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INTRODUÇÃO
Com um hub fundamental passando por alta demanda de serviços, os desafios de espaço se 
tornaram um problema para uma grande operadora a cabo na América do Norte. A opera-
dora de sistema múltiplo (MSO) precisava garantir que podia manter o ritmo da demanda de 
largura de banda dos assinantes, e oferecer suporte para novas oportunidades de serviços 
de negócios. Ao mesmo tempo, era preciso manter a satisfação do cliente. A fim de criar o 
espaço necessário para separações de nós de rotina e uma nova infraestrutura de serviços espaço necessário para separações de nós de rotina e uma nova infraestrutura de serviços 
comerciais, o provedor de serviços começou a desenvolver um plano para construir um novo 
local de hub, maior que o anterior. O operador queria implementar uma solução de CCAP, 
para garantir um ambiente de hub altamente consolidado e dimensionável; portanto, entrou 
em contato com a ARRIS, para explorar a opção de utilizar sua nova solução E6000 CER como 
a estrutura básica desse novo hub. Para executar o plano, a MSO reuniu uma equipe interna 
de especialistas no assunto, fez parceria com a ARRIS como um integrador do sistema e 
recrutou fornecedores adicionais de soluções de infraestrutura.recrutou fornecedores adicionais de soluções de infraestrutura.

No verão de 2013, a ARRIS começou a preparar a implementação dos E6000s no novo local de 
hub. Sua equipe de Serviços Globais identificou uma nova abordagem à prática estabelecida, 
que tinha potencial para atingir todas as metas do operador, evitando os atrasos e despesas 
de se construir um novo hub. Essa abordagem desfrutou a experiência da ARRIS, reunindo 
tecnologias de última geração no local existente de hub, de forma a maximizar a utilização 
do espaço e usar os recursos operacionais de forma eficiente. Acredita-se que essa seja a 
primeira abordagem desse tipo ao desenvolvimento de hub de alta densidade, a ser imple-primeira abordagem desse tipo ao desenvolvimento de hub de alta densidade, a ser imple-
mentada no setor, resultando no caminho aberto para o crescimento, que o provedor de 
serviços precisava para expandir a largura de banda e implementar novos serviços de negócios 
nos próximos anos. Este estudo de caso documenta o 
processo de transformar um hub com pouco espaço 
restante em uma plataforma de serviços de alta 
densidade, com espaço para anos de crescimento e 
suporte para novas ofertas de serviços de negócios.suporte para novas ofertas de serviços de negócios.

O problema: Limitações no espaço do piso 
inibem a capacidade de serviço
O hub deste provedor de serviços, localizado em uma área 
central densamente povoada (Figura 1), tradicionalmente
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Figura 1: A localização central do hub
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fornecia serviço a assinantes residenciais.  Nos últimos anos, as mudanças populacionais e 
crescimento econômico na área fizeram a demanda por serviços residenciais e empresariais 
aumentar significativamente.  Para acomodar esse crescimento, o provedor de serviços teve 
que rapidamente atualizar a capacidade e infraestrutura de hub. 

A MSO teve que fazer o melhor uso possível do espaço de piso existente, para acomodar novos 
equipamentos projetados para expandir a capacidade da empresa. O espaço era necessário 
para separar nós e oferecer serviços comerciais e residenciais aprimorados.  Se não tratada para separar nós e oferecer serviços comerciais e residenciais aprimorados.  Se não tratada 
corretamente, a situação poderia ter prejudicado o potencial de crescimento do provedor de 
serviços e ter dificultado a expansão de ofertas de serviços nessa área.  Isso incluía aumentar 
as capacidades de serviço para competir com provedores de satélite ou baseados em fibra 
óptica, além de estender seu portfólio para incluir serviços de negócios de Ethernet, o que 
representava uma oportunidade significativa para a MSO.  Por todos esses motivos, a equipe 
responsável por supervisionar o hub buscou uma solução de forma proativa, para acomodar 
melhorias contínuas na experiência dos seus clientes.melhorias contínuas na experiência dos seus clientes.

A causa: Rápida expansão de serviços no hub
Em seus 10 anos de vida, o hub esteve em um constante estado de desenvolvimento. Esse é 
o resultado natural do processo contínuo de adicionar clientes, implementar novos serviços 
e melhorar o desempenho da rede.  Seja ao lançar novos canais premium, oferecer serviços 
de VoD ou separar nós, à medida que novas capacidades foram necessárias, novas estantes 
foram implementadas, novos equipamentos foram instalados e um novo cabeamento foi 
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realizado.  Embora o desenvolvimento do hub tenha possibilitado que a MSO atendesse 
aos requisitos de serviço dos seus clientes, também foi necessário alterar o seu plano de 
desenvolvimento de hub em longo prazo.

Com o tempo, o hub tornou-se repleto de equipamentos, (Figura 2) e o cabeamento corre-
spondente foi instalado para atender às necessidades imediatas. A arquitetura do hub exigia 
que equipamentos semelhantes fossem instalados próximos entre si, portanto, toda a 
infraestrutura de dados de alta velocidade estava coalocada; por exemplo, o equipamento infraestrutura de dados de alta velocidade estava coalocada; por exemplo, o equipamento 
de vídeo sob demanda, máquina de transmissão de vídeo, recursos ópticos e de telemetria. 

Para garantir capacidade, eficiência e demandas operacionais por um bom tempo, o provedor 
de serviços decidiu construir um novo hub, capaz de expandir e oferecer suporte ao seu 
portfólio de serviços para residentes e empresas do centro.

O mandato: Construir um novo local de hub, estruturado ao redor de CCAP
O plano da operadora a cabo, para o novo hub do centro, focava-se na transferência de, 
aproximadamente, metade dos 400 grupos de serviços do hub existente a este novo local. aproximadamente, metade dos 400 grupos de serviços do hub existente a este novo local. 
Com efeito, isso possibilitaria que o provedor de serviços duplicasse o espaço do seu hub, 
aumentasse sua capacidade de serviços e abrisse o caminho para, aproximadamente, cinco 
anos de crescimento. Além de utilizar o espaço do piso de um prédio totalmente novo, a 
MSO também planejava implementar uma plataforma de CCAP de alta densidade, como 
fundação da sua nova arquitetura de hub. Assim, ela possibilitaria melhorias significativas 
na utilização do espaço para o hub existente e, também, para o novo prédio. 

Conforme o planejamento teve início, a linha do tempo do projeto e o orçamento rapida-Conforme o planejamento teve início, a linha do tempo do projeto e o orçamento rapida-
mente entraram em foco. Com a aquisição imobiliária, aprovações de normas, estudos 
ambientais, permissões, construção e implementação de infraestrutura, seriam necessários 
ao menos dois anos e um investimento monetário significativo para estabelecer um segundo 
local de hub no centro – isto é, se tudo ocorresse conforme o plano. Além dos custos de 
construção, os custos de oportunidade seriam significativos. Não haveria separação de nós, 
expansão do serviço e suporte para novos serviços de negócios até 2015; essa não era uma 
situação aceitável para a MSO. situação aceitável para a MSO. 

Conforme o planejamento se desdobrou e os especialistas da MSO e da ARRIS começaram a 
projetar o novo design de hub baseado em CCAP, surgiu uma alternativa à construção de um 
novo hub, trazendo consigo economias significativas de tempo e dinheiro. A ideia: usufruir 
os últimos avanços em densidade de sistemas, junto com uma abordagem arquitetural à 
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construção do hub, a fim de melhor utilizar os recursos do hub existente. Executada da forma 
correta, essa abordagem de desenvolvimento de hub de alta densidade prometia dar à 
operadora a cabo o espaço necessário para, novamente, começar a separar nós, expandir 
suas ofertas de serviços e lançar novos serviços de negócios baseados em Ethernet – sem 
precisar construir uma nova instalação de hub.

DESENVOLVIMENTO DE HUB 
DE ALTA DENSIDADE: UMA DE ALTA DENSIDADE: UMA 
ALTERNATIVA À CONSTRUÇÃO 
DE UM NOVO HUB
Juntos, a operadora e a ARRIS desenvolveram um plano de alto nível, capaz de possibilitar 
uma consolidação significativa sem afetar o serviço dos assinantes existentes. Isso envolvia 
o desenvolvimento de estratégias para agrupamento de componentes da infraestrutura de 
forma lógica, utilizando o espaço do piso com eficiência, construindo a infraestrutura de 
forma não invasiva e migrando os usuários metodicamente. No núcleo do novo plano, haviaforma não invasiva e migrando os usuários metodicamente. No núcleo do novo plano, havia 
uma nova abordagem à arquitetura de hub conhecida como POD de alta densidade, em 
referência a um sistema completo, que é: planejado (Planned) e projetado, construído em 
um local à parte (Offsite) e entregue (Delivered) e integrado na operação existente

Reinventando o design de hub com uma arquitetura baseada em POD
O POD de alta densidade foi concebido como um mini-hub autocontido, que hospeda toda 
a infraestrutura necessária para transmissão de serviços de vídeo, voz e dados a um dado 
conjunto de assinantes. Isso inclui transporte DOCSIS, edge QAM, VoD, nuvem DVR, acesso conjunto de assinantes. Isso inclui transporte DOCSIS, edge QAM, VoD, nuvem DVR, acesso 
condicional, sinalização set-top, inserção de anúncios, monitoramento e manutenção da 
planta, transporte óptico, separadores e combinadores. Ao reunir todos os equipamentos 
necessários para oferecer suporte a um grupo bem-definido de assinantes, e utilizar soluções
avançadas de alta densidade, a arquitetura baseada em POD prometia atender à meta do 
provedor de serviços: diminuir as limitações de espaço no hub e aprimorar as operações. 
Entretanto, essa arquitetura nunca fora implementada antes, exigindo o desenvolvimento 
de um plano detalhado para evitar disrupções aos assinantes existentes da MSO. de um plano detalhado para evitar disrupções aos assinantes existentes da MSO. 
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Figura 3: Layout completo do POD 1

A equipe começou por identificar os grupos de serviços que seriam incluídos no POD inicial. 
Ela criou um inventário com todos os serviços e assinantes dentro desses grupos, e cada parte 
da infraestrutura que era usada para oferecer suporte a eles. A equipe construiu diagramas, 
ilustrando como todas as peças se encaixavam no ambiente atual, e desenvolveu diversas 
metodologias para explicar como esses mesmos serviços poderiam ser transmitidos a esses 
mesmos assinantes através da arquitetura baseada em POD. Após quase três meses de 
planejamento e análise, o layout do POD 1 estava completo (Figura 3): o design comprovou planejamento e análise, o layout do POD 1 estava completo (Figura 3): o design comprovou 
que a infraestrutura para 112 grupos de serviços e 120 nós poderia ser reduzida de 16 
estantes para quatro, através dessa nova abordagem. 

Fase I: Construção à parte do POD 1
Houve diversos desafios ao migrar os assinantes 
para uma infraestrutura completamente nova. E 
mais importante: a migração deveria ser trans-
parente aos assinantes afetados, mas também era parente aos assinantes afetados, mas também era 
fundamental minimizar o impacto sobre a equipe 
operacional do hub. Por isso, a construção do 
POD 1 deveria ser realizada em um local à parte, 
e todo o sistema deveria ser completamente 
implementado, cabeado e testado antes de ser 
transportado ao hub e ativado. Essa abordagem 
exclusiva melhorou o controle de qualidade da exclusiva melhorou o controle de qualidade da 
construção do POD, possibilitou que o serviço dos 
assinantes existentes continuasse ininterrupto e 
garantiu que a construção do novo POD não inter-
feriria nas atividades da equipe operacional do hub.

Para começar a construção, as estantes foram dispostas levando-se em conta as preferências 
do provedor de serviços para o gerenciamento de cabos, e marcaram-se todas as obstruções 
físicas importantes para a montagem final no hub. A instalação do equipamento começou com físicas importantes para a montagem final no hub. A instalação do equipamento começou com 
o ARRIS E6000 Converged Edge Router, escolhido para oferecer o serviço de banda larga e 
proporcionar a densidade necessária em um hub altamente consolidado. Depois, os equipa-
mentos de Edge QAM, VoD e nuvem DVR foram adicionados, seguidos pela infraestrutura do 
ARRIS ARPD (Advanced Return Path Demodulator), para sinalização de set-top box, monitor-
amento da planta e equipamentos de manutenção. Por fim, as soluções de transmissão/
recepção óptica e bandejas de separação/combinação foram instaladas. Ao longo do processo 
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de construção, a operadora e a ARRIS colaboraram entre si para garantir que o layout do 
equipamento e os sistemas de gerenciamento de cabos estivessem bem otimizados para a 
implementação no mundo real. 

Para conectar a infraestrutura no POD, o cabo coaxial existente foi substituído por minicabos, 
o que contribuiu para a economia de espaço em geral. Essa abordagem inovadora ao 
cabeamento abriu caminho para um sistema de cabeamento extremamente bem-planejado, 
onde todas as conexões poderiam ter corte personalizado, codificação por cores, identificação onde todas as conexões poderiam ter corte personalizado, codificação por cores, identificação 
clara e organização meticulosa. Esse sistema foi projetado para eliminar qualquer restrição 
em equipamentos e conexões, possibilitando uma rápida identificação de cabos para 
atividades de manutenção-relâmpago, resolução de problemas e separação de nós. Além 
disso, já que o design do POD centralizava todos os equipamentos para um dado número de 
grupos de serviços, o cabeamento para diversos componentes do equipamento não mais 
precisava passar entre salas diferentes ou atravessar o hub. Isso significa que todo o cabea-
mento que sai do POD está, agora, sendo utilizado para fornecer energia ou conectar os mento que sai do POD está, agora, sendo utilizado para fornecer energia ou conectar os 
assinantes, resultando em maior economia de espaço. Esse novo sistema de cabeamento 
se tornou o padrão para todas as próximas construções de hub da operadora, possibilitando 
que a equipe operacional da empresa aprenda um sistema de cabeamento que poderá ser 
aplicado a qualquer hub.

Com a construção do hub completa, o POD foi então testado para garantir que todos os 
serviços operavam conforme o esperado. Nesses testes, a ARRIS e a MSO trabalharam de 
perto, seguindo métodos de procedimento (MOP) combinados, para validar se todos os perto, seguindo métodos de procedimento (MOP) combinados, para validar se todos os 
cabos e conectores estavam funcionais e se todos os serviços estavam operacionais. Os 
testes do serviço exigiram a conexão de set-top boxes, modens a cabo, EMTAs e outros 
dispositivos de CPE em cada porta de transmissão e recepção do POD, onde serviços de 
teste foram provisionados, implementados e avaliados para garantir uma operação 
apropriada em condições reais. Além da validação do serviço, essa fase de testes ofereceu, 
tanto para ARRIS como à operadora, uma oportunidade final para ajustar o design do POD 
para máximo desempenho e eficiência. Já que o POD foi construído em um local à parte, a para máximo desempenho e eficiência. Já que o POD foi construído em um local à parte, a 
equipe e o equipamento necessário para esses testes rigorosos não interferiram nas 
operações diárias do hub. 

Fase II: Implementação do POD 1 no hub
Assim que a construção à parte e os testes do POD 1 foram concluídos, o provedor de serviços 
e a ARRIS puderam transportá-lo para o hub. Esse processo começou com a preparação de 
um espaço temporário no hub, permitindo que o novo equipamento fosse instalado sem
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remover a infraestrutura, que ainda oferecia suporte ao tráfego de clientes. Com esse espaço 
preparado, a equipe começou a desconstruir metodicamente o POD 1, identificando e 
embalando seus componentes cuidadosamente para o transporte e montagem no novo 
local. As quatro estantes do equipamento foram divididas em quatro seções exclusivas, para 
garantir que o material de cada uma permanecesse distinto e facilmente localizável. O 
equipamento e as estantes foram embalados em caixas de envio rígidas e carregados em 
um carreto com suspensão pneumática, para reduzir o desgaste durante o percurso.  Já no um carreto com suspensão pneumática, para reduzir o desgaste durante o percurso.  Já no 
local, o processo de construção foi executado de forma extremamente eficiente, devido à 
experiência de equipe e à natureza bem-organizada dos processos de construção e 
embalagem.  

Em questão de poucos dias, o novo equipamento estava desembalado, montado, cabeado, 
configurado e operacional. Isso possibilitou que a equipe conduzisse os testes finais e 
começasse a migrar os assinantes para o novo equipamento rapidamente. Menos de oito 
meses após o design inicial da abordagem à consolidação de hub baseada em POD, a MSO meses após o design inicial da abordagem à consolidação de hub baseada em POD, a MSO 
estava oferecendo suporte ao tráfego de clientes através dessa arquitetura exclusiva 
(Figura 4).

Fase III: A implementação do POD 2 e além
Assim que o POD 1 foi enviado para o hub, a construção do POD 2 à parte teve início. Seguindo 
um plano de construção bem-organizado, o projeto caminhou ainda mais rápido que seu 
predecessor. Assim que o POD 1 estava completamente implementado e todo o tráfego fora 
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Figura 4:  A planta do piso do hub após a instalação do POD 1
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migrado para ele, parte de infraestrutura descomissionada que, anteriormente, oferecia 
suporte aos assinantes, foi reaproveitada na construção do POD 2. Isso incluiu transmissores, 
receptores e unidades de monitoramento de sinal, possibilitando economias de custo signi-
ficativas para a operadora. O equipamento que não fora reimplementado foi transportado 
para os hubs menores da MSO, para oferecer suporte à expansão do serviço nessas regiões. 
Isso aumentou a custo-eficiência do projeto de desenvolvimento do hub e levou uma melhor 
experiência do cliente a diversos locais. Sempre que possível, a embalagem do novo equipa-experiência do cliente a diversos locais. Sempre que possível, a embalagem do novo equipa-
mento foi reaproveitada no transporte de equipamentos descomissionados; as leis federais, 
estaduais e locais também foram seguidas, no caso de materiais que tiveram que ser descart-
ados como resultado da construção.

Aproximadamente quatro semanas após a implementação do POD 1, o POD 2 foi entregue 
e instalado em seu local permanente, dentro do hub. Seguindo os mesmos procedimentos 
da instalação do primeiro POD, os membros da equipe construíram e testaram o POD 2 antes 
de migrar os assinantes e remover o equipamento que, anteriormente, oferecia suporte a de migrar os assinantes e remover o equipamento que, anteriormente, oferecia suporte a 
eles. Novamente, todos os equipamentos descomissionados foram destinados à reimple-
mentação em PODs subsequentes no hub ou em hubs menores nos EUA.  

Seguindo os mesmos protocolos, a MSO e a ARRIS criaram um total de quatro PODs no hub, 
para oferecer suporte aos seus assinantes residenciais existentes. Com cada POD, elas 
aprimoraram seus procedimentos, tornando-se mais eficientes na construção, migração, 
descomissionamento e reimplementação, até que a migração final de clientes para o POD 4 
ocorreu em 23 de abril de 2014. Com o projeto de desenvolvimento de hub de alta densidade ocorreu em 23 de abril de 2014. Com o projeto de desenvolvimento de hub de alta densidade 
concluído, o hub agora era um ponto de lançamento de serviços altamente denso e 

Figura 5:  A planta 
do piso do hub 
após a instalação 
dos PODs 2 a 4, 
e a conclusão
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operacionalmente eficiente, com espaço livre o suficiente para acomodar muitos anos de 
crescimento e novas oportunidades de serviços (Figura 5). 

OS RESULTADOS: ESPAÇO PARA 
CRESCER E VANTAGENS 
OPERACIONAIS
O projeto de desenvolvimento de hub de alta densidade também impulsionou o provedor de 
serviços para frente, promovendo o crescimento de serviços residenciais e comerciais no serviços para frente, promovendo o crescimento de serviços residenciais e comerciais no 
centro. Esse hub agora está preparado para três a cinco anos de expansão. Onde antes as 
taxas de banda larga residencial abriram caminho para a concorrência baseada em fibra 
óptica, agora há uma oportunidade de transmitir quase meio gigabit para as residências. 
Onde antes a manutenção e a resolução de problemas eram complexas e demoradas, agora 
são rápidas e simples. Onde antes era impossível buscar novas oportunidades de negócios, 
a Metro Ethernet está abrindo novas oportunidades de mercado.

Um recurso para a expansão de serviçosUm recurso para a expansão de serviços
De agosto de 2013 até abril de 2014, a equipe trabalhou de forma a migrar, aproximadamente, 
400 nós para os novos PODs de alta densidade. Com o projeto concluído, o espaço livre no 
hub igualava-se a uma expansão de recursos utilizáveis de mais de 40%. Essas melhorias na 
capacidade de serviço dos nós e recursos estão retratadas na Tabela 1. Quando comparado 
ao plano inicial de construção de um novo hub no centro, o projeto de consolidação de hub 
de alta densidade possibilitou que essa operadora continuasse a expansão dos serviços 16 
meses mais rápido, com uma economia de custos estimada em $1,5 milhão.meses mais rápido, com uma economia de custos estimada em $1,5 milhão.

    Antes do desenvolvimento                                Após o desenvolvimento
                  do hub                      de densidade do hub

                      Estado actual               Estado futuro
      Estantes em uso            59              33             59

PODs de alta densidade        NA              4             10
Nós com serviço                 368               576                         1440

Tabela 1:  Métricas de capacidade de serviço e recursos do hub
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Figura 6:  A percentagem 
de portas de OTN 
altamente utilizadas no 
hub, ao longo do tempo
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Como resultado do projeto de desenvolvimento de hub de alta densidade, o provedor de ser-
viços observou uma melhoria significativa no número de nós de transporte óptico (OTN), que 
ele considerava altamente utilizados – um antigo indicador de alerta, utilizado para identificar 
nós que precisavam ser separados. A Figura 6 retrata a redução nas portas de OTN altamente 
utilizadas, após a migração do POD 1, caindo de 32,24% antes da migração para 13,46% após. 
Reduções adicionais nesta medida foram observadas após as outras migrações de POD.

Com as taxas de crescimento e densidades do sistema atuais, o projeto de desenvolvimento Com as taxas de crescimento e densidades do sistema atuais, o projeto de desenvolvimento 
de hub de alta densidade ofereceu, ao provedor de serviços, recursos o suficiente para três 
a cinco anos de crescimento – o mesmo horizonte de tempo planejado para o projeto de 
construção do novo hub (Figura 7). Entretanto, os avanços no equipamento de hub de alta 
densidade têm o potencial para aumentar ainda mais a vida útil do hub. Por exemplo, 
aumentando o número de portas DOCSIS de saída por estante, migrando recursos de edge 
QAM ao chassi de CCAP, ou consolidando a óptica do chassi de CCAP, é possível aumentar as 
densidades e gerar espaço de hub adicional no futuro.densidades e gerar espaço de hub adicional no futuro.
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Figura 7:  A planta 
do piso do hub 
mostrando espaço 
para 3 a 5 anos de 
crescimento de 
serviços
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Uma arquitetura para simplicidade operacional
Além de liberar a capacidade para crescimento de serviços, o projeto de consolidação de hub de 
alta densidade proporcionou, à MSO, uma arquitetura que simplifica e acelera suas operações 
diárias. Com toda a infraestrutura de um dado grupo de serviços consolidada em um único POD, 
as atividades de manutenção e resolução de problemas agora podem ser realizadas sem se 
deslocar entre estantes ou salas. Além disso, o sistema de cabeamentos bem-organizado, 
codificado por cores, possibilita que as conexões sejam localizadas de forma rápida e fácil. codificado por cores, possibilita que as conexões sejam localizadas de forma rápida e fácil. 
Juntas, essas vantagens reduziram significativamente o número de funcionários necessários e 
a quantidade de tempo para quase todas as tarefas operacionais.  

Além disso, os PODs de alta densidade têm pré-cabeamento para futuras separações de nós, 
que agora podem ser executadas com a adição de cartões ao chassi de CCAP, sem recabeamento. 
Quando combinadas, espera-se que as vantagens operacionais produzam uma economia 
estimada em $1 milhão, durante a vida útil do hub.

CONCLUSÃOCONCLUSÃO
Conforme o provedor de serviços e a ARRIS trabalharam para reprojetar este hub, eles foram 
além do desenvolvimento de uma solução de curto prazo, para criar um novo conjunto de 
protocolos, que se tornaram a fundação para melhores práticas no desenvolvimento de hub 
de alta densidade. Usufruindo a experiência de ambas as equipes na transmissão de serviços, 
integração de sistemas e operações de hub, as empresas criaram uma arquitetura capaz de 
ser replicada em hubs novos ou existentes, ao redor do mundo, para maximizar a capacidade,
 minimizar a utilização de espaço e acelerar as operações. Embora os benefícios em longo  minimizar a utilização de espaço e acelerar as operações. Embora os benefícios em longo 
prazo dessa arquitetura ainda estejam em análise, o que está claro é que a abordagem 
baseada em POD ao desenvolvimento de hub de alta densidade tornou-se o novo padrão de 
ouro na expansão de capacidade para esse provedor de serviços.
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