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RESUMO

O primeiro telefone viável, na prática, foi considerado pouco mais que um

brinquedo. Parece que ninguém tinha idéia do impacto que um telefone mais tarde

iria causar no mundo. Em nossa sociedade industrial moderna, o intercâmbio de

informações chega a assumir um papel quase tão importante quanto ao dos dois

fatores básicos de produção, capital e trabalho. Ingressamos em uma nova era da

história, a era da informação ou das comunicações.

A partir do início da década de 1970, muitas concessionárias de serviços

de telecomunicações decidiram começar a instalar exclusivamente sistemas

digitais. Essa decisão visava à implementação eventual de Rede Digital de

Serviços Integrados (RDSI), com o objetivo de oferecer a maior variedade

possível de serviços aos clientes. Contudo, é preciso que haja equipamentos

digitais de transmissão e comutação para que se dê a transição a RDSI. Para

chegar a esse ponto, primeiro é necessário passar por uma série de etapas.

Voltando no tempo, em 1983, Allan H. Reeves sugeriu o uso de uma nova

técnica para amostragem, quantização e transmissão de sinais de voz codificados.

A invenção da modulação por código de pulsos (PCM) para a transmissão de

sinais com altas taxas de bits tornou possível transmitir sinais múltiplos através de

um único circuito, empregando técnicas de multiplexação por divisão de tempo

(TDM). Esta invenção, no entanto, estava muito além de sua época. Os sistemas

de transmissão de PCM só ficaram economicamente viáveis por volta de 1961,

com a invenção dos semicondutores e o aumento da demanda de serviços de

telefonia.

A partir da década iniciada em 1960, os primeiros sistemas PCM foram

introduzidos com o fim de aumentar a capacidade de transmissão dos cabos

existentes para interconectar localmente centrais eletromecânicas de comutação.

Até 1984, aproximadamente, usava-se apenas a rede telefônica para os serviços de

comunicação em faixa estreita. Ainda hoje a maioria das redes telefônicas

funcionam segundo o mesmo princípio.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


v

A introdução da Hierarquia Digital Síncrona (SDH) veio trazer grandes

benefícios no sentido de melhorar as possibilidades de gerência das redes, graças a

seu cabeçalho (“overhead”) expandido e à técnica mais versátil de multiplexação.

Os assinantes não vão dar conta destas mudanças na fase inicial, mas as

concessionárias poderão reagir mais ágil e eficientemente às exigências de seus

clientes.
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1. Introdução

Este trabalho foi desenvolvido com a intenção de mostrar duas tecnologias

em transmissão de dados/voz que é o PDH (Hierarquia Digital Plesiócrona) e o

SDH (Hierarquia Digital Síncrona) e suas diversas aplicações no atual mundo das

Telecomunicações.

No Capítulo dois é introduzido a idéia de como e porque surgiu a

Hierarquia Digital Plesiócrona, como é utilizada e onde se aplica. Esse protocolo

de transmissão de dados/voz que já é utilizado há duas décadas e ainda muito

utilizado por empresas de telecomunicações nos dias atuais, porém com algumas

restrições que serão discutidas e mostradas no mesmo capítulo.

Dando seqüência no capítulo três, a Hierarquia Digital Síncrona que vem a

ser um complemento das necessidades que a tecnologia PDH não podia oferecer,

sendo desenvolvido e mais utilizado por operadoras telefônicas ou empresas de

grande porte que prestam serviços de transporte. O SDH veio para otimizar e ao

mesmo tempo, trás grandes vantagens como a qualidade do serviço e a não

necessidade de troca de toda a plataforma PDH para que se consiga inserir esses

sinais em equipamentos SDH. Além do mais, serve de plataforma para outras

diversas tecnologias de transmissão de dados como o Frame Relay, ATM (Modo

de Transporte Assíncrono), IP (Protocolo de Internet) dentre outras. Usando

essencialmente a mesma fibra, uma rede SDH é capaz de aumentar

significativamente a largura de faixa disponível enquanto reduz a quantidade de

equipamentos na rede.

No Capítulo quatro, são mostrados os conceitos de LAN e WAN,

equipamentos que compõem uma LAN, e é iniciada uma abordagem de como

redes de computadores se integram em redes SDH para a transmissão de pacotes
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(troca de informação) entre a redes locais, qual a arquitetura utilizada e como

essas redes são interligadas.

Na seqüência, com o capítulo cinco é apresentado um caso de uso de rede

SDH que está implantado na concessionária telefônica local em Uberlândia

(CTBC), onde se verifica aplicações de LAN e WAN, e maiores detalhes da

planta em produção.
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2. Hierarquia PDH

A transmissão de dados em PDH é caracterizada pelo fato de ser uma

transmissão assíncrona, que admite que a referência de tempo de transmissor e

receptor não é única, apenas próxima, e o próprio equipamento que lhe da com

essas diferenças, utiliza uma técnica de codificação de dados chamada NRZ para

amenizar esse problema.

Com o aumento da demanda para telefonia os níveis de tráfego na rede

cresceram ainda mais, tornando-se claro que o padrão de 2 Mbps não era mais

suficiente para enfrentar a demanda de tráfego nos troncos da rede. Para evitar o

grande número de troncos de 2 Mbps, foi decidido criar mais um nível de

multiplexação. O padrão Europeu envolveu a combinação de 4 canais de 2 Mbps

para produzir um único canal de 8 Mbps. Devido uma grande necessidade do

aumento das bandas, mais níveis de multiplexação foram sugeridos ao padrão em

uma nova hierarquia de transmissão (34 Mbps, 140 Mbps, 565 Mbps). [1]

2.1. Principio da hierarquia PDH

No começo dos anos 70, sistemas de transmissão digitais começaram a

aparecer utilizando o método de Modulação por Código de Pulso (PCM) proposto

pelo STC em 1937. O PCM permitiu que formas de ondas analógicas, como a voz

humana, fossem representadas em forma binária. Com este método era possível

representar um sinal telefônico analógico de 4 kHz em uma seqüência de bits
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digitais a 64kbps. Logo os engenheiros viram a possibilidade de produzir sistemas

mais eficientes de transmissão a custos mais baixos.

Alguns anos atrás, empresas operadoras do setor de telecomunicações em

todo o mundo iniciaram um processo de transição de uma rede analógica para uma

rede de transmissão digital, que permitiu transmitir sinais a distâncias cada vez

maiores e com qualidade acima da obtida anteriormente.

Dependendo do tráfego a ser transmitido, varias taxas de transmissão e ou

interfaces foram definidas. Na Europa e no Brasil estas taxas são de 2.048kbit/s,

8.448kbit/s, 34.368kbit/s, 139.264kbit/s e 564.992kbit/s, e estes níveis são

chamados de hierarquia CEPT (Committee European de Post et Telegraph). Os

EUA seguiram a padronização ANSI (American National Standard for

Telecommunications) nas taxas de 1.544kbit/s, 6.312kbit/s, 44.736kbit/s e

274.176kbit/s. O Japão adotou uma padronização própria tomando como base à

hierarquia americana. [1]

2.2. Transmissão de sinais PDH

O quadro básico de 2Mbit/s da hierarquia PDH está dividido em 32

intervalos de tempo, cada qual com 8 bits. Portanto, o quadro tem 32 bytes,

totalizando 256 bits. O quadro repete 8.000 vezes por segundo, ou seja, cada

quadro tem a duração de 125µs. Cada byte do quadro tem a capacidade de

transportar 8 x 8.000 = 64kbit/s. O intervalo de tempo 0 é utilizado para

transportar o sinal de alinhamento de quadro (FAZ = Frame Alignment Signal).

Esse sinal consiste em uma palavra transmitida quadro sim, quadro não, alterando-

se com a palavra de alarmes. O intervalo de tempo 16 é normalmente utilizado

para transportar a sinalização associada aos canais úteis.

Os espaços de carga para os tributários estão intercalados byte a byte (cada

byte consecutivo no quadro representa um novo intervalo de tempo, ou “time-

slot”), ou seja, cada byte do quadro (repetido 8.000 vezes por segundo) representa

um espaço de carga de 64kbit/s. [1]
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2.3. Sincronização na hierarquia PDH

Os tributários transportados no quadro PCM de 2Mbit/s são armazenados

nos respectivos espaços de carga (intervalo de tempo). Como o quadro não

permite ajustar a velocidade de tributário ao espaço de carga a ele destinado, os

tributários têm que ser síncronos ao quadro primário, pois de outro modo

ocorreriam slips (deslizamentos) periodicamente.

A função das centrais de comutação é retirar a carga (tributário de 64

kbit/s) contida nos quadros primários que lhes chegam, e colocá-la nos espaços de

carga dos quadros primários gerados por elas mesmas em direção a outros

elementos de rede mais adiante. Os tributários têm que caber exatamente nos

espaços de carga. Se não o fizerem, os elementos que realizam a comutação

introduzirão slips ou deslizamentos.

Devido a esse problema, para que um sinal de 64 kbit/s ou n x 64 kbit/s

possa ser transportado sem ser danificado, é preciso que todos os sinais de 64

kbit/s sejam síncronos aos quadros de 2 Mbit/s, e que todos os quadros de 2

Mbit/s sejam síncronos entre si. [1]

Nos sistemas multiplex digitais de segunda ordem, seguindo a hierarquia

de 2.048 kbit/s, os sinais tributários que irão formar um sinal composto a 8.448

kbit/s são ditos plesiócronos. Para se efetuar a formação do sinal composto é

preciso primeiramente fazer com que estes sinais plesiócronos tornem-se

síncronos. Um dos métodos usualmente empregados e que é dotado nos multiplex

digitais de alta hierarquia é o método de justificação positiva.

Este processo consiste em fazer a inserção de informações redundantes em

intervalos de tempo reservados para tal, nos quatro sinais tributários de entrada.

Após este processo de sincronização, os sinais tributários são multiplexados em

um sinal composto a 8.448 kbit/s.

No caso do multiplex de 2º ordem, para a sincronização dos sinais de cada

tributário de entrada (plesiócrona), é realizada a armazenagem dos sinais de cada

tributário em uma “memória elástica”. A escrita nessa memória é seqüencial e

comandada pelo relógio de 2.048 kHz recuperado do próprio sinal de entrada. A
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leitura dessa memória (seqüencial) é realizada utilizando-se um relógio interno de

2.112 khz.

Como o relógio de leitura tem freqüência maior que o relógio de escrita,

em determinado momento haveria uma sobreposição de dois bits e,

conseqüentemente, um erro de leitura. Para evitar tal erro, as fases do relógio de

escrita e do relógio de leitura são comparadas entre si, e na mesma iminência de

um erro de leitura, o comparador de fases comanda a inserção de espaço vazio no

relógio de leitura, o que significa paralisar a operação de leitura da “memória

elástica”.

Esse espaço vazio no relógio de leitura impede a antecipação do relógio de

leitura sobre o de escrita, evitando, assim, erros de leitura da “memória elástica”.

Tal operação é denominada operação de justificação. A figura 2.1 apresenta um

diagrama em blocos do processo de sincronização do multiplex de 2º ordem. [1]

Figura 2.1 - Processo de sincronismo na hierarquia Plesiócrona. [2]
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“STUFF”
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S
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Na recepção do equipamento multiplex, os quatro sinais síncronos que

compõem o sinal composto são transformados novamente em sinais plesiócronos.

Estes sinais são obtidos através de circuitos PLL (Phase Locked Loop), que

possuem características de filtro passa-baixa. Assim, todo o “jitter” de alta

freqüência é eliminado, restando somente, no sinal plesiócrono recuperado, o

“jitter” de baixa freqüência, comumente chamado “wander”.

2.4. Tipos de Hierarquia PDH

Essas hierarquias são baseadas em velocidades primarias diferente. Tudo o

que elas possuem em comum são os canais de 64kbit/s. Ao cruzar fronteiras

internacionais, a conversão aos padrões locais pode chegar a ser bastante cara, no

entanto, a conversão é necessária para que se possa transmitir o sinal dentro do

país.

O rápido desenvolvimento a nível internacional teve como resultado uma

serie de padrões nacionais para os multiplexadores de primeira ordem. Mais tarde,

os sistemas digitais interurbanos entraram em cena.

Ao longo dos anos, três padrões passaram a ter uso geral:

- padrão norte-americano;

- padrão europeu;

- padrão japonês;

Ambos os sistemas empregam a Hierarquia Digital Plesiócrona (PDH, do

grego plesiós, que significa quase e chronous, que significa relógio) na

transmissão de sinais.

Um ajuste das velocidades através do processo de justificação (“stuffing”)

é necessário ao efetuar-se a multiplexação, devido às diferenças entre os relógios

dos tributários. A extração e a inserção de sinais de voz e dados a partir de fluxos

de informação a velocidades altas exige uma tecnologia bastante complexa de

multiplexadores.
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O objetivo básico da hierarquia síncrona é constituir um padrão

internacional unificado. Desta forma, a gerência das redes pode tornar-se mais

eficaz e econômica. Além do mais, ser satisfeita mais facilmente a demanda

crescente por enlaces de comunicação de faixa larga. A figura 2.2 mostra as

hierarquias PDH atuais e alguns dos fatores de conversão possíveis entre elas. [1]

Figura 2.2 - Taxas de bits na Hierarquia Plesiócrona. [2]
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2.5. Conclusão

Concluí-se que pelo fato de o PDH ter sido projetado inicialmente para

suportar somente tráfego telefônico, ele não permite a incorporação de novos

serviços como videoconferência ou mesmo Internet. Outros fatores como desgaste

de equipamentos de transmissão, temperatura de operação, imprecisão de

osciladores e mesmo a variação de fabricante para fabricante, os sinais que

chegam às entradas de um multiplexador nem sempre tem a mesma freqüência e a

mesma fase. Tal fato pode acarretar na perda de informações, o que pode inutilizar

a validade de uma transmissão.
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3. Hierarquia SDH

O funcionamento da SDH está baseado nos princípios da multiplexação

síncrona direta, que é a chave para uma rede de telecomunicações mais eficiente e

mais flexível. Isso significa que sinais tributários individuais podem ser

multiplexados diretamente em um sinal SDH de taxa superior sem a necessidade

de estágios de multiplexação intermediários. Portanto, os elementos de rede do

SDH podem ser interconectados diretamente, resultando em uma economia no

custo e nos equipamentos utilizados, principalmente quando comparado com a

rede quase síncrona atual (PDH). O controle efetivo da flexibilidade

proporcionada pelo SDH requer um gerenciamento de rede e uma capacidade de

manutenção mais avançada. Aproximadamente 5% da estrutura do sinal SDH está

alocado para dar suporte às práticas e procedimentos de gerenciamento de rede

avançado. O sinal SDH é capaz de transportar todos os sinais tributários

encontrados nas redes de telecomunicações atuais. Isso significa que a SDH pode

ser empregada como uma ponte para os tipos de sinais existentes. Além disso, a

SDH tem a flexibilidade para rapidamente acomodar novos tipos de serviços a

clientes que as operadoras de rede desejarem fornecer no futuro. [4]

A SDH pode ser usada em todas as áreas de aplicações tradicionais em

telecomunicações. Portanto, a SDH torna possível, que uma infra-estrutura de rede

de telecomunicações unificada evolua. O fato de a SDH fornecer um único padrão

comum para as redes de telecomunicações, faz com que os equipamentos

oferecidos por diferentes empresas possam ser interconectados diretamente.

Os sistemas síncronos podem ser encarados como o último estágio na

hierarquia dos sistemas de transmissão, pois possibilitam a inserção e extração de
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enlaces sem que seja necessária uma demultiplexação. É simples: numa rede onde

há perfeito sincronismo entre todos os enlaces, é possível saber exatamente a que

enlace pertence determinado bit, assim como saber quando começa e quando

termina um enlace.

Embora os fabricantes estivessem tentando produzir soluções próprias,

desde o começo fizeram grande esforço conjunto para padronizar o máximo

possível dos sistemas de transmissão síncrono. A oportunidade de definir padrões

foi usada para resolver os problemas da PDH, pois, era preciso incluir espaço,

dentro de cada hierarquia, para que o sistema fosse capaz de gerenciar a qualidade

de transmissão e de medir o tráfego.

3.1. Origens do SDH

As primeiras pesquisas começaram em 1984, nos EUA. Desde o começo,

os fabricantes americanos reuniram-se em comitês para chegar a uma solução

padronizada, que permitisse alguma forma de conexão entre máquinas de

fabricantes diferentes. Dois comitês (o T1X1 e o T1M1) acabaram publicando, em

1985, a proposta do Bellcore: o Synchronous Óptica Network, ou Sonet. Os

documentos padronizavam a interface ótica, o formato do quadro de transmissão e

as velocidades de cada sinal. Como muitos fabricantes já estavam adiantados em

respostas próprias, houve muita discussão.[2]

Os trabalhos para padronização da SDH tiveram início no XVIII, através

do grupo de estudos do CCITT (Comitê de consultoria internacional de telefonia e

telegrafo), atual ITU-T em junho de 1986. O objetivo desses estudos era criar um

padrão mundial para os sistemas de transmissão síncrona, que proporcionasse aos

operadores de rede uma rede mais flexível e econômica. Em novembro de 1988

foram aprovadas as primeiras recomendações de SDH: G.707, G.708 e G.709.

Essas recomendações definem as taxas de transmissão, formato do sinal,

estruturas de multiplexação e o mapeamento de tributários para a NNI (Interface
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de nós de rede). A NNI é um conjunto de padronizações necessárias à interligação

dos elementos de rede da SDH.[2]

Além das definições das recomendações que controlam a NNI, o CCITT

também definiu uma série de recomendações que controlam a operação dos

multiplexadores síncronos (recomendações G. 781, G. 782 e G.783) e Gerência de

Rede da SDH (recomendações G. 784). É a padronização desses aspectos dos

equipamentos SDH que vai fornecer a flexibilidade necessária aos operadores de

rede para gerenciar eficientemente o crescimento na largura de banda e o

provisionamento de novos serviços a clientes esperados no decorrer do tempo. [6]

3.2 Taxas de bit

As redes digitais implantadas atualmente são baseadas em quadros

síncronos de 125µs e canais de 64Kbit/s, em função da taxa de amostragem dos

sinais de voz serem de 8.000/s e da utilização de 8 bits por codificação de cada

amostra.

Na SDH é definida uma estrutura básica de transporte de informação

denominado Módulo de Transporte Síncrono-1 (Synchronous Transport Module-

1, STM-1), com taxa de 155,5 Mbit/s. Esta estrutura define o primeiro nível de

hierarquia. As taxas de bit dos níveis superiores são múltiplas inteiras do STM-1.

Atualmente são padronizados quatro módulos de transporte mostrados a seguir na

figura 3.1. [6]

STM-n Taxa (Mbps)

STM-1 155.5

STM-4 622.1

STM-16 2488.3

STM-64 9953.3

Figura 3.1 - Taxas da Hierarquia Digital Síncrona. [1]
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Além dessas taxas, surgiu a necessidade de se definir uma estrutura de

quadro com capacidade de transmissão mais baixa que a do STM-1, com o

objetivo de utilização somente para sistemas de rádio-enlace e satélite. Essa

estrutura possui taxa de 51,8 Mbit/s e é denominada STM-0, não sendo

considerado um nível hierárquico da SDH.

3.3. Estrutura do quadro SDH

Na SDH, a informação está organizada em módulos síncronos de

transporte (STM), os quais contêm três elementos básicos conforme figura 3.2.

3.2.4 – Ponteiros

Figura 3.2 - Taxa de Transmissão do Quadro STM-N. [2]

PAYLOAD STM-N

RSOH

MSOH

PONTEIRO

N x 9 Linhas x 270 Colunas x 8 bits x 8 kHz = N x 155,52Mbps

270 x N

261 x N9 x N

3

1

5
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RSOH (cabeçalho de seção): cumpre funções de sincronismo de quadro,

canal de serviço, funções de controle.

AU - Pointer (ponteiro da unidade administrativa): indica como está

estruturada a informação na área da carga útil, e indica como localizar os “virtual

container”, onde está a informação dos tributários.

Playload (área de carga útil): composta de “containers” virtuais, os quais

recebem e acomodam organizadamente as informações dos tributários.

3.4. Sincronismo da rede

A transição entre as tecnologias PDH e SDH não é transparente em

diversos aspectos. O aumento da capacidade de transmissão e de funcionalidades

proporcionado pela tecnologia SDH também implica em equipamentos mais

complexos e um detalhado planejamento das redes de transmissão.

Outro aspecto que deve ser considerado nessa transição é o sincronismo de rede.

Um feixe de 2 Mbit/s que é transportado dentro dos quadros SDH não passa pelo

mesmo processo de enchimento de bits como no caso de um feixe de 2 Mbit/s em

um quadro PDH.

A tecnologia SDH utiliza mecanismos de ajuste de ponteiro para indicar a

posição de um feixe de 2 Mbit/s dentro de um quadro SDH, portanto a sua posição

é variável dentro deste. Ao extrair um feixe de 2 Mbit/s de um quadro SDH, o

mecanismo de ajuste de ponteiro faz com que o feixe extraído apresente "saltos"

de fase tornando-o inadequado para a extração da informação de sincronismo.

Essa variação contínua de fase caracteriza pequenas variações na freqüência do

sinal transportado, denominadas "wander".

Assim, o transporte da informação de sincronismo deixou de ser um

problema somente das redes de comutação, para tornar-se um problema das redes

de transmissão.

É interessante notar que quando a rede de transmissão está sincronizada, o

sincronismo da rede de comutação pode ser obtido facilmente.
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O sincronismo dos equipamentos de transmissão SDH pode ser obtido

através do quadro STM-N, pois este possui um comprimento fixo (9 x 270 x N

bytes), porém deve-se atentar para os equipamentos de comutação que

normalmente são sincronizados a partir dos feixes de 2 Mbit/s que podem

apresentar um alto "wander" tornando-os inadequados para o transporte de

informação de sincronismo. [3]

O quadro SDH possui diversos bytes dedicados a funções de controle e

gerência nos equipamentos de transmissão. Um destes bytes é denominado S1 e é

utilizado para sinalizar a qualidade do sinal de sincronismo que está sendo

recebida e passada adiante juntamente com o quadro SDH. A utilização deste byte

permite que uma mudança de qualidade no sinal de relógio (devido à ausência de

referência primária que pode ser causada por uma falha ou interrupção na rede)

seja comunicada a todos os elementos da rede e eventuais reconfigurações sejam

realizadas automaticamente (com base em prioridades pré-programadas) pelos

equipamentos da rede.

Na figura 3.3 é representado um anel em condições normais e outro anel

com uma falha.

(a) (b)

Utilização do byte indicador de
qualidade em um anel em condições
normais

Reconfiguração do anel com falha

baseada no byte indicador de qualidade

Figura 3.3 - Quadro comparativo de condição normal (a) e com falha (b). [3]
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Os equipamentos podem ser sincronizados pelos lados leste ou oeste, por

um relógio externo ou pelo relógio interno. A cada uma destas opções pode ser

atribuída uma prioridade. O primeiro elemento referenciado pelo relógio primário

(PRC) é informado da qualidade deste relógio e transmite esta indicação de

qualidade aos elementos seguintes através do byte S1. Esta configuração permite

uma alta confiabilidade e possibilidade de reconfigurações rápidas e otimizadas.

O planejamento de uma rede de sincronismo de alta qualidade e

confiabilidade inclui os seguintes aspectos:

- Utilização de relógio de alta precisão como referência primária de relógio

(PRC). Em geral estes relógios são baseados em osciladores de Césio, Rubídio ou

receptores do Sistema Global de Posicionamento via Satélite (GPS). Um relógio

primário deve atender à recomendação G.811 do ITU-T.

- Garantir que exista pelo menos uma referência de relógio que possa atuar

como reserva, para os casos em que o relógio primário falhe ou em que existam

falhas na rede que causem interrupção da transmissão do sinal de sincronismo ao

longo da rede.

- Garantir qualidade PRC (G.811) nas fronteiras da rede. Deste modo

outras redes que utilizem o serviço do relógio primário têm garantia da qualidade

deste relógio.

- Garantir que os equipamentos de transmissão possuam interfaces de

relógio de 2 MHz e relógio interno com características conforme a recomendação

G.813 do ITU-T.

- Utilizar equipamentos regeneradores e distribuidores de sincronismo

(Synchronous Supply Unit - SSU) que regeneram (filtram) e distribuem o sinal de

sincronismo dentro de uma estação da rede. Em geral as estações com um grande

número de equipamentos e cross-conexões são candidatas a alojar SSUs. Para

aumentar a confiabilidade da rede estes equipamentos devem ser equipados com

módulos redundantes e atender à recomendação G.812 do ITU-T.

- Evitar a utilização de feixes de 2 Mbit/s para sincronismo ou deixar como

ultima opção em sincronismo, pois quando estes são transmitidos no quadro SDH

apresentam um "wander" que degrada a informação de sincronismo. Planejar

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


17

cuidadosamente a distribuição do sincronismo na rede, configurando prioridades e

qualidades de relógio em cada ponto da rede de modo a garantir a existência de

rotas alternativas e evitar "loops de sincronismo". Uma vez que o plano de

sincronismo foi definido deve-se alterá-lo o mínimo possível quando a rede

estiver em operação. [3]

3.5. Analise entre os protocolos PDH e SDH

Depois de comentar sobre as tecnologias de transmissão Síncrona e quase

Síncrona, na figura 3.4, um breve comparativo entre as Hierarquias. [6]

PDH SDH

A transmissão de sinais é plesiócrona A transmissão de sinais é síncrona e em

fase.

O PDH o entrelaçamento é feito em bits. Organiza-se em bytes.

O comprimento do quadro é definido de

acordo com a faixa a ser transmitida.

O comprimento do quadro é uniforme

(125µs).

É usada palavra de alinhamento para

indicar o inicio do quadro e para

justificações.

São usados ponteiros para indicar o

inicio de cada quadro e para processar

eventuais justificações.

Limitações quanto à gerência. Total flexibilidade de gerenciamento

(supervisão, operação, manutenção).

Não pode acomodar outro tipo de sinal a

não ser o sinal de origem (plesiócrona).

Acomoda feixes plesiócronos com total

compatibilidade.

Possui varias padronizações. Possui um único padrão mundial.
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Em PDH, só é possível transmitir ponto-

a-ponto.

A transmissão pode se dar por Cross-

Conections e Add/Drop.

Limitado à transmissão de sinais

somente compatíveis com seu modo de

transmissão (Assíncrono).

Possui compatibilidade com tecnologias

atuais e futuras alem de possuir a

flexibilidade de transmitir quaisquer

sinais de tributários de qualquer rede.

Figura 3.4 – Quadro comparativo entre PDH e SDH.
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3.6. Conclusão

As redes SDH superam facilmente as limitações experimentadas numa

rede de plesiócronos (PDH) permitindo à rede desenvolver-se para atender novas

exigências e oferecer uma gama de benefícios, tanto para as operadoras de rede

quanto aos usuários. A instalação de fibra ótica por toda a rede e a adoção dos

elementos SDH tornou possível o controle e a manutenção da integridade de rede

nó a nó, a capacidade de gerência da rede síncrona possibilita a identificação

imediata de falha no tronco ou nó, ou usando arquiteturas em anel possibilitando

que o tráfego na rede seja instantaneamente roteado até que o equipamento

defeituoso seja reparado em caso de falhas, ficando transparente ao usuário da

rede e não comprometendo os serviços, permitindo aos operadores garantir altos

níveis de desempenho.

Controlada via software os sistemas de gerenciamento de rede não só

executarão funções tradicionais de gerenciamento, tal como lidando com alarmes

na rede, mas também proporcionará funções de controle de desempenho,

gerenciamento de recursos, segurança e planejamento de rede, projeto e

possibilitando prover manutenção remota e centralizada resultando numa grande

economia de tempo do pessoal de manutenção.

Vários outros novos serviços tornam-se possíveis numa rede síncrona e

que representarão novas fontes de renda para operadores de rede, como: os

serviços de comutação de pacotes em alta velocidade, interconexão de LAN’s e

TV de Alta Definição (HDTV).

Os padrões de SDH sugerem que equipamentos de fabricantes

diferentes podem interagir no mesmo enlace em padrões que determinam a taxa

de transmissão ótica, o comprimento de onda, os níveis de potência, formas de

pulso e codificação. Com esta padronização de equipamentos e interfaces as

operadoras de rede SDH têm a liberdade de escolher equipamentos de diferentes

fornecedores que podem ser interligados. As operadoras de rede adotarão

equipamentos síncronos devido à melhora em qualidade e redução em custos de

operação comparada com a transmissão plesiócrona.
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4. Aplicação das tecnologias PDH e SDH na Transmissão de

Dados em redes de computadores.

As redes de computadores são estruturas que conectam vários

computadores e outros dispositivos em uma área definida. A capacidade de

comunicação entre as máquinas é limitada ao alcance dos cabos de rede, ou da

antena, no caso de redes sem fio. Normalmente, a área geográfica de uma rede,

restringe-se a uma sala, um departamento, um andar ou um prédio, definindo uma

LAN (Local Área Network). Quando se tem duas ou mais LAN’s isoladas e

conectadas entre si, se define como WAN (Wide Área Network). Para viabilizar

uma boa performance entre LAN’s, elas podem ser conectadas a um backbone

SDH por meio de equipamentos como bridges, routers, hubs ou switchs.

4.1. Introdução aos diferentes tipos de interfaces

Interface é uma fronteira em comum entre duas redes que se definem pelas

características de interconexão física, sinais que vão ser trocados e quais padrões

adotados por estes sinais para a transmissão dos dados. Algumas dessas interfaces,

mais comuns e usadas como a Ethernet, G703 e Óptica, que é descrito abaixo com

mais detalhes.

• Ethernet – É um tipo de conexão para redes locais que transmite dados

entre computadores e periféricos a uma velocidade de 10, 100 e 1000

mega bits/s, sendo que o mais utilizado é o de 10Mbits utilizando o cabo
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de par trançado. Porem os meios físicos Ethernet podem variar desde o par

trançado, cabo coaxial e até fibras ópticas. Em 100Mbps (Fast Ethernet)

pode ser transmitido por par trançado e fibra óptica, e o padrão 1000Mega

bits (Gigabit Ethernet) só deve ser usado em fibra óptica. [7]

• G703 - Conexão padrão utilizada para cabos coaxiais de 50 ohms e

75ohms que são mais comuns na hierarquia PDH que utiliza taxas de

transmissão iniciando em 2Mbits até 144Mbits. Antes mesmo da interface

Ethernet era muito comum a utilização do padrão de cabos coaxiais para

interconexão de LAN´s, porem esta tecnologia já está quase que

totalmente substituída pelo padrão Ethernet.

• Óptico – Interface utilizada para conectar equipamentos que transmite

dados por fibras ópticas. De um modo geral utilizado para transmissões a

longas distâncias na arquitetura SDH, com velocidades entre 155Mbits até

10Gbits. Em WAN’s utiliza-se no padrão Gigabit Ethernet.

4.2. Redes Lan’s e Man’s

As formas de transmissão de dados (pacotes) são divididas em duas

categorias de acordo com a extensão e tipo da rede.

• Redes locais (LAN) Local Área Network

• Redes de longas distâncias (WAN) Wide Área Network

A tecnologia de rede local possui velocidade de conexão entre estações

muito rápida, mas deixam a desejar em capacidade para transmissão em longas

distâncias. Abrange velocidades entre 10Mbps e 1Gbps devido às pequenas

distâncias, já que são mais utilizadas em prédios, universidades, empresas e até

mesmo em residências, sendo assim, não deixando que os retardos nas

transmissões venham a interferir no bom comportamento da rede. O conceito de

LAN se define, quando temos 2 (duas) ou “n” estações de trabalho conectadas

uma na outra. [5]
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Já para tecnologias de redes de longas distâncias as redes não impõem um

limite de extensão. Quando temos varias LAN’s espalhadas por localidades,

cidades ou até mesmos paises, e temos que fazer essas redes se comunicarem

entre si, daí temos a idéia de como funciona uma WAN. Essas conexões devem

ser de altas velocidades, de um modo em geral utilizam redes de grandes

prestadoras de serviços de telecomunicações, e a tecnologia mais utilizada para

este tipo de transmissão é a SDH, redes ópticas com grande capacidade de tráfego

e alta velocidade de transmissão em longas distâncias.

Na figura 4.1 é mostrada uma simulação de três redes LAN’s que estão em

localidades diferentes, mas que estão conectadas entre si por um backbone SDH

de alta velocidade de tráfego e longa distância, constituindo assim uma grande

rede que recebe o nome de WAN.

Figura 4.1 – Interconexão de LAN’s de localidades diferentes.
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4.3. Roteadores

A princípio, dois computadores só podem falar entre si se estiverem na

mesma rede. Quando há necessidade de máquinas de diferentes redes se

comunicarem, aí surge à necessidade de um roteador, ou de um computador

específico que faz o papel de um roteador. Este roteador também conhecido como

gateway, tem a função de interligar duas ou mais redes para que pacotes sejam

transmitidos de uma rede para outra. No exemplo da figura 4.2 é mostrado um

esquema de duas redes distintas interligadas por um roteador.

REDE
"1"

REDE
"2"R

Figura 4.2 - Duas redes físicas conectadas entre si por um roteador.

Duas redes físicas interligadas pelo roteador R. Para R atuar, é necessário

que uma máquina de qualquer das redes, necessite transmitir pacotes para outra

máquina da outra rede e vice-versa. São utilizadas nuvens para representar as

redes físicas, porque o hardware em específico não tem importância. Cada rede

representada pode ser uma LAN ou uma WAN podendo ter um ou vários hosts

conectados. [8]

A partir do momento em que conexões de redes vêm a se tornar mais

complexas, os roteadores precisam saber da topologia de interligação das redes às

quais estão conectados, pois são eles que tomam as decisões para onde enviar

pacotes e isto vai se tornando mais complexo à medida que vai se aumentando o

número de redes.
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Na figura 4.3 um exemplo de conexão com 3 redes que obedece o mesmo

princípio para uma rede com apenas um roteador ou mais de três roteadores.

REDE
"1"

REDE
"2"

REDE
"3"R1 R2

Figura 4.3 - Três redes interconectadas por dois roteadores.

Acima, um exemplo onde R1 deve transferir pacotes da rede 1 para a rede

2 e se houver necessidade, passar por R2 para atingir a rede 3. Aumentando a

complexidade entre as redes é necessário que cada roteador possua um software

onde se encontra uma tabela de roteamento que permite analisar todos os pacotes

recebidos de uma rede, identificá-los e enviar para o destino correto. O protocolo

de interligação das redes é o TCP/IP, onde trata todas as redes do mesmo modo.

Uma rede local com interface Ethernet, ou uma rede de longa distância que usa

um backbone PDH ou SDH.

4.4. Brigdes

Um equipamento muito utilizado para expandir LAN’s que permite

interligar sub-redes para que haja a transmissão de pacotes de uma rede para

outra. Uma das principais vantagens da Brigde é de trabalhar com o endereço

MAC das estações de trabalho, facilitando o trânsito de informações. Quando o

endereço de destino fica fora da sub-rede de onde partiu o pacote, a Brigde

encaminha este pacote para a sub-rede correta utilizando-se de uma tabela interna

de endereços.
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As vantagens de se instalar uma Brigde são grandes, pois podem conectar

varias LAN’s, como por exemplo, a rede de uma grande empresa que se divide em

departamentos (marketing, financeiro, operacional, engenharia, comercial,

diretoria, etc.) dividindo o tráfego e só passando informações de um departamento

para o outro quando necessário, diminuindo consideravelmente o tráfego

indesejado e lentidão na rede. [8]

4.5. Hubs e Switchs

Hub é um equipamento eletrônico utilizado para conectar os diversos

equipamentos que compõem uma LAN. Com o hub, as conexões de rede são

concentradas (por isso chamada também de concentrador) ficando cada

equipamento no seu próprio segmento. Temos a possibilidade de gerenciarmos

estes equipamentos, facilitando a resolução ou até mesmo a prevenção de

problemas uma vez que o defeito fica isolado em um determinado segmento de

rede. Outra grande vantagem, quando é preciso a adição de novas estações de

trabalhos, não há necessidade de parada da rede. Os Hubs podem receber vários

equipamentos. Existem hubs de 4,8,16 e 32 portas, e estes podemos classificar de

duas formas, Hub passivo e Hub ativo. O Hub passivo é mais simples, pois apenas

faz a distribuição dos equipamentos pela rede e funciona somente como um centro

de distribuição. O hub ativo já possui repetidores nas suas portas o que garante

uma melhor qualidade do sinal a ser transmitido, aumentando a distância entre o

Hub e o equipamento conectado, e demais vantagens como: gerenciamento, e

interfaces com velocidades superiores. Pode-se também fazer conexões entre

Hub’s através de portas específicas nos equipamentos para esse fim. [8]

Switchs são equipamentos que filtram e encaminham pacotes entre as sub-

redes de redes locais. Podem ser usados em grupos de trabalho, onde a medida em

que a demanda de tráfego cresce, a largura de banda pode ser aumentada e

dedicando-se algumas portas da switch a determinadas estações ou a servidores
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onde cada equipamento conectado a ela, terá 10Mbps dedicado a ele. Usados em

departamentos para segmentar LAN’s melhorando o acesso a servidores,

aliviando gargalos e tendo opcionalmente a vantagem de conectar portas high-

speed ao backbone e portas lower-speeds às maquinas de usuários. Também

usados em backbone onde o trafego vem de todos os segmentos de LAN. São

mais utilizadas em caso de congestionamento de tráfego em rede, que pode

ocorrer no acesso a um servidor de uma rede departamental ou a um backbone

corporativo de uma LAN compartilhada.

Outra característica fundamental do equipamento é poder implementar

VLAN’s (Redes Virtuais) a fim de isolar tráfegos indesejáveis entre grupos de

trabalho, dando uma maior segurança no acesso as informações e principalmente

aliviando o tráfego na rede.

A substituição de um Hub por uma switch irá expandir a largura de banda

da LAN, enquanto segmenta o tráfego ponto-a-ponto entre clientes e servidores.

4.6. Gerenciamento de Redes

Há uma necessidade cada vez maior no gerenciamento, para controle e

monitoração das redes de Computadores, redes de transmissão de dados e diversos

tipos de redes onde o principal fator é minimizar ao máximo os pontos de falhas.

Com isso o nível de desempenho conseqüentemente é aumentado, podendo chegar

a 100% de disponibilidade, dependendo da importância dessa rede para a empresa.

Para podermos gerenciar uma rede é necessário que se conheça todos os

mecanismos de funcionalidade, juntamente com as características de

comunicação, constituindo dessa forma o ambiente a ser gerenciado com todas as

suas facilidades como: roteadores, conexões TCP, switchs ou hub’s, estações de

trabalhos, NE’s (Network Elements), e a própria rede física onde estão conectadas

seus equipamentos.
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Grandes empresas, instituições e demais corporações que possuem algum

tipo de rede ou que pretendem montar sua própria rede, não se faz sem a

implantação também do sistema de gerenciamento. Desde redes de computadores

(LAN’s, WAN’s) e também redes de transmissão de dados privadas ou publicas

(PDH e SDH) priorizam a parte de gerenciamento. Existem departamentos

específicos nestas empresas com pessoas treinadas que monitoram e atuam nessas

redes 24 horas por dia na prevenção de falhas, na atuação e resolução o mais

rápido possível do problema.

A utilização de softwares e hardwares específicos para o gerenciamento é

outro ponto importante, pois são eles que vão fazer a interface de forma amigável

entre o operador e o equipamento que será gerenciado e monitorado, onde é

verificado constantemente o status operacional da rede e atuando diretamente em

caso de falhas.
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4.7 Conclusão

Neste capitulo tivemos a oportunidade de comprovar que protocolos de

transmissão de dados em longa distância de alta velocidade fazem parte do nosso

dia a dia quando se fala em Internet, redes corporativas, tv a cabo, telefonia,

celular e demais serviços de telecomunicações. Vimos com mais detalhes que as

redes de computadores, independente do seu tamanho e das distâncias que elas

podem estar uma da outra, são perfeitamente comunicáveis graças às facilidades

de serviços que as operadoras de Telecom vem a nos oferecer.

Foram descritos e ilustrados os diversos equipamentos que fazem parte

dessas redes, que facilitam e possibilitam um tráfego de informações sem perdas

ou paralisações nas transmissões dos dados (pacotes).

Nos dias atuais em que a tecnologia se inova a cada momento há uma

corrida muito grande atrás de novas tendências no setor de telecomunicações.

Empresas de grande porte e que prestam serviços estão numa constante busca de

novos produtos que cada vez mais venham a satisfazer as diferentes necessidades

de cada cliente, sempre com o intuito de fornecer o que há de melhor com toda a

garantia do serviço prestado.
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5. Caso de Uso

É mostrado a seguir um caso de uso de uma rede SDH de alta velocidade

utilizada na CTBC (Concessionária telefônica local, situada na cidade de

Uberlândia-MG). Esta rede se estende por várias localidades no estado de Minas

Gerais, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, possuindo centenas de clientes

trafegando suas informações (Dados, Voz, Internet, Lan, Wan, Vídeo Conferência

e demais serviços multimídia) e a CTBC fornecendo toda uma infra-estrutura na

parte de assistência técnica, gerenciamento da rede, redundância no backbone e

SLA.

5.1. Backbone SDH de longa distância (CTBC)

O anel principal do backbone é constituído por equipamentos SDH de alta

capacidade de trafego e longas distâncias de transmissão, instalados pelo

fabricante Alcatel (empresa multinacional com representação no Brasil), que ao

longo da rota contempla as estações de ULA (Uberlândia), SPO (São Paulo), RJO

(Rio de Janeiro), BHE (Belo Horizonte), BSA (Brasília) onde a taxa de

transmissão é de 2,5Gbits. Entre as localidades citadas acima, encontra-se varias

estações com menor capacidade de tráfego ou estações que existem somente para

reforçar o sinal transmitido devido a grande distância entre uma estação e outra.

Ao longo de toda rota do anel do backbone principal é encontrado também

anéis secundários que são rotas estratégicas, de um modo em geral estão situadas

dentro de grandes centros comerciais designadas para atender grandes clientes
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corporativos. Abaixo na Figura 5.1, maiores detalhes sobre as localidades e

tamanho das redes.

Localidade Extensão (Km) Clientes Corporativos
São Paulo (capital) 60 35

Rio de Janeiro 30 10

Belo Horizonte 80 12

Campinas 32 29

Brasília 21 11

Figura 5.1 – Extensão da rede e quantidade de clientes por localidade.

É mostrado na figura 5.2 abaixo, os principais pontos onde se concentram

a maior parte dos equipamentos de transmissão de dados ao longo da rota. O

Backbone principal possui uma extensão de aproximadamente 3.600km de fibras

ópticas e é mostrado em linha de cor azul e os pontos pretos, são estações que se

encontram ao longo do caminho.

ADM-16

ULA

ADM-16

BSA

ADM-16

BHE

ADM-16

RJO

ADM-16

SPO

2,5Gbits

Backbone SDH - CTBC

Figura 5.2 – Atual rede SDH da CTBC.
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5.2. Segurança e Proteção

Em toda a rota do anel principal onde estão as estações de ULA, SPO,

RJO, BHE e BSA, existe redundância de fibra e equipamento. Isto significa dizer

que, se houver falhas na parte de equipamentos ou problemas com o meio de

transmissão (rompimento de fibra óptica) automaticamente o tráfego é

direcionado ao lado oposto e não deixando indisponível o meio de transmissão.

Essa comutação do tráfego é feita automaticamente pelo sistema de

gerencia do SDH em milisegundos, passando por despercebido ao usuário final.

Neste instante já se começa uma verificação intensa para se descobrir à origem do

problema e a correção do mesmo em um período mais breve possível, pois se

neste instante em que há um primeiro problema aparecer um segundo problema,

poderá comprometer o tráfego de toda a rede SDH.

5.3. Utilização de Lan e Wan no Backbone

O backbone SDH utilizado pela CTBC além de atender toda sua demanda

de rede corporativa, também vende serviços para seus clientes.

Na figura 5.3 abaixo, são mostradas pequenas amostras da sua rede

corporativa. São ilustradas somente algumas localidades no desenho devido a

grande complexidade de toda a rede, mas com isso podemos ter uma idéia de

como podemos utilizar uma ou várias LAN’s, WAN’s, e de que forma elas são

interligadas.
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backbone

SDH

Servidor

Estação de trabalho

Estação de trabalho

ULA - CENTRO

SPO - LAPA

Estação de trabalho Estação de trabalho

Hub

Firewall

BSA - CENTRO

Bridge Dados

Estação de trabalho

RJO - RB1

Estação de trabalho Estação de trabalho

Hub

Outras localidades

Uberaba
Ituiutaba
Itumbiara

Frutal
Patos de Minas
Para de Minas

.

.

.
Franca

155Mbits

2Mbits
2Mbits

2Mbits
LAN

LAN

LAN

LAN

Figura 5.3 – Parte das LAN’s que compõem a WAN da CTBC.

A característica principal da LAN é a velocidade de tráfego na rede que

esta em torno de 10 a 100Mbits/s. Isso facilita muito os serviços e aplicações que

são executados nessa rede que opera em tempo real. Os serviços mais utilizados

são: Vídeo conferencia, Voz sobre IP, Atualizações em banco de dados e

execução de aplicativos Clientes/Servidor.

Na figura 5.4 abaixo, são mostrados dados dos serviços utilizados em cada

localidade onde se tem rede coorporativa (CTBC), e algumas estatísticas em

relação ao tráfego de dados.
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URA IUA IUB PMS PRS FCA SPO BHE RJO

Internet S S S S S S S S S

Vídeo
Conferência

N S N S N S S S N

PABX S S S S S S S S S

Qtde de E1’s 2 1 1 1 1 2 1 1 1

Média de
Tráfego *

45% 16% 16% 18% 14% 37% 25% 28% 19%

Figura 5.4 – Serviços utilizados por localidade.

* Medida de Trafego realizada no roteador de saída de cada Lan no período
entre 06:00 e 18:00hs.

Abaixo, nas figuras 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 são apresentados gráficos das

medições realizadas na porta serial de cada roteador de saída de Lan em cada

localidade.

O software utilizado é o MRTG (software free) [9] disponível em sites da

Internet e que através do acesso ao numero IP do roteador, é colhido os dados de

tráfego de pacotes de saída e entrada na Lan, que são apresentados em forma de

gráfico. As linhas verde e azul mostram:

• Azul – Tráfego de saída na Lan.

• Verde – Tráfego de entrada na Lan.

Figura 5.5 – Gráfico de medida diária.
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Figura 5.6 – Gráfico de medida semanal.

Figura 5.7 – Gráfico de medida mensal.

Figura 5.8 – Gráfico de medida anual.
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5.4 Conclusão

Quando se trata em solução de transmissão de dados em longa distância, é

possível optar por diversos serviços existentes no mercado como o WDM, ATM,

VSAT, GIBABIT e o SDH.

Após levantamento realizado na CTBC, foi concluído que quando se tem

várias LAN’s, podendo elas estar dentro do mesmo prédio, em diferentes cidades

ou até mesmo estados, a solução mais conveniente para esse tipo de solução é a

utilização da tecnologia SDH.

São diversos os fatores que levam a escolha da rede SDH para transmissão

de dados, entre eles:

• Grande número de fornecedores e fabricantes a nível mundial o que

facilita uma melhor escolha na hora da compra do seu equipamento, pois é

efetuada uma pesquisa incluindo detalhes de preço do projeto, quantidade

de equipamentos utilizados, garantia dos equipamentos e da instalação,

suporte técnico, facilidades de gerenciamento e manutenção. Só depois de

rever e estudar todas propostas de fornecedores, é que se decide qual o

modelo de equipamento será adquirido para uma melhor performance e

segurança da rede.

• Baixo custo de investimento em relação às outras tecnologias. O

equipamento de SDH por ter a vantagem de grande capacidade de tráfego

e a longas distâncias podendo estar em intervalos de até 130km entre

estações diferentes, isso nos mostra que são necessários poucos

equipamentos de transmissão para cobrir uma área geográfica

relativamente grande em termos de distância (backbone principal com

3.600km de fibras-opticas).

• Facilidade no interfaceamento do SDH com diversos equipamentos das

LAN’s. Esse estudo é de fundamental importância no projeto inicial da sua

rede, pois dessa forma é visualizado se todo seu parque de equipamentos já

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


36

existentes e em funcionamento, vai se adaptar e trafegar de maneira

confiável com a instalação de outros equipamentos que não

obrigatoriamente tem que ser da mesma marca ou fabricante que já faz

parte da rede atual.

• Alta taxa de transmissão de dados no backbone principal. Esse fator é de

fundamental importância, pois além de todo trafego da LAN corporativa

da empresa, a CTBC vende serviços de transporte para seus clientes. Todo

esse tráfego adicional vai estar incorporado também na rede SDH,

aumentando o fluxo de dados e limitando aos poucos a inclusão de novos

circuitos de acordo com a capacidade disponível no backbone.

Abaixo na figura 5.5 uma tabela comparativa entre as tecnologias que podem

ser compatíveis com o SDH e algumas características que influenciam muito na

utilização do SDH como meio de fornecer transporte e serviços.

SDH ATM DWDM GIGABIT
Quantidade de
Equipamentos 39 -- 39 --

Custo da Obra
(backbone 2,5Gbits)

U$ 7.400.000 -- U$ 5.700.000 --

Flexibilidade Transporte e
Serviço

Transporte e
Serviço

Transporte Serviço

Capacidade de
Transmissão Até 2,5Gbits Até 622 Gbits Até 16 x 2,5Gbits Até 2,5Gbits

Transporte
de IP SIM SIM SIM SIM

(exclusivamente)

Figura 5.5 – Dados comparativos entre Tecnologias.
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6. Conclusão

Atualmente, a indústria das telecomunicações busca inovações de modo

que provedores de serviços consigam estar à frente de um mercado altamente

competitivo em que há muito a ser explorado. O mercado está aberto, e são

necessárias soluções rápidas, de custo relativamente baixo e que agregam

benefícios não somente a quem prove os serviços, mas principalmente a quem

adquire esses serviços. Por isso que o setor das telecomunicações deve estar

sempre hábil em fornecer a seus clientes um conjunto de garantias objetivas,

mensuráveis e significativas de seus serviços.

Quando se trata em soluções de interconexão entre LAN’s e WAN’s,

diversas tecnologias podem ser usadas para este fim, mas o fato de a SDH ser uma

tecnologia muito flexível, utilizada por praticamente todas as operadoras de

telecom a nível mundial, alta capacidade de tráfego de informações (voz, dados,

telefonia, multimídia), e de fácil operação e manutenção.

A tecnologia SDH tem sido muito usada principalmente em longas distâncias,

expandindo a capacidade de transmissão de sinais e permitindo que cada vez mais,

as redes de computadores (LAN’s) sejam mais confiáveis, seguras e com grande

capacidade de tráfego de informações.

Sob esse ponto de vista, se conclui que a tecnologia SDH vem a cada

momento ganhando um espaço cada vez maior entre todas as outras tecnologias

de transporte de alta capacidade como o ATM, WDM, GIGABIT ETHERNET,

fazendo com que o conceito de redes se torne cada vez mais realidade com a sua

utilização.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


38

Bibliografia:

[1] HIERARQUIA DIGITAL SÍNCRONA (SDH): Básico. Departamento de

Desenvolvimento de Recursos humanos, 3º edição, 1/nov.1996. (apostila técnica).

[2] HJ - TREINAMENTOS. SDH – Hierarquia Digital Síncrona. HJ Treinamento

e Consultoria. 1997

[3] IST – Instituto Superior Técnico http://www.img.lx.it.pt/~fp/st/ano99_2000/

trabalhos99-2000/Trabalho10/protocol.html. Consulta em 03/05/2002.

[4] MELLO, Álvaro A. Nunes; MAZZUTI, Décio, DWDM DENSE WARE

DIVISION MULTIPLEXING, http://lci.upf.tche.br/~27027/die705/ index.htm.

Consulta em 02/05/2002.

[5] SOARES, Luiz Fernando, LEMOS, Guido e COLCHER, Sérgio, Redes de

Computadores das LANs, MANs e WANs às Redes ATM. Rio de Janeiro: Ed.

Campus. 1995.

[6] UNIVERSIDADE ESTADUAL de Londrina http://proenca.uel.br/curso-redes-

graduacao /2000/trab-01/equipe-04/index.html. Consulta em 23/03/2002.

[7] CREUPI – 2000 - Redes de Computadores

http://www.geocities.com/marcosnava/apostilarede.html. Consulta em

14/05/2003.

[8] GAIO, Susana S, Mestrado de Gestão de Informação

http://webmail.fe.up.pt/~mgi97022/tabela2.html. Consulta em 16/05/2003.

[9] MRTG - Multi Router Traffic Grapher http://www.mrtg.org. Consulta em

21/05/2003

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.img.lx.it.pt/~fp/st/ano99_2000/
http://lci.upf.tche.br/~27027/die705/
http://proenca.uel.br/curso-redes-
http://www.geocities.com/marcosnava/apostilarede.html.
http://webmail.fe.up.pt/~mgi97022/tabela2.html.
http://www.mrtg.org.
http://www.go2pdf.com


39

Apêndice A – Lista de Acrônimos

ANSI American National Standards Institute

ATM Asynchronous Transfer Mode

CCITT Comitê de consultoria internacional de telefonia e telegrafo

CEPT Committee European de Post et Telegraph

GPS Sistema de Posicionamento via Satélite

HDTV Televisão de Alta definição

NE Network Element

NNI Interface de Nós de Rede

NRZ Non Return to Zero

PCM Pulse Code Modulation

PDH Plesiócronous Digital Hierarchy

PRC Primary Reference of Clock

PLL Phase Locked Loop

RDSI Rede Digital de Serviços Integrados

SDH Synchronous Digital Hierarchy
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SLA Service Level Agreement

STM Modo de Transferência Síncrono

TCP Transmission Control Protocol

TDM Time Division Multiplexing
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