited 

information rate - taxa de informação compromissada) que é a largura mínima de banda garantida pela 

Telefônica.

 



“Nossa recomendação é que o cliente escolha sempre um CIR de 75% (que é o mais alto e portanto que 

oferece melhor qualidade).” [DIALDATA]

Exemplificando: O cliente contrata uma largura máxima de banda de 64K e um CIR de 48Kbps (ou 

75%). Isto significa a banda mínima garantida para tráfego de suas informações será de 48Kbps. Se 

houver necessidade de banda maior e houver possibilidade no momento, a sua mensagem poderá trafegar 

a até 64Kbps.

 

 

Figura 5.1 – Rede Frame Relay da  Telefônica[DIALDATA]

 

Características :

 

Possibilidade de conexões em diversas cidades do Estado de São Paulo, a um custo muito menor que o 

normal;

 

O cliente contrata o serviço diretamente junto à Telefônica que providencia a instalação do modem 

necessário;
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O cliente deve ter um roteador com interface WAN síncrona no padrão V.35;

Para um melhor desempenho desta solução é recomendável a instalação de um servidor proxy na rede 

local do cliente e ,dependendo do grau de segurança que se queira implementar, um firewall. 

[DIALDATA]

 

5.2.3 – Motorola

 

Os equipamentos da série Vanguard 300 da Motorola ISG, uma das soluções com melhor relação custo-
benefício para interligação de redes Ethernet, Token Ring e/ou SNA aos serviços da rede Frame Relay, 
recebeu o prêmio Internetwork Magazine's 1995 Standard Achievement Award de melhor equipamento de 
acesso à rede Frame Relay (FRAD). 

 
O prêmio, recebido durante a Networld+Interop em Atlanta, Estados Unidos, reconhece a excelência em 
desenvolvimento tecnológico e é concedido ao produto que melhor representa o "estado-da-arte" em 
tecnologia de rede baseada em padrões disponível em sua área. 
 
Os produtos vencedores deste prêmio foram escolhidos por um júri formado por editores, 
analistas/colunistas, repórteres, colaboradores e especialistas em tecnologia. 
 
Os equipamentos Vanguard 300 são dispositivos gerenciáveis via SNMP e suportam uma grande 
variedade de protocolos de rede local e SNA e vêm com uma ou duas portas seriais. Seu baixo custo 
justifica o uso dos serviços de alta performance Frame Relay nestes tipos de rede. 
 
5.3 - Conclusão
 
Frame Relay é hoje um dos mercados mais disputados e crescentes na área de telecomunicações no 
mundo. Segundo pesquisa realizada pelo Yankee Group, empresa especializada em pesquisas no mercado 
de alta tecnologia, a Motorola ISG é atualmente a maior fornecedora de FRAD's do mundo com 30% do 
mercado de Frame Relay, em termos de volume de venda mundial. 
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6 – Conclusão

 

O Frame-Relay é um  protocolo que permite  aproveitar quase toda a  capacidade do link. Num   sistema 
que utiliza o  protocolo X.25 por  exemplo, um link de 64  Kbps, perderia 32%, ou  seja, sua capacidade 
de  transmissão ficaria  limitada a somente 44  Kbps. Isso é  característica própria do protocolo.

 

Atualmente as redes Frame Relay têm sido bastante utilizadas para conectar diversas LANs entre si, com 
velocidades que podem ser frações das fornecidas pelo E1 ou T1 (2Mbps ou 1.55Mbps), podendo chegar 
a velocidades de T3(45Mbps). As primeiras redes públicas de Frame Relay foram estabelecidas em 1991 
e são consideradas uma evolução das redes que utilizam protocolo X.25 de comutação de pacotes. 
[FRFORUM]

 

O Frame Relay é um novo padrão de protocolo que explora as características dos atuais componentes de 
comunicação , que possibilitam maior velocidade , menor ruído , tornando o “meio” muito mais confiável 
e menos susceptível a erros. O Frame Relay tira vantagem desse meio confiável e diminui o 
processamento nos nós da rede , que antes eram responsáveis por detecção de erros , controle de fluxo e 
envio de mensagens de reconhecimento e retransmissão de quadros com erro. [FRFORUM]

 

Assim os nós intermediários da rede não geram tantos retardos , aumentando a velocidade de 
comunicação de um modo geral. Todo o processo de detecção de erros , retransmissão, etc  é feito fim-a-
fim . Por isso é importante observar que o uso do Frame Relay deve ser feito em cima de componentes 
confiáveis , pois se erros forem muito freqüentes sua detecção só será reconhecida na estação final , e isso 
gerará um aumento demasiado no tráfego de quadros na rede. 

 

A importância do Frame Relay frente a realidade do sistema de telecomunicações brasileiro e às 
características socio-econômicas, é indiscutível. As grandes empresas não querem correr riscos e, por 
isso, preferem adotar uma tecnologia com Know-How ao invés de apostar numa tendência que não segue 
a nenhum padrão recomendado.

 

A previsibilidade oferecida pelos serviços que utilizam o frame-relay justifica seu alto grau de aceitação.

 

Este trabalho fez um apanhado sobre a tecnologia Frame Relay, tratando de assuntos que vão desde o 



formato dos quadros na arquitetura Frame Relay até a apresentação de exemplos de empresas que 
desfrutam das vantagens desta tecnologia. 

 

Embora seja bastante interessante tratar sobre os diversos tipos de serviço oferecidos pelo Frame Relay, 
estes foram apresentados aqui de forma resumida. 

 

Cabe a quem possa interessar, a continuidade deste trabalho, discutindo aspectos como o tráfego 
multimidia de pacotes – um dos principais requisitos dos usuários da área de comunicação de dados.

 

Também foge ao escopo deste trabalho, pormenorizar o funcionamento de cada tecnologia aqui tratada. O 
nível de profundidade na descrição das tecnologias envolvidas foi suficiente para o entendimento do 
contexto geral do trabalho. Porém, caso haja interesse, detalhes mais diretamente relacionados ao assunto 
podem ser encontrados nas recomendações de bibliografias encontradas no final deste trabalho.

 

Por último, foi visto que grandes empresas continuam apostando neste tipo de rede e, ao que se parece, o 
mercado para o Frame Relay ainda está em alta e deve permanecer assim por muito tempo ainda.
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