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RESUMO
Os provedores de serviços de rede fixos e móveis enfrentam um aumento
exponencial no tráfego de suas redes. Isso acontece pela adoção cada vez maior de
assinantes pelo acesso à Internet e pelo uso cada vez maior de Smartphones e
Tablets. Esse aumento de utilização cria um desafio para os provedores em buscar
novas tecnologias de construção de suas redes que forneçam ao mesmo tempo
escalabilidade, para suportar esse aumento de demanda, e baixo custo, para
permitir um modelo de negócios sustentável. A adoção de redes de pacotes
baseadas na tecnologia MPLS/IP tem se mostrado o melhor caminho até o momento
para a construção dessas novas redes, porém também aumenta a complexidade e
tamanho dessas redes. Esse trabalho analisou o uso da arquitetura Seamless
MPLS, para suportar os serviços convergentes de uma rede móvel e fixa. Foi
apresentado o estudo de caso de uma operadora de serviços móveis e os benefícios
que a implementação da arquitetura Seamless MPLS traria para essa operadora.
Também, foi simulado a criação de um serviço em uma topologia de rede com uma
arquitetura tradicional e o mesmo serviço em uma topologia com Seamless MPLS a
fim de compararmos as diferenças do processo de criação de serviço nos dois
casos. A análise comparativa mostra ganhos operacionais de até cinco vezes em
relação aos pontos de aprovisionamento na rede.

Palavras-chaves: Redes móveis; mobile backhaul; IPRAN; L2VPN; L3VPN;
Seamless MPLS
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ABSTRACT

Analysis of the Use of Seamless MPLS Architecture for Mobile and Fixed
Converged Networks
The fixed and mobile network service providers face an exponential increase
of their network traffic. It is happening by the adoption of Internet access by their
subscribers and also by the increased use of Smartphones and Tablets. This
increase of utilization creates a challenge to the providers to search for new
technologies to build their networks providing at same time scalability and low costs
to allow a sustainable business model. So far, the adoption of MPLS/IP packet based
networks has shown the best path to build these new networks, nevertheless also
increases the complexity and the size of these networks. This work analysis the use
of Seamless MPLS architecture to support the converged fixed and mobile services
of a network. It presents a case study of a fixed and mobile services operator and the
benefits the Seamless MPLS architecture would bring to its network. Also, it was
simulated the creation of a service in a network topology implemented with a
traditional archtecture and the same service in a topology with Seamless MPLS, in
order to compare the diferences between the creation process in both cases. The
comparative analysis shows operational gains up to five times regarding the
provisioning points required for the service.

Keywords: Redes móveis; mobile backhaul; IPRAN; L2VPN; L3VPN; Seamless
MPLS
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1 INTRODUÇÃO

O consumo de serviços de comunicação está passando por mudanças
drásticas tanto nos serviços de operadoras de serviços chamados fixos (sem a
mobilidade do usuário) como Internet Banda Larga, VoIP (voz sobre IP) e vídeo
(IPTV) entre outros, como também nas operadoras de serviços móveis (2G, 3G e
4G). Atualmente, muitas dessas operadoras se fundiram e oferecem ambos serviços
fixos e móveis, como por exemplo a fusão entre Telefonica Brasil e Vivo aprovada
pela Anatel em 2013, e a fusão entre Brasil Telecom e Oi aprovada pela Anatel em
2014.
A principal mudança é a adoção cada vez maior dos usuários pelos serviços
oferecidos sobre a rede Internet, dentre eles: vídeo (Youtube, Netflix, entre outros),
computação em nuvem (Gmail, Dropbox, entre outros) e relacionamento social
(Facebook, Twitter, entre outros).
As empresas que oferecem esses serviços são conhecidas como provedores
de serviços OTT (Over The Top). Esse nome é dado porque seus serviços são
providos sobre a estrutura de rede das operadoras de comunicação de dados, as
quais não recebem nenhuma receita adicional com esses serviços, além da receita
proveniente do plano de dados do usuário.
Esses serviços geram uma demanda crescente de tráfego de dados, criando
um desbalanceamento de geração de receita. Os provedores de serviços de dados
têm que capacitar suas redes para atender esse crescimento de tráfego,
aumentando exponencialmente seus custos, porém não conseguem aumentar
proporcionalmente sua receita com esses serviços para sustentar financeiramente
essa capacitação.
As alternativas que os provedores estão buscando é evoluir suas redes
buscando tecnologias mais baratas e de menor complexidade de operação. Nesse
contexto, os provedores estão adotando cada vez mais a tecnologia Ethernet para
construir redes de menor custo e usando o protocolo MPLS (Multi-Protocol Label
Switching) para possibilitar que suas redes IP (Internet Protocol) possam
implementar serviços como emulação de circuitos ponto-a-ponto e redes privadas
virtuais.

14

Esse trabalho aborda a arquitetura Seamless MPLS usada pelas operadoras
para

aumentar

a

escalabilidade

de

suas

redes

atuais

e

simplificar

o

aprovisionamento de serviços na rede.

1.1 Uso do Seamless MPLS

Pode-se observar os trabalhos aqui relacionados que contextualizam o
crescimento do tráfego de dados e que motivaram a escolha deste tema; novas
tecnologias que suportam esse aumento e arquiteturas que podem ajudar os
provedores de serviço a construírem redes para atender essa demanda.
Segundo SHAFIQ, M. et al. (2011), em seu artigo: Characterizing and
Modeling Internet Traffic Dynamics of Cellular Devices, existe uma grande
preocupação nas empresas de telecomunicações quanto à prestação do serviço
móvel de dados porque a demanda de tráfego para esse serviço apresenta um
crescimento exponencial, principalmente após a introdução dos Smartphones e
Tablets, que trouxe várias novas aplicações para os usuários de telefonia celular,
antes restritas aos computadores. SHAFIQ, M. et al. (2011), cita o relatório da Cisco:
Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update para ilustrar o
crescimento dos dados em redes móveis para os próximos anos. Pode-se observar
na Figura 1 que o relatório mostra uma estimativa de crescimento anual médio de
aproximadamente 66% entre 2012 e 2017.
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Figura 1 – Tráfego Global de Dados Móveis 2012 a 2017

Fonte: Adaptado de Cisco: Visual Networking Index (2013)

De acordo com ASTÉLY, D. et al. (2009), em seu artigo: LTE (long term
evolution):
The Evolution of Mobile Broadband, além desse aumento de tráfego pelo
maior uso de aplicações como download de músicas e vídeos, a própria tecnologia
de rádio nas redes móveis está evoluindo da terceira geração (3G) para a quarta
geração (4G/LTE Long Term Evolution) de equipamentos de rádio e terminais.
Permitindo que a capacidade de tráfego de dados possa aumentar até dez vezes por
usuário. JIMAA, S. et al. (2011) em seu artigo: LTE-A an Overview and Future
Research Areas, também mostra esse crescimento e já menciona o LTE-A (LTEAdvanced) com velocidades ainda maiores.
As operadoras de serviços móveis e fixos estão se preparando para esse
aumento de tráfego porém nas atuais redes móveis chamadas de segunda geração
(2G) o backhaul, que é a rede de transporte para o tráfego de voz e dados entre as
estações de transmissão base (BTS) e a estação de controle base (BSC) e no caso
da terceira geração (3G), entre Node B’s e controladoras de redes de rádio (RNC),
são ainda transportados em protocolo ATM (camada 2 do modelo OSI) e por TDM
(camada 1 do modelo OSI) com velocidades que geralmente são poucos múltiplos
de E1 (2048 Mbps), como mostra Figura 2.
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Figura 2 – Backhaul

Fonte: Autor

Segundo LITTLE, S. (2009), em seu artigo: Is Microwave Backhaul Up to The
4G Task, as operadoras estão buscando uma evolução do modelo ATM/TDM, e a
opção mais escolhida devido ao seu relativo baixo custo e de fácil implementação é
o ethernet conforme mostra a Figura 3. A nova geração de Node B’s para o serviço
3G já possui interfaces ethernet para comunicação com as RNC’s e utilizam o
protocolo IP.

Figura 3 – Comparação de custos entre TDM e IP/Ethernet

Fonte: Adaptado de Infonetics Research, Mobile Backhaul Equipment and Services (2009)
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A essa técnica foi dada o nome de IP RAN (IP Radio Acess Network)
Backhaul e seu objetivo é evoluir do tradicional modelo de ATM/TDM para um
modelo baseado em Ethernet e IP.
Outra mudança que ocorre na evolução das redes 3G para 4G é o perfil de
tráfego de dados, como cita CHIA, S. et al. (2009), em seu artigo: The Next
Challenge for Cellular Networks. Nas redes móveis 2G e 3G o perfil de tráfego entre
as Node B’s e a RNC, com circuitos ponto-a-ponto, forma uma rede do tipo estrela,
ou seja, todos as Node B’s concentram o tráfego num ponto central no qual se
localiza a RNC conforme Figura 4.

Figura 4 – Interesse de tráfego 3G

Fonte: Autor

Para as redes móveis de quarta geração (4G) ou Long Term Evolution (LTE)
o interesse de tráfego muda. O tráfego de dados não se limita somente entre Node
B, (que na quarta geração são chamadas de e-Node B’s ou enhanced Node-B’s) e
RNC. O tráfego de dados pode ocorrer também entre e-Node B’s pelas interfaces
X2, como mostra a Figura 5. O tráfego de dados nesse caso geralmente ocorre na
troca de estações base do usuário (handover).
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Figura 5 – Interesse de tráfego 4G

Fonte: Autor

As redes 4G também evoluem para o conceito de Tudo IP (ALL IP), no qual
todos os elementos da rede (e-Node B’s e Gateways) terão endereçamento IP,
inclusive os terminais celulares. Isso causará também uma explosão no uso de
endereçamento IP, possivelmente dirigindo a operadora celular à adoção do IPV6,
que não é abordado neste trabalho.
As operadoras de serviço móvel tem desafios pela frente com novos
requisitos, dentre eles destacam-se:
•

Manter uma rede legada (2G e 3G) com circuitos TDM nas atuais Node B’s;

•

Construir uma nova rede IP RAN Backhaul baseada em ethernet;

•

Manter custos baixos e não impor muita complexidade nessa nova rede;

•

Suportar novos serviços e aplicações que requerem um aumento significativo
de banda;

•

A nova rede (IP/Ethernet) deve ter SLA (Service Level Agreement)
semelhante a rede antiga (ATM/TDM).

As redes IP com a adição do protocolo MPLS atendem esses requisitos, como
mostrado na Figura 6, permitindo a implementação de VPN’s (Redes Virtuais
Privadas) para o atendimento do serviço 2G baseados em L2VPN (VPN na camada
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2 do modelo OSI) com emulação de circuitos ponto-a-ponto; o mesmo serviço
L2VPN atende o serviço 3G que também usa circuitos ponto-a-ponto; e outro tipo de
VPN baseada em L3VPN (VPN na camada 3) para atender tanto o serviço 3G como
também o 4G ou LTE.

Figura 6 – IP RAN Backhaul com L2VPN e L3VPN

Fonte: Autor

Para que circuitos ponto-a-ponto sejam estabelecidos em uma rede MPLS
são criados circuitos virtuais chamados de pseudo-wires e definidos pelo documento
do IETF draft-martini-l2circuit-trans-mpls-19.txt de MARTINI, L et al. (2007). Para as
redes L3VPN, usadas para o serviço 4G e VPN’s corporativas, é usada o documento
RFC 4364: BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs) de ROSEN, E. et al.
(2006).
Um dos pré-requisitos para implementação desses serviços é o conhecimento
de todos os elementos da rede de seus pares, assim como sua topologia completa
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para o estabelecimento dos circuitos virtuais ou encaminhamento de pacotes de
VPN’s específicas. Atualmente, isso é feito através do uso em conjunto de
protocolos de roteamento chamados de link-state como IS-IS e OSPF; protocolos de
distribuição de etiquetas ou labels (LDP); e de uma extensão do protocolo BGP
chamado de Multiprotocol-BGP ou MP-BGP.
A adoção de uma rede IP/MPLS para o atendimento de serviços móveis (2G,
3G e 4G) nas operadoras de telecomunicação e que muitas vezes também prestam
os serviços chamados fixos (acesso Internet de banda-larga, voz sobre IP e VPN’s
corporativas) cria um novo desafio para as operadoras e suas empresas
fornecedoras de tecnologia.
O desafio é construir uma rede com milhares, algumas vezes dezenas de
milhares e em casos extremos de grandes operadoras existem até centenas de
milhares de elementos de rede (incluindo e-Node B’s, Gateways, Node B’s, RNC’s,
BTS’s, BSC’s, pontos de pré-agregação e agregação, o centro da rede IP com
roteadores de núcleo (P’s) e terminadores de serviço (PE’s) . Essa quantidade de
elementos de rede, de acordo com LEYMANN, N. et al. (2014), no seu documento
do IETF Seamless MPLS Architecture (draft-ietf-mpls-seamless-mpls-06) “é pelo
menos uma ordem de magnitude mais alta do que típicas implementações”.
Atualmente, para aumentar a escalabilidade do tamanho da rede, as redes
são segmentadas em partes menores e consequentemente são criados domínios de
roteamento, como mostra a Figura 7. Sobre essa segmentação são aplicados
sumarização de rotas e controles na distribuição de labels. Isso diminui o
processamento dos elementos e seu consumo de memória por terem tabelas de
roteamento menores para manter.

Figura 7 – Rede IP Segmentada

Fonte: Autor
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Isto por outro lado, impõe uma dificuldade operacional grande pois os
serviços que atravessam domínios, por exemplo da agregação de uma parte da rede
para outra área de agregação, atravessando o núcleo da rede, têm que ser
configurados em todos os domínios como serviços independentes em cada um
deles, e depois “costurados” no final para formar um único serviço. Isso gera
aumento de complexidade, demora na implementação de serviços e custos
operacionais maiores de aprovisionamento de serviços e gerenciamento da rede,
como mostrado na Figura 8.

Figura 8 – Aprovisionamento de Serviços em redes segmentadas

Fonte: Autor

Onde:
LER: Roteador de Borda de Label
LSR: Roteador Comutador de Label
AGG: Roteador de Agregação

LEYMANN, N. et al. (2014) propõe a adoção de uma nova arquitetura de
rede, a que ele denomina de Seamless MPLS ou “MPLS sem costura”.

Essa

arquitetura não implementa nenhum protocolo novo, nem tampouco uma
característica nova nos elementos de rede. Ela se utiliza de técnicas de roteamento
conhecidas e implementa basicamente o uso de BGP como protocolo de roteamento
interno aos domínios e para a distribuição de labels ao invés do uso de protocolos
link-state e de LDP.
O BGP tem se provado um protocolo preparado para suportar centenas de
milhares de rotas, e atualmente é usado na Internet para carregar os atuais 460.000
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prefixos (fonte: http://www.cidr-report.org/as2.0/ - Junho/2013). Os demais protocolos
de roteamento internos (IGP’s) não foram desenvolvidos para essa escalabilidade,
como afirma LEYMANN, N. et al. (2014). E o uso da RFC 3107: Carregando
Informações de Label no BGP-4 de autoria de REKHTER, Y. et al. (2001) permite
que sejam trocadas informações de label entre domínios de roteamento sem o uso
do protocolo LDP.
Com essa arquitetura é possível a criação de serviços somente nos pontos de
contato do cliente com a rede (UNI – User-network Interface), não importando sua
localização na rede (pré-agregação, agregação, núcleo, etc), nem em qual domínio
de roteamento ele se encontra, ou seja, permite a configuração de um serviço fim-afim somente nos pontos iniciais ou finais de serviço, mesmo que ele atravesse vários
domínios de roteamento, conforme mostra a Figura 9.

Figura 9 – Aprovisionamento de serviços em Seamless MPLS

Fonte: Autor

Onde:
LER: Roteador de Borda de Label
LSR: Roteador Comutador de Label
AGG: Roteador de Agregação

1.2 Objetivo

Propor e avaliar o uso da arquitetura Seamless MPLS no plano de controle de
roteamento da rede de uma operadora móvel. O ganho de escalabilidade proposto
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pela arquitetura não será abordado nesse trabalho, abordaremos o ganho
operacional a que a arquitetura se propõe.
Objetivos específicos:
•

Propor o uso do Seamless MPLS em um estudo de caso de uma operadora
móvel;

•

Comparar a criação de serviços em uma topologia sem a aplicação da
arquitetura Seamless MPLS e em uma topologia com a arquitetura
implementada;

•

Analisar possíveis ganhos operacionais de aprovisionamento de serviços.

1.3 Contribuição

A contribuição esperada desse trabalho é prover informações para uso dos
provedores de serviços fixo e móvel na escolha de uma arquitetura de
implementação da sua rede IP RAN Backhaul.

1.4 Metodologia de Trabalho

Essa dissertação é de natureza qualitativa e exploratória se iniciando pela
revisão da literatura disponível para o tema e pela apresentação do estudo de caso
de uma operadora de serviços móveis.
A dissertação também é de natureza experimental com a simulação de uma
topologia de rede primeiramente sem a aplicação da arquitetura Seamless MPLS e
depois com a aplicação da arquitetura.
O estudo de caso será o método a ser utilizado, pois é considerado adequado
quando se pretende estudar um fenômeno amplo e complexo. Além disso, tal
método procura entender o comportamento da organização no contexto em que está
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inserida. Para Yin (p, 32, 2001), o estudo de caso investiga empiricamente um
fenômeno em um contexto real.
Este trabalho baseia-se em uma metodologia exploratória. Segundo Mattar
(1996), “a pesquisa exploratória visa a prover ao pesquisador mais conhecimento
sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva”, além de que “tem a
finalidade de formular problemas e hipóteses para estudos posteriores”, Martins
(2002) e, ainda, esse tipo de estudo é o mais indicado para se obter informações
sobre um determinado contexto e identificar conceitos ou variáveis,
O método de trabalho foi dividido em fases como mostra o diagrama da
Figura 10.

Figura 10 – Diagrama de Fases

Fonte: Autor

•

Revisão de Literatura
Levantamento de referências bibliográficas relacionadas às tecnologias
envolvidas: Ethernet, MPLS, Protocolo IP e Redes Móveis. Estudo dos
padrões existentes para implementação de Redes Móveis. Levantamento
dos requisitos de uma Rede Fixa e Móvel.

•

Estudo de caso
Apresentação da topologia de rede de uma operadora móvel, descrevendo
sua composição em termos de quantidade de equipamentos e de suas
funções e analisando quais seriam os benefícios da implementação da
arquitetura Seamless MPLS na sua rede.
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•

Definição de Topologia
Definir um topologia de rede fixa e móvel, que reflita uma configuração
comum das redes dos provedores, segue um sugestão de topologia na Figura
11.

Figura 11 – Topologia sugerida para simulação

Fonte: Autor

•

Simulação e coleta de dados
Implementar a topologia de rede seguindo a arquitetura tradicional de
construção de redes, segmentando as área de Núcleo, Agregação e Acesso.
Será utilizado o simulador de redes GNS3 (Graphical Network Simulator 3),
simulando roteadores.
Serão aprovisionados circuitos para a ativação de serviços e levantados os
itens para análise:
o quantidade de pontos de aprovisionamento necessários para cada
ativação de serviço;
o tabelas de roteamento e de labels.

Em seguida, será implementado a mesma topologia de rede seguindo a
arquitetura de Seamless MPLS e levantados os mesmos itens anteriores, como
mostrados na Tabela 1.

26

Tabela 1 – Dados Coletados na Simulação

Quantidade de pontos de aprovisionamento para serviço A
Quantidade rotas no IS-IS em ABR1
Quantidade rotas no BGP em ABR1
Fonte: Autor

•

Comparação dos dados

•

Análise dos resultados e conclusão.
Serão analisados os itens coletados para verificar se a arquitetura Seamless

MPLS atende os objetivos de escalabilidade do plano de controle dos roteadores e
se facilita o aprovisionamento de serviços na rede.

1.5 Organização da Dissertação

Este trabalho é desenvolvido ao longo de sete seções da seguinte forma:
•

No capítulo 2, Estado da Arte, são apresentados os trabalhos relativos à
aplicação de tecnologias como Ethernet, MPLS/IP e Seamless MPLS na
construção de redes de dados para prover serviços de redes fixa e móveis.

•

No capítulo 3, Arquitetura Seamless MPLS, é descrito a proposta de
implementação da arquitetura e são apresentados os fundamentos da
arquitetura como o uso da RFC 3107 e LDP (LDP – label distribution protocol)
DoD (LDP Dowstream on Demand).

•

No capítulo 4, Recomendações e Diretrizes, são apresentadas as
recomendações de implementação da arquitetura Seamless MPLS.

•

No capítulo 5, Estudo de Caso de uma situação real em uma operadora
móvel, são apontados pontos de melhoria que podem ser alcançados com a
implementação da arquitetura Seamless MPLS e um comparativo sobre a
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criação de serviços sobre essa rede na arquitetura atual e com o Seamless
MPLS.
•

No capítulo 6, Simulação / Experimento, é realizado a simulação de uma
topologia de rede com a arquitetura tradicional de segmentação de rede e
depois com a aplicação da arquitetura Seamless MPLS para efeitos de
comparação. Foi simulada a configuração de serviços nessa topologia sem a
aplicação da arquitetura Seamless MPLS, e coletados dados como
quantidade de pontos de configuração, tabelas de roteamento e label . Após a
coleta, foi aplicada a arquitetura e coletados os mesmos parâmetros para
comparação e análise.

•

No capítulo 7, Conclusão, é feito o fechamento do trabalho onde é
apresentado um resumo dos resultados obtidos e as contribuições
alcançadas

•

No capítulo 8, são apresentadas sugestões para trabalhos futuros.
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2 ESTADO DA ARTE

Nesse capítulo são detalhados os trabalhos usados como base para a análise
da arquitetura Seamless MPLS, a qual suporta a implementação de redes com
milhares de elementos IP’s redes de operadoras de serviços fixos e móveis.

2.1 Evolução das Tecnologias de Rádio

JIMAA, S. et al. (2011) apresenta uma visão global do Long Term Evolution
(LTE), muitas vezes chamada de rede móvel de quarta geração (4G). O autor
descreve os requisitos do LTE.
Os requisitos de downlink e uplink do LTE são 144 Mbps e 57 Mbps,
respectivamente, o que mostra um aumento de dez vezes em relação aos atuais
requisitos das redes 3G: 14,4 Mbps e 5,7 Mbps para downlink e uplink,
respectivamente.
Adicionalmente o autor cita os seguintes requisitos do LTE:
•

Largura de Banda: 1.25, 2.5, 5, 10, 15, e 20 MHz;

•

Interoperabilidade com as atuais redes móveis 2G e 3G e sistemas non-3GPP
como as rede Wi-Fi;

•

Suporte a serviços multimídia em Broadcast e Multicast;

•

Deve objetivar redução de custo com investimento (CAPEX) e operação
(OPEX), incluindo as redes de Backhaul, que interligam os elementos da rede
móvel;

•

Mobilidade: otimizado para baixas velocidades de locomoção (0~15km/h).
Deve suportar velocidades mais altas, incluindo trens de alta velocidade;

•

Alocação de Espectro: operar em Frequency Division Duplexing (FDD) e Time
Division Duplexing (TDD);
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•

Coexistência nas mesmas áreas geográficas com redes móveis 2G e 3G;

•

Suportar QoS fim-a-fim;

•

Suportar sincronização de clock de rede.

JIMAA, S. et al. (2011) também aponta como uma área de pesquisa futura, a
resiliência e a confiabilidade das redes 4G suportadas com IP/MPLS. O LTE provê
uma maior banda e melhores mecanismos de QoS, mas essas melhorias precisam
ser acompanhadas também de melhorias na infraestrutura de rede que o suporta.
Os trabalhos a seguir mostram a evolução dessa infraestrutura para o atendimento
dos requisitos do LTE.

2.2 Redes Backhaul

No artigo de CHIA, S. et al. (2009), é citada a evolução do backhaul como o
próximo desafio das redes móveis para suportar o aumento do uso de banda dos
usuários móveis e novas tecnologias de rádio como o LTE. Seu artigo, neste
trabalho é importante para definir o conceito de backhaul na construção das redes
móveis.
CHIA, S. et al. (2009), define como backhaul o enlace de comunicação entre a
estação de rádio base (Base Station - BS) e a estação controladora base (Base
Station Controller - BSC) associada a ela. A estação de rádio base provê cobertura
de rádio para uma área geográfica, suportando a comunicação individual dos
terminais (telefones móveis) dos usuários. Os dados da estação rádio base são
transportados para a estação controladora e vice-versa. A BSC interconecta a rede
móvel com a rede de telefonia tradicional e também com a Internet.
Esse enlace é feito por meio de rádio micro-ondas, que podem ser de
propriedade da própria operadora ou alugados de outra operadora. Isso é uma
escolha em função do modelo de negócio ou por regulamentação governamental.
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Para facilitar sua interoperabilidade, são usadas interfaces padrão baseadas em
circuitos TDM T1 (1.5Mbps) ou E1 (2Mbps), dependendo da região do mundo.
O transporte de dados nesses enlaces é feito pelo protocolo ATM sobre TDM.
Protocolo escolhido por suas características consistentes de qualidade de serviço.
Usualmente, várias BS’s estão conectadas a uma BSC. Cada BS possui pelo
menos um enlace backhaul para uma BSC. Com o aumento de tráfego, tanto pelo
maior uso de dados pelo usuário, como pelo ingresso de novas tecnologias como o
LTE, a quantidade de BS’s necessárias para suportar o serviço de dados móveis
aumenta. Portanto, o número de enlaces backhaul aumenta proporcionalmente.
O autor aponta que, por um período grande, a relativa baixa eficiência da
tecnologia de interface de rádio com o terminal do usuário era o gargalo de banda
para as aplicações de dados. Com a evolução da tecnologia de rádio 2G para 3G e
agora para LTE/4G, o gargalo gradualmente se moveu para as redes backhaul.

2.3 Migração de TDM para Ethernet

Para endereçar o requisito de aumento de 10 vezes nas velocidades de
Downlink e Uplink, o artigo de GHEBRETENSAÉ, Z. et al. (2010) trata da migração
dos atuais circuitos que suportam as redes backhaul, de TDM para Ethernet e a
adoção do protocolo IP/MPLS.
O artigo de GHEBRETENSAÉ, Z. et al. (2010) cita que as atuais redes 2G e
3G usam na sua rede backhaul, interconexões metálicas ou por rádio frequência,
compostas de n x E1/T1 (2Mbps/1.5Mbps) circuitos plesiochronous digital hierarchy
(PDH), onde n é geralmente menor que 8. Portanto, estas interconexões não
suportam o requisito de banda do LTE, superior a 100 Mbps.
Segundo o autor, as interfaces das estações de rádio têm evoluído de
TDM/ATM para IP/Ethernet. O principal motivador dessa evolução foi a necessidade
de baixar os custos do backhaul e capacitá-lo a suportar o aumento de tráfego para
o atendimento dos serviços de dados móveis. Porém, apesar da evolução na direção
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do IP/Ethernet, a rede legada TDM/ATM ainda precisa ser suportada, pois ela não
será substituída de imediato.
Para o Ethernet suportar os serviços necessários das redes backhaul, o Metro
Ethernet Forum (MEF) definiu três tipos de serviços Ethernet que aplicam o conceito
de conexões virtuais Ethernet (Ethernet Virtual Circuit - EVC):
•

ponto-a-ponto (E-LINE);

•

multiponto-a-multiponto (E-LAN);

•

ponto-a-multiponto (E-Tree)

Estes serviços podem ser implementados em SONET/SDH; Ethernet nativo e
em MPLS. No primeiro caso, ao quadro Ethernet é adicionado o cabeçalho SONET,
o que permite a utilização de redes SDH legadas. No Ethernet nativo, é necessário a
aplicação de evoluções do Ethernet, como reconhecimento de Virtual Lans (VLAN)
bridges, Provider Backbone Bridges (PBB) ou Q-in-Q como descrito na norma
IEEE_802.1ad. Isso permite que o Ethernet funcione não somente no escopo de
LAN’s (redes locais) mas também no escopo de WAN’s (redes de longa distância).
Em Ethernet sobre MPLS, é usado o conceito de pseudowire (circuitos
virtuais), no qual são criados túneis de Label Switch Path (LSP) para a virtualização
de enlaces. Os serviços E-LINE e E-LAN são emulados usando Virtual Private Wire
Service (VPWS) que trabalha como uma conexão local; e Virtual Private LAN
Service (VPLS) que trabalha como um switch de nível 2 da camada OSI,
respectivamente.
GHEBRETENSAÉ, Z. et al. (2010) classifica as redes backhaul por sua
propriedade, sendo elas redes próprias ou alugadas, e pelos serviços por elas
suportados (somente o serviço móvel ou o serviço móvel mais o serviço fixo –
chamado

de

Fixed

and

Mobile

Convergence

(FMC)).

O

trabalho

de

GHEBRETENSAÉ (2010) foca-se na segunda classificação, por tipo de serviço
suportado.
O autor mostra vários cenários e cita pontos de inserção de novos
equipamentos com suporte simultâneo a TDM/ATM, IP/Ethernet e MPLS e a
aplicação dos serviços de E-LINE, E-LAN e E-Tree.
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O artigo de GHEBRETENSAÉ cita também que os mesmos serviços
classificados como fixos (Internet de Banda Larga, VoIP e VPN’s corporativas)
podem compartilhar a mesma rede de serviços móveis (2G, 3G, 4G e backhaul),
chamando essas redes como redes de serviços convergentes ou FMC (Fixed-mobile
Convergence).
O autor conclui que essas redes incorporarão todos os elementos
responsáveis pelo atendimento dos serviços fixos e móveis. Uma rede com as
dimensões para atendimento de uma grande metrópole ou com cobertura estadual
ou nacional, deverá ser composta de milhares de elementos com protocolo IP.
A única rede com essa dimensão é a própria Internet, porém a Internet é
dividida em diferentes Sistemas Autônomos para facilitar seu gerenciamento,
escalabilidade e performance dos equipamentos que a compõem. Portanto, a
construção de uma rede única dessa dimensão está fora dos padrões das redes
conhecidas.
O documento a seguir do IETF, ainda draft, de autoria de LEYMANN, N. et al.
(2014) trata de como endereçar esse problema de escalabilidade.

2.4 Seamless MPLS

Nos artigos anteriores foi visto que a migração dos enlaces que formam o
Mobile Backhaul está migrando de ATM/TDM para IP/Ethernet e que o MPLS é a
tecnologia que permite a criação de circuitos ponto-a-ponto e também redes virtuais
privadas para transporte dos serviços fixos (Internet Banda Larga e redes
corporativas privadas) e móveis (2G, 3G e 4G).
Em geral, as redes IP/MPLS são segmentadas para facilitar seu
gerenciamento e diminuir a demanda de recursos computacionais como CPU e
memória necessários para suportar a rede. O uso desses recursos aumenta
proporcionalmente ao crescimento da rede em termos de quantidade de elementos e
enlaces utilizados. Um problema gerado por essa segmentação é a perda de
visibilidade integral do endereçamento IP de seus elementos, geralmente pelo uso
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de sumarização de endereçamento IP e pela criação de domínios de roteamento e
de distribuição labels (LDP).
Para facilitar o aprovisionamento dos serviços fixos e móveis é necessário
que a rede IP seja construída de forma que todos os elementos de rede,
principalmente os iniciadores e terminadores de serviços (SN’s – Service Nodes ou
Nós de Serviço), tenham visibilidade entre si através do protocolo IP, ou seja,
tenham um caminho reconhecido pelo seu plano de controle, para que seja
estabelecido um caminho (LSP – Label Switch Path) entre eles. Caso os SN’s não
tenham essa visibilidade, serviços que atravessam domínios de roteamento exigem
configurações parciais em cada um deles para atender um serviço fim-a-fim.
Por esse LSP são enviados os pacotes de dados contendo os serviços
ofertados pelo provedor de serviços, encapsulados em etiquetas ou labels na
maioria das vezes um encadeamento de labels em um mesmo pacote.
Por exemplo, um serviço de acesso Internet Banda Larga que conecta o
assinante através de DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) localizado
em uma rede de acesso Metro Ethernet e que tem seu terminador de serviço em um
BRAS (Broadband Access Server) localizado no núcleo da rede IP, geralmente
estão em diferentes domínios de roteamento. Para a conexão desses componentes,
DSLAM e BRAS, será necessário configurar uma conexão virtual em cada domínio
de roteamento e depois “costurá-las para que seja possível criar um serviço fim-afim. No caso de termos uma rede MPLS única, esse co-relacionamento não seria
necessário e seria necessário configurar uma única conexão virtual.
Se, por um lado, a criação de uma rede única facilita a criação e configuração
de serviços, por outro lado aumenta os requisitos de desempenho de todos os
equipamentos da rede, que deverão estar em um mesmo domínio de roteamento.
LEYMANN, N. et al. (2014) propõem uma arquitetura baseada em protocolos
já existentes (BGP e LDP) que provê escalabilidade e flexibilidade para integrar
centenas de milhares de elementos de rede. Essa arquitetura chamada de Seamless
MPLS (MPLS Sem Costura) estende o núcleo da rede IP e integra os domínios de
agregação e acesso formando um único domínio MPLS.
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Nesse trabalho são detalhados os principais mecanismos propostos por
LEYMANN, N. et al. (2014) e simulados sua implementação para verificar sua
eficácia e aplicabilidade nas redes de operadoras de serviços fixos e móveis.
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3 ARQUITETURA SEAMLESS MPLS

O desafio que as operadoras de serviços móveis e fixos tem atualmente é
integrar em uma única rede IP todos os elementos que disponibilizam seus serviços
(2G, 3G, 4G, redes privadas corporativas, Internet banda larga, entre outros).
A camada de acesso dessas redes é formada por dispositivos que conectam
os CPE’s (equipamento localizado nas dependências do cliente), os modems dos
usuários banda larga e as estações de rádio móveis. Essa camada de acesso pode
chegar a dezenas de milhares de dispositivos, como mostra Figura 12. Uma rede
com essa quantidade de dispositivos, segundo LEYMANN, N. et al. (2014), “é pelo
menos uma ordem de magnitude mais alta do que típicas implementações”.

Figura 12 – Exemplo de Rede Fixa e Móvel

Fonte: Autor
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LEYMANN, N. et al. (2014), propõem o uso da arquitetura Seamless MPLS
para a construção dessas redes. A arquitetura Seamless MPLS não utiliza nenhum
protocolo novo, tampouco nenhuma facilidade nova nos dispositivos de rede.
Basicamente, a arquitetura propõe a hierarquização da rede MPLS através da
divisão dela em domínios MPLS e do uso do protocolo BGP para distribuição de
label’s (RFC3107).
Segundo LEYMANN, N. et al. (2014), os protocolos de roteamento internos
tradicionais como IS-IS e OSPF não podem suportar tabelas de roteamento com
dezenas de milhares de rotas, já o protocolo BGP suporta essa quantidade, tanto
que atualmente já suporta uma tabela de roteamento total da Internet em torno de
450 mil rotas. A rede ficaria como mostrado na Figura 13.

Figura 13 – Exemplo de Rede Fixa e Móvel com Seamless MPLS

Fonte: Autor
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Além de aumentar a escalabilidade do plano de controle de roteamento, a
arquitetura também permite que serviços de transporte (circuitos virtuais) sobre essa
rede sejam criados mais facilmente.
Em uma rede tradicional com domínios segmentados de roteamento e label
os circuitos aprovisionados para o atendimento de um serviço de transporte devem
ser configurados com PW’s (pseudo-wires) independentes em cada segmento, no
caso do serviço atravessar múltiplos domínios, como mostrado na Figura 14, e
depois interligados para formar um único serviço de transporte.

Figura 14 – Serviço de Transporte Segmentado

Fonte: Autor

Isso decorre do fato do uso de sumarização de endereçamento IP nas bordas
dos domínios. Como os elementos de acesso não tem a visão completa do
endereçamento IP e de seus label’s associados dos outros elementos fora do seu
domínio de roteamento, não é possível estabelecer os circuitos virtuais diretamente
entre eles.
Quando aplica-se a arquitetura Seamless MPLS, é criado uma hierarquia na
rede e o serviço de transporte utiliza o label do roteador de borda de área ou
domínio como próximo ponto a ser atingido para o estabelecimento do circuito.
Dessa maneira é possível a criação de serviços de transporte que atravessem
múltiplas áreas transparentemente para os elementos da camada de acesso, como
mostra Figura 15.
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Figura 15 – Serviço de Transporte Único

Fonte: Autor

Outro aspecto importante da arquitetura é o uso do LDP Dowstream-onDemand (DOD) especificado na RFC5036, originalmente para ser usado em
equipamentos comutadores ATM mas que pode ser usado também em
equipamentos de roteamento.
Nesse modo, o roteador que quer mandar dados (LSR upstream) solicita ao
seu roteador de destino (LSR downstream) ou “próximo” passo o label associado à
aquela rota. Com isso os roteadores de acesso não precisam manter todos os
label’s da rede em suas tabelas de controle, e sim somente para aqueles destinos
onde precisam estabelecer circuitos. Isso diminui muito a necessidade de recursos
de CPU e memória nos roteadores de acesso, que por serem em quantidade muito
alta, representam um grande custo na rede da operadora.
A arquitetura também trata de aspectos como mecanismos para melhorar a
convergência de rede em caso de falhas como LFA FRR (Loop Free Alternate Fast
Reroute) e BGP PIC (BGP Prefix-Independent Convergence) que não serão
abordados nesse estudo pois existem dependências físicas de equipamentos e que
não podem ser reproduzidos em simulação. Ficando como sugestão para trabalhos
futuros.
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4 RECOMENDAÇÕES E DIRETRIZES

De acordo com LEYMANN, N. et al. (2014), a implementação da Arquitetura
Seamless MPLS deve atender os seguintes requisitos:
•

Possibilitar a formação de LSP’s (Label Switched Paths) de transporte fim-afim entre quaisquer pontos da rede;

•

Suportar o crescimento da rede em pelo menos 100.000 nós;

•

Ter convengência de rede, em caso de falhas de equipamentos, em menos
de 1 segundo. Facilidades como Convergência Rápida (Fast Convengence)
devem ser suportadas;

•

Ser flexível para poder ser aplicada em vários tipos de redes já
implementadas. Deve usar uma abordagem de implementação baseada no
uso de facilidades específicas somente quando necessário. Exemplo: uso de
LDP-DoD (LDP Downstream on Demand) nos equipamentos de acesso para
diminuição das tabelas de LDP, ou aplicação de mecanismos de filtragem de
labels;

•

Os serviços dos clientes devem ser independentes da topologia de rede. A
arquitetura deve eliminar a necessidade de configurações em nós
intermediaries na rede.

•

Suportar Multicast nativamente

•

Ter mecanismos de OAM (Operations, Administration and Maintenance) para
facilitar gerenciamento de rede, e que interoperem com todos os nós fim-a-fim
do service.

Para atender esses requisitos, algumas diretrizes devem ser seguidas, como:
•

Na camada de Acesso: As funcionalidades de IP e MPLS devem ser as mais
simples possíveis. Os equipamentos nessa camada em geral são muito
menores em capacidade de processamento e memória comparados aos
equipamentos das camadas de Agregação e Núcleo, porém sua quantidade
sera muito maior. Isso reduz a complexidade e custo do nó de Acesso e
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consequentemente de toda a rede. Como exemplo, eles podem se conectar a
camada de Agregação usando rotas estáticas ao invés de usar protocolos de
roteamento dinâmicos como IS-IS e OSPF;

•

Na camada de Agregação: Essa camada agrega o tráfego dos equipamentos
da camada de Acesso. Ela deve ter funcionalidades que garantam uma
grande escalabilidade para poder concentrar centenas de equipamentos de
acesso. Seu protocol de roteamento dentro dessa camada deve ser um
protocol do tipo Link State como o IS-IS e OSPF para garantir uma
convergencia de rede mais rápida, e cada área de Agregação deve ser uma
área de IS-IS ou OSPF diferente. O roteamento entre áreas deve ser BGP
para manter as tabelas de roteamento internas pequenas. Os equipamentos
dessa área devem ter como requisito uma grande escalabilidade em seu
plano de controle e plano de dados.

•

Na camada de Núcleo: Essa camada concentra todas as áreas de
Agregação. Os equipamentos dessa área devem ter como requisito uma
grande escalabilidade em seu plano de controle e plano de dados, ainda
maior que os equipamentos das camadas de Agregação. Seu protocolo de
roteamento interno também deve ser do tipo Link State. Na área de core não
devem ser incluídas as rotas das áreas de Agregação, para manter suas
tabelas de roteamento interno pequenas. Todas as rotas entre áreas devem
ser carregadas usando BGP.
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5. ESTUDO DE CASO

O Brasil terminou Novembro de 2013 com 96,4 milhões de acessos banda
larga móvel (fonte: http://www.teleco.com.br/estatis.asp), sendo:
•

88,5 milhões via aparelhos 3G (WCDMA),

•

7,03 milhões de terminais banda larga (na maior parte modens) e

•

923,4 mil via aparelhos 4G (LTE).

São acessos banda larga móvel 35,6% dos celulares do Brasil.
A Anatel considera banda larga móvel a soma dos acessos WCDMA, LTE e
terminais de dados banda larga. O padrão LTE é o padrão de 4G predominante no
Brasil sendo adotado por todas as operadoras.
O estudo de caso é baseado em uma operadora com aproximadamente 30%
do mercado brasileiro que fornece serviços móveis de dados 3G e 4G, e também
serviços de dados e voz fixos. Mundialmente presente em 24 países e uma média
de 120 mil funcionários. Volume de negócios líquido (receita) de € 57.061.000 e
323.100.000 clientes em dezembro de 2013.

5.1 Arquitetura atual de redes e serviços

A topologia de rede da organização selecionada é mostrada na Figura 16. A
rede está dividida em áreas de roteamento distintas e também de domínios MPLS
distintos. As áreas são:
•

Núcleo, onde se localiza a conexão com a Internet e redes externas de outras
operadoras ou grandes clientes. No Núcleo também se localiza as
controladoras de rádio 3G (RNC) e o Packet Core para os serviços 4G;
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•

Agregação, formada por Switches de Concentração (SWC) e Switches de
Distribuição (SWD) da rede Metro Ethernet, usada para agregar o tráfego da
área de pré-agregação para o Núcleo da rede. Em alguns casos
equipamentos da área de Acesso podem se conectar diretamente nessa
camada, como as OLT’s (Optical Line Terminals) que formam uma rede de
acesso GPON (Gigabit Passive Optical Network) e os Gateways (GWT’s);

•

Pré-Agregação, formada por Switches Secundários (SWS) que agregam o
tráfego da camada de Acesso e estendem a rede Metro Ethernet aumento
sua capilaridade;

•

Acesso, formada por equipamentos que conectam efetivamente os serviços
fixos como DSLAM’s (Digital Subscriber Line Access Multiplexers) e OLT’s, e
também por Gateways (GWT’s) que conectam os serviços móveis 2G, 3G e
4G/LTE.

Figura 16 – Topologia da Operadora Móvel

Fonte: Autor

A parte da rede que suporta os serviços móveis é chamada de Mobile
Backhaul (MBH) e é formada pelos Gateways (GWT’s) que transportam os circuitos
TDM e ethernet das estações de rádio localizadas em Cell Sites, que na maioria das
vezes é conectada através de interfaces de rádio até um ponto de concentração da
rede Metro Ethernet, Figura 17.
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Os equipamentos que transportam esses circuitos são chamados de
Gateway’s de Distribuição (GWD’s) do lado mais próximo ao acesso e Gateway’s de
Concentração (GWC’s) do lado das controladoras de rádio. Os dados são
transportados através de um túnel na camada L2 e é totalmente transparente para a
rede Metro Ethernet. A RNC/EPC controla as estações de rádio (Node B’s e eNode
B’s) e faz a conexão com a Internet. Na maioria das vezes um GWD concentra até
oito Cell Sites, como mostra Figura 17.

Figura 17 – Metro Backhaul

Fonte: Autor

A quantidade aproximada de equipamentos dessa operadora é apresentada
na Tabela 2 abaixo:

Tabela 2 – Quantidade de Equipamentos da Operadora
Cell Sites

10.000

RNC e Packet Core Sites

100

Quantidade de Gateways

1.500

Quantidade de Roteadores da rede Metro

4.000

Fonte: Autor

A arquitetura da rede Metro Backhaul é baseada na camada 2 do modelo OSI
onde seus elementos de rede não tem a capacidade de roteamento de pacotes entre
diferentes redes. Uma das principais funções do GWT é o transporte dos circuitos
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TDM em uma rede de pacotes. Por essas questões os GWT’s constroem túneis
dentro da rede Metro Ethernet para transporte transparente de dados entre GWD e
GWC.
A rede Metro Ethernet da operadora foi criada para que pudesse fornecer
serviços de transporte entre GWT’s para ela mas também para outras operadoras,
como se fosse um serviço adicional para ser ofertado a operadoras que quisessem
compartilhar a mesma infraestrutura de dados da operadora em estudo. Nela é
usado o modelo de sobreposição de túneis, que é a criação de um túnel adicional
para transportar o túnel criado entre GWT’s, dessa forma a próprio túnel é
transparente para a rede Metro Ethernet, conforme Figura 18.

Figura 18 – Modelo de Sobreposição de Túneis

Fonte: Autor

Portanto, a camada de GWT’s não é vista como pertencente a rede da
operadora e sim como outra empresa utilizando os serviços de transporte da rede
Metro Ethernet.
Seguindo a atual arquitetura de rede, a ativação de novos dispositivos GWT
(GWD’s e GWC’s) para atender novos pontos de presença exige a configuração em
vários pontos na rede para a criação dos túneis primários L2VPN e dos túneis de
reserva ou contingência. Figura 19.
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Figura 19 – Aprovisionamento na Arquitetura Atual

Fonte: Autor

Onde:
1. Túnel de transporte de AL1 para SWD1
2. Túnel de transporte de SWD1 para AL1
3. Túnel de transporte de SWD1 para AL2
4. Túnel de transporte de AL2 para SWD1
5. Túnel de transporte de AL2 para SWD2
6. Túnel de transporte de SWD2 para AL2
7. Túnel de transporte de SWD2 para AL1
8. Túnel de transporte de AL1 para SWD2
9. Túnel de Serviço de GWD1 para GWC1
10. Túnel de Serviço de GWC1 para GWD1
11. Túnel de Serviço de GWD1 para GWC2
12. Túnel de Serviço de GWC2 para GWD1
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Como a rede também está dividida em domínios diferentes de roteamento
(Núcleo, Agregação, Pré-Agregação e Acesso), esses túneis tem que ser criados e
unidos em cada uma das vizinhanças de domínio, como mostrado na Figura 20.

Figura 20 – Múltiplos Pontos de Aprovisionamento

Fonte: Autor

5.2 Recomendações ao Estudo de Caso

Analisando a atual arquitetura de rede e serviços da operadora e utilizando
como base os artigos levantados para a elaboração desse trabalho, recomendo a
aplicação de duas melhorias para a operadora. A primeira é a eliminação das
interfaces TDM de sua rede móvel, passando a utilizar somente Ethernet; a segunda
melhoria seria a aplicação da arquitetura Seamless MPLS em sua rede.

5.2.1 Eliminação de Interfaces TDM

A operadora poderia implementar a exclusão das interfaces TDM dos
dispositivos de rede GWT com a adoção única de interfaces Ethernet nas estações
de rádio. A migração para interfaces Ethernet, como já descrito nesse trabalho, é a
tendência para os novos equipamentos de rádio e suporta as velocidades de dados
demandadas pelos serviços 3G e 4G. Abaixo a tabela 3 mostra as velocidades
médias dos acessos banda larga no Brasil e sua evolução no tempo.
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Tabela 3 – Velocidade Média do acesso banda larga móvel no Brasil
Ano

2009

2010

2011

2012

1T13

2T13

Velocidade Média
Kbps

576

769

857

1.205

1.100

1.300

Fonte: Autor

Atualmente as interfaces TDM são necessárias somente para suportar o
sistema legado de 2G, porém existe a tendência de manter o serviço 2G para a
comunicação M2M (machine to machine), como rastreadores de automóveis por
exemplo, pois consomem menos energia que os sistemas 3G, podendo permanecer
por maior tempo ativo sob uso de baterias.
Sem as interfaces TDM, os GWT’s móveis podem implementar o protocolo IP
sobre interfaces Ethernet e serem conectados diretamente a rede backhaul sem a
necessidade da criação de uma camada de sobreposição para suportar a rede de
rádio 2G, além de prover uma economia de investimento pois são mais caras que as
interfaces Ethernet.

5.2.2 Implementação da Arquitetura Seamless MPLS

A adoção da arquitetura Seamless MPLS também traz pontos de melhoria
para a rede da operadora.
Um ponto de melhoria seria facilitar a associação de estações de rádio com
outras estações de controle (RNC’s, PC’s). Na arquitetura atual são construídos
túneis entre os GWT’s para o encaminhamento de pacotes de dados entre eles.
Túneis adicionais para contingência também tem que ser configurados para no caso
de problemas na rede backhaul, o túnel reserva será usado como alternativa caso o
primário sofra algum problema.
Nas redes de rádio as RNC’s e EPC’s controlam as estações de rádio,
autorizando chamadas, encaminhando SMS’s, conectando o usuário a Internet e
outros serviços. Assim como outros recursos computacionais, as RNC’s e EPC’s tem
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recursos finitos e muitas vezes podem entrar em saturação caso a demanda de
serviços dos usuários numa determinada região seja maior que sua capacidade.
As operadoras muitas vezes fazem um balanceamento de carga entre várias
controladoras quando verificam que elas estão chegando perto de seu limite de
atendimento da demanda. Essa é uma operação rotineira, que no caso da
arquitetura atual com túneis e GWT’s é dificultada porque exige a criação de novos
túneis que geralmente não são pré-aprovisionados porque o operador não consegue
prever para qual nova controladora apontará as estações de rádio.
Com o Seamless MPLS essa operação é facilitada porque com a extensão do
domínio MPLS as estações de rádio base, Node B’s, eNode B’s, RNC’s e PC podem
estar localizadas em qualquer ponto da rede, sem a necessidade de configurar
túneis entre elas. Bastando ao operador mudar o endereço IP ou nome da
controladora na configuração das estações de rádio, o protocolo IP se encarregará
de transportar os pacotes de dados entre elas.
Outro ponto de melhoria na operadora com a implementação do Seamless
MPLS, seria a diminuição de configurações na rede para a inclusão de novos
dispositivos de rádio como as Node B’s e eNode B’s, assim como novos centros de
controle, RNC’s no caso de 3G e Packet Core’s no caso do 4G.
Atualmente, para cada estação de rádio ou Node B incluído na rede, é preciso
configurar 1 túnel primário na rede backhaul, 1 túnel secundário na rede backhaul, 1
túnel primário entre os gateways, 1 túnel secundário entre os gateways, como
mostra a Figura 21.

Figura 21 – Serviço de Transporte Segmentado

Fonte: Autor
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Como mostrado na descrição dos serviços atuais da operadora, Figura 19,
são necessários doze pontos de configuração na rede para inserção de novos
GWD’s, sendo que oito deles são somente para transporte na rede Metro Ethernet.
Com a arquitetura Seamless MPLS é possível a extensão do domínio MPLS
até os elementos de acesso da rede Metro Backhaul , o que permitirá que a conexão
entre as estações de rádio e suas controladoras seja feita diretamente pelos
Gateways, sem a necessidade de túneis de transporte na rede Metro Ethernet.
Isso possibilita agora que essas conexões sejam configuradas somente no
ponto de inserção do serviço, ou seja, para cada estação de rádio é necessário
somente uma configuração no ponto de contato com a rede Metro Backhaul. Além
disso, no caso das estações de controle (RNC e PC) é necessário somente a
configuração de uma única conexão com a rede backhaul, essa conexão será usada
por todas as estações de rádio. Isso reduz drasticamente a quantidade de
intervenções na rede, diminuindo os custos de operação e simplificando a rede.
No caso dessa operadora móvel há aproximadamente 10.000 estações de
rádio, 100 RNC’s, e 1.500 Gateways. Portanto, na arquitetura atual são necessárias
aproximadamente 18.000 configurações de circuitos na rede backhaul (12 para cada
Gateway), esse número seria de aproximadamente 6.000 configurações com a rede
implantada com Seamless MPLS (4 para cada Gateway), como mostra Figura 22.

Figura 22 – Aprovisionamento com Seamless MPLS

Fonte: Autor
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Onde:
1. Túnel de Serviço de GWD1 para GWC1
2. Túnel de Serviço de GWC1 para GWD1
3. Túnel de Serviço de GWD1 para GWC2
4. Túnel de Serviço de GWC2 para GWD1

5.2.3 Comparação

Projetando a instalação dos Gateways ao longo de três anos, teríamos os
seguintes pontos de configuração e túneis MPLS para manutenção, Tabela 4, que
no final refletem nos custos operacionais da rede.

Tabela 4 – Projeção de Instalação da Rede MBH
Gateways Instalados

Ano 1
500

Ano 2
1000

Ano 3
1500

6000

12000

18000

3000

6000

9000

2000

4000

6000

1000

2000

3000

Quantidade de pontos
de aprovisionamento
Arquitetura

para serviço MBH

Tradicional

Quantidade de Túneis
L2 para serviço MBH

Quantidade de pontos
Arquitetura
Seamless MPLS

de aprovisionamento
para serviço MBH
Quantidade de Túneis
L2 para serviço MBH

Fonte: Autor

A tendência de crescimento de custo pode ser vista na Figura 23 abaixo.
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Figura 23 – Tendência de Evolução do Custo Operacional

Fonte: Autor

A arquitetura Seamless MPLS apresenta clara otimização operacional. No
estudo de caso esse ganho seria de 66% sobre os custos operacionais de
aprovisionamento da rede.
Essa otimização na configuração de serviços em redes também pode ser
observada na simulação do capítulo a seguir.
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6 SIMULAÇÃO / EXPERIMENTO

Foi simulada a criação de um serviço ponto-a-ponto sobre uma topologia de
rede sem a implementação da arquitetura Seamless MPLS e depois a criação do
mesmo serviço na mesma topologia com a arquitetura implementada. Foi escolhido
esse tipo de serviço para ser simulado pois é o mesmo tipo de serviço utilizado pelos
Gateways da operadora mencionada no Estudo de Caso.
Foram coletados dados para comparação do ganho operacional que a
arquitetura permite como diminuição dos pontos de configuração nos equipamentos
e quantidade de linhas de programação.
Foram também coletados pacotes de dados com Wireshark para melhor
compreensão da pilha de etiquetas MPLS e como os pacotes de dados são
encaminhados de um ponto a outro em uma rede MPLS.

6.1 Topologia

Foi simulada a seguinte topologia em GNS3, como mostra Figura 24:

Figura 24 – Topologia Simulada

Fonte: Autor
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Onde:
CPE ou SN – Equipamento localizado nas dependências do cliente, ou SN (Service
Node - na nomenclatura do Seamless MPLS) onde se localiza o serviço do cliente;
AN – Equipamento de acesso ou Access Node, o equipamento que se conecta o
serviço do cliente, onde se processam os pacotes do cliente;
AGN – Equipamento de agregação ou Aggregation Node, equipamento que agrega
equipamentos de acesso ou AN’s;
TN – Equipamentos de transporte ou Transport Node, equipamentos usados
somente para transporte, sem a conexão de serviços;
ABR – Equipamentos de borda de área ou Area Border Router, router localizado
entre a área de agregação e núcleo.

Os detalhes dos domínios de roteamento da topologia proposta são os seguintes:
•

Núcleo
o Área IS-IS: 0012
o Sistema Autônomo BGP: 12

•

Agregação-1
o Área IS-IS: 0011
o Sistema Autônomo BGP: 11

•

Agregação-2
o Área IS-IS: 0012
o Sistema Autônomo BGP: 12

•

Acesso-1
o Área IS-IS: 0011
o Sistema Autônomo BGP: 11
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•

Acesso-2
o Área IS-IS: 0012
o Sistema Autônomo BGP: 12

6.2 Serviço ponto-a-ponto

Foi simulada a criação de um serviço ponto-a-ponto entre o CPE1 e o CPE2
na topologia proposta. Como mostra a figura 25.

Figura 25 – Topologia Simulada

Fonte: Autor

Os requisitos do serviço são:
•

CPE1 e CPE2 estão conectados na mesma rede IP;

•

A rede entre CPE1 e CPE2 é transparente para ambos dispositivos. Do ponto
de vista dos equipamentos eles se encontram conectados por um
equipamento de camada 2 do modelo OSI (hub ou switch);

•

Não são esperados cumprimentos mínimos de performance pois se trata de
um ambiente simulado;

•

A aceitação do serviço se dará através de um teste de conexão com o
protocolo ICMP (ping) entre os CPE’s.
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6.3 Simulação na topologia tradicional (sem Seamless MPLS)

6.3.1 Configuração

Na simulação da criação do serviço na topologia sem a implementação da
arquitetura Seamless MPLS foi necessário a criação de configuração nos seguintes
pontos mostrados na Tabela 5.

Tabela 5 – Pontos de Configuração
Pontos de Configuração

1.1.1.1

Ponto 1 - Roteador da área do Núcleo
ABR1

1.1.1.3

Ponto 2 - Roteador da área do Núcleo
ABR2

1.1.1.5

Ponto 3 - Roteador da área de
Agregação-1 AGN2

1.1.1.7

Ponto 4: Roteador da área de
Agregação-2 AGN3

1.1.1.9

Ponto 5 - Roteador da área de Acesso1 AN1

1.1.1.11 Ponto 6 - Roteador da área de Acesso2 AN2

Fonte: Autor

Configuração
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
1.1.1.2 no keepalive
1
xconnect 10.0.0.4 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
1.1.1.4 no keepalive
xconnect 10.0.0.1 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
1.1.1.6 no keepalive
xconnect 11.0.0.1 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
1.1.1.8 no keepalive
xconnect 12.0.0.3 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet1/0
no ip address
negotiation auto
1.1.1.10 no keepalive
xconnect 11.0.0.3 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet2/0
no ip address
negotiation auto
1.1.1.12 no keepalive
xconnect 12.0.0.1 1000 encapsulation mpls
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Foi observado também a necessidade da utilização de interfaces adicionais
entre os domínios de roteamento Agregação-1 e o Núcleo e também entre o Núcleo
e Agregação-2. Isso se deve ao fato da necessidade de interfaces distintas para a
rede IP/MPLS (NNI) e interfaces para transportar os dados dos CPE’s (UNI) quando
atravessam domínios distintos de MPLS.
Foram adicionados então os seguintes pontos mostrados na Tabela 6.

Tabela 6 – Pontos de Configuração
Pontos de Configuração
Ponto 1 - Roteador da área do Núcleo ABR1

Configuração

Ponto 7 - Criação de interface em AGN2

interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 10.0.0.4 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 10.0.0.1 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 11.0.0.1 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 12.0.0.3 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet1/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 11.0.0.3 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet2/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 12.0.0.1 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet3/0

Ponto 8 - Criação de interface em ABR1

interface GigabitEthernet3/0

Ponto 9 - Criação de interface em ABR2

interface GigabitEthernet3/0

Ponto 10 - Criação de interface em AGN3

interface GigabitEthernet3/0

Ponto 2 - Roteador da área do Núcleo ABR2

Ponto 3 - Roteador da área de Agregação-1
AGN2

Ponto 4: Roteador da área de Agregação-2
AGN3

Ponto 5 - Roteador da área de Acesso-1 AN1

Ponto 6 - Roteador da área de Acesso-2 AN2

Fonte: Autor
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As configurações completas desse experimento encontram-se no Apêndice 1.
Na arquitetura tradicional, as interfaces entre os domínios de Agregação e o
Núcleo não possuem MPLS nem tampouco um protocolo de roteamento interno
como IS-IS e OSPF, para manter o isolamento entre os domínios. O protocolo eBGP faz a conexão entre os domínios de roteamento.

6.3.2 Teste de serviço

Após a configuração desses itens o teste com Ping foi executado com
sucesso como mostra a Figura 26.

Figura 26 – Teste de Ping entre CPE’s

Fonte: Autor

Foram coletados com Wireshark pacotes do teste de Ping entre o CPE1 e
CPE2 em seguimentos específicos de rede para estudo da formação da pilha de
label’s, como exemplifica a Figura 27
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Figura 27 – Coleta do fluxo de dados

Fonte: Autor

Na captura de dados entre CPE1 e AN1 (Figura 28), note que o pacote de
Ping não contém labels. Para o CPE1 e CPE2, eles se encontram conectados na
mesma rede ethernet, a rede Metro Ethernet a partir do elemento AN1 inserirá os
devidos labels para encaminhamento do pacote entre CPE1 e CPE2.

Figura 28 – Captura Ping entre CPE1 e AN1

Fonte: Autor

Na captura entre AN1 e AGN1 (Figura 29), note que o pacote agora está com
dois labels MPLS. O label mais externo com o valor de 17 servirá para o
encaminhamento do pacote na rede MPLS. O label mais interno com o valor de 18
tem o bit de S (bottom of stack) com o valor de 1, o que significa que ele é o último
label antes do pacote IP, ele serve para indicar ao roteador final do LSP (label
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switched path) AN1-AGN1-AGN2, no nosso caso o roteador AGN2, qual interface
deve sair o pacote IP.

Figura 29 – Captura Ping entre AN1 e AGN1

Fonte: Autor

O LSP não foi formado fim-a-fim entre AN1 e AN2 pois nessa parte da
simulação ainda não está implementado o Seamless MPLS. Nesse caso, há a
formação de três LSP’s distintos: AN1-AGN1-AGN2; ABR1-LSR1-LSR2-ABR2 e
AGN3-AGN4-AN2. Entre os LSP’s existem interfaces UNI (user network interface)
onde pode-se observar que o pacote não conterá labels.
Na captura entre AGN1 e AGN2 (Figura 30), note que agora o pacote tem
apenas um label com o valor de 18 para indicar a AGN2 qual interface o pacote
deverá sair. Não há mais a necessidade do label externo porque AGN2 é o último
roteador do LSP AN1-AGN1-AGN2. O roteador AGN1 aplicou a função de PHP
(Penultimate Hop Popping) que retirá o label externo do pacote quando ele é o
penúltimo roteador do LSP.
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Figura 30 – Captura Ping entre AGN1 e AGN2

Fonte: Autor

Na captura entre AGN2 e ABR1 (Figura 31), o pacote agora está novamente
sem labels pois está atravessando uma interface UNI entre AGN2 e ABR1.

Figura 31 – Captura Ping entre AGN2 e ABR1

Fonte: Autor

Na captura entre ABR1 e LSR1 (Figura 32), o pacote tem novamente labels
inseridos por ABR1. O label mais externo com o valor de 19 servirá para atravessar
o LSP criado entre ABR1-LSR1-LSR2-ABR2. O label mais interno com o valor de 22
tem o bit S com o valor de 1 e servirá para ABR2 saber qual interface deverá sair o
pacote.
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Figura 32 – Captura Ping entre ABR1 e LSR1

Fonte: Autor

Na captura entre LSR1 e LSR2 (Figura 33), o label mais externo com valor de
21 é usado para informar a LSR2 qual interface deverá sair o pacote.

Figura 33 – Captura Ping entre LSR1 e LSR2

Fonte: Autor
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Na captura entre LSR2 e ABR2 (Figura 34), o pacote tem somente um label
com o valor de 22 para informar a ABR2 qual interface entregar o pacote. O roteador
LSR2 aplicou a função de PHP.

Figura 34 – Captura Ping entre LSR2 e ABR2

Fonte: Autor

Na captura entre ABR2 e AGN3 (Figura 35), o pacote novamente não possui
labels pois está atravessando outra interface UNI entre ABR2 e AGN3.

Figura 35 – Captura Ping entre ABR2 e AGN3

Fonte: Autor
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Na captura entre AGN3 e AGN4 (Figura 36), o pacote tem o label mais
externo com valor de 19 para atravessar o LSP formado entre AGN3-AGN4-AN2. O
label mais interno com o valor de 16 e com bit S com o valor de 1 indica a AN2 qual
interface o pacote deverá sair.

Figura 36 – Captura Ping entre AGN3 e AGN4

Fonte: Autor

Na captura entre AGN4 e AN2 (Figura 37), o pacote tem label com o valor de
16 para indicar a AN2 qual interface deverá sair o pacote. O roteador AGN4
executou a função de PHP.

Figura 37 – Captura Ping entre AGN4 e AN2

Fonte: Autor
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Finalmente, na captura entre AN2 e CPE2 (Figura 38), o pacote é entregue ao
CPE2 sem labels pois ele desconhece a existência da rede MPLS entre CPE1 e
CPE2. Notem que CPE2 responde com um Echo Reply e o pacote seguirá um
caminho inverso com destino ao CPE1 com a mesma aplicação do serviço de labels
da rede MPLS.

Figura 38 – Captura Ping entre AN2 e CPE2

Fonte: Autor

Resumindo, temos a seguinte formação de pilha de label’s no experimento,
conforme Figura 39 abaixo.

Figura 39 – Formação de Pilha de Label’s sem Seamless MPLS

Fonte: Autor
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6.4 Simulação da topologia com aplicação do Seamless MPLS

6.4.1 Configuração

Foi simulada a criação do mesmo serviço ponto-a-ponto porém com a
implementação da arquitetura Seamless MPLS na topologia proposta.
Para a implementação da arquitetura os roteadores foram configurados para
trabalharem com a RFC 3107 (Labeled BGP). Dessa forma é criado uma hierarquia
na rede onde os labels são redistribuídos e labels específicos são designados para o
Core, áreas de Agregação e pontos de interconexão de áreas. Exemplo de
configuração extraída de ABR1 do Core:

Configuração ABR1
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.2 remote-as 10
neighbor 10.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.3 remote-as 10
neighbor 10.0.0.3 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.4 remote-as 10
neighbor 10.0.0.4 update-source Loopback0
neighbor 10.0.1.1 remote-as 11
!
address-family ipv4
no synchronization
network 10.0.0.1 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.0.2 activate
neighbor 10.0.0.2 next-hop-self
neighbor 10.0.0.2 send-label
neighbor 10.0.0.3 activate
neighbor 10.0.0.3 next-hop-self
neighbor 10.0.0.3 send-label
neighbor 10.0.0.4 activate
neighbor 10.0.0.4 next-hop-self
neighbor 10.0.0.4 send-label
neighbor 10.0.1.1 activate
neighbor 10.0.1.1 prefix-list loopback_only out
neighbor 10.0.1.1 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Estende-se dessa forma o domínio MPLS do Core para as áreas de
agregação e há somente um domínio MPLS para o encaminhamento de pacotes,
não necessitando mais de interfaces adicionais UNI como foram criados na
simulação anterior, conforme mostra a Figura 40.

Figura 40 – Interfaces UNI e NNI

Fonte: Autor

Uma vez implementada a arquitetura Seamless MPLS na topologia, é feita a
criação do serviço ponto-a-ponto conforme topologia da Figura 41.

Figura 41 – Topologia Simulada

Fonte: Autor
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Foram executados os seguintes pontos de configuração mostrados na Tabela 7.

Tabela 7 – Pontos de Configuração
Pontos de Configuração
Ponto 1 - Roteador da área de Acesso-1
AN1

Ponto 2 - Roteador da área de Acesso-2
AN2

Configuração
interface GigabitEthernet1/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 12.0.0.3 1000 encapsulation mpls
interface GigabitEthernet2/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 11.0.0.1 1000 encapsulation mpls
1.1.1.1

Fonte: Autor

As configurações completas desse experimento encontram-se no Apêndice 2.

6.4.2 Teste de serviço

Após a configuração desses itens o teste com Ping foi executado com
sucesso como mostra a Figura 42.

Figura 42 – Teste de Ping entre CPE’s

Fonte: Autor
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Foram coletados com Wireshark pacotes do teste de Ping entre o CPE1 e
CPE2 em seguimentos específicos de rede para estudo da formação da pilha de
label’s, como exemplifica a Figura 43.

Figura 43 – Coleta do fluxo de dados

Fonte: Autor

Na captura de dados entre CPE1 e AN1 (Figura 44), note que o pacote de
Ping não contém labels. Para o CPE1 e CPE2, eles se encontram conectados na
mesma rede ethernet, a rede Metro Ethernet a partir do elemento AN1 inserirá os
devidos labels para encaminhamento do pacote entre CPE1 e CPE2.

Figura 44 – Captura Ping entre CPE1 e AN1

Fonte: Autor
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Na captura entre AN1 e AGN1 (Figura 45), note que o pacote agora está com
três labels MPLS, ao contrário da experiência anterior que tinha dois labels. O
segundo label mais externo com o valor de 17 servirá para o encaminhamento do
pacote na área de agregação até o AGN2 que é o roteador de borda dessa área. O
segundo label mais interno com o valor de 29 aponta para o roteador do outro
extremo do serviço ponto-a-ponto AN2. E o último label mais interno com o bit de S
(bottom of stack) com o valor de 1, significa que ele é o último label antes do pacote
MPLS, ele serve para indicar ao roteador AN2, qual o circuito ou interface a que o
pacote pertence, este label não se modificará ao longo do LSP.

Figura 45 – Captura Ping entre AN1 e AGN1

Fonte: Autor

O LSP foi formado fim-a-fim entre AN1 e AN2 pois nessa parte da simulação
está implementado o Seamless MPLS. Nesse caso, há a formação de um único
LSP: AN1-AGN1-AGN2-ABR1-LSR1-LSR2-ABR2-AGN3-AGN4-AN2.
Nota-se a hierarquia imposta pela arquitetura Seamless MPLS através da
composição dos pacotes e seu empilhamento de labels. O label mais externo indica
qual o roteador de borda da área a que o pacote deve ser enviado, o segundo label
informa qual roteador tem a outra ponta do serviço e finalmente o último label
informa a interface de saída desse roteador.
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Na captura entre AGN1 e AGN2 (Figura 46), note que agora o pacote tem
apenas dois labels, o label mais externo foi retirado por AGN1 porque o próximo
roteador é AGN2 que é o roteador de borda dessa área.

Figura 46 – Captura Ping entre AGN1 e AGN2

Fonte: Autor

Na captura entre AGN2 e ABR1 (Figura 47), o label externo 29 do pacote
anterior foi trocado por AGN2 pelo valor de 27 e vai indicar a ABR1 que é o roteador
de borda da área seguinte que o pacote deve ser encaminhado a AN2.

Figura 47 – Captura Ping entre AGN2 e ABR1

Fonte: Autor
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Na captura entre ABR1 e LSR1 (Figura 48), o label externo 22 foi adicionado
por ABR1 para encaminhar o pacote para o próximo roteador de borda de área
ABR2, os demais labels foram mantidos.

Figura 48 – Captura Ping entre ABR1 e LSR1

Fonte: Autor

Na captura entre LSR1 e LSR2 (Figura 49), o label externo 22 do pacote
anterior foi trocado por LSR1 pelo valor de 17, porém continua indicando que o
pacote deve ser encaminhado a ABR2.

Figura 49 – Captura Ping entre LSR1 e LSR2

Fonte: Autor

72

Na captura entre LSR2 e ABR2 (Figura 50), note que agora o pacote tem
apenas dois labels, o label mais externo foi retirado por LSR2 porque o próximo
roteador é ABR2 que é o roteador de borda dessa área.

Figura 50 – Captura Ping entre LSR2 e ABR2

Fonte: Autor

Na captura entre ABR2 e AGN3 (Figura 51), o label com o valor de 27 foi
trocado por ABR2 pelo label 18 e vai indicar a AGN3 que é o roteador de borda da
área seguinte que o pacote deve ser encaminhado a AN2.

Figura 51 – Captura Ping entre ABR2 e AGN3

Fonte: Autor
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Na captura entre AGN3 e AGN4 (Figura 52), o label mais externo 18 do
pacote anterior foi trocado por 16, indicando a AGN4 que o pacote deve ser
encaminhado a AN2.

Figura 52 – Captura Ping entre AGN3 e AGN4

Fonte: Autor

Na captura entre AGN4 e AN2 (Figura 53), o pacote tem apenas o label com o
valor de 16 para indicar a AN2 qual interface deverá sair o pacote. O roteador AGN4
executou a função de PHP.

Figura 53 – Captura Ping entre AGN4 e AN2

Fonte: Autor
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Finalmente, na captura entre AN2 e CPE2 (Figura 54), o pacote é entregue ao
CPE2 sem labels pois ele desconhece a existência da rede MPLS entre CPE1 e
CPE2. Notem que CPE2 responde com um Echo Reply e o pacote seguirá um
caminho inverso com destino ao CPE1 com a mesma aplicação do serviço de labels
da rede MPLS.

Figura 54 – Captura Ping entre AN2 e CPE2

Fonte: Autor

A seguinte seção faz um comparativo dos dados coletados durante a
simulação da criação do serviço nas duas arquiteturas.
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6.4.3 Análise De Resultados da Simulação

Foram coletados para análise os dados da Tabela 8.

Tabela 8 – Coleta de Dados
Quantidade rotas IS-IS na
área de Core
Quantidade rotas BGP na
área de Core
Quantidade rotas IS-IS na
área de Agregação-1
Quantidade rotas BGP na
área de Agregação-1
Quantidade rotas IS-IS na
área de Agregação-2
Quantidade rotas BGP na
área de Agregação-2
Quantidade de pontos de
aprovisionamento para serviço
ponto-a-ponto

Arquitetura Tradicional

Arquitetura Seamless MPLS

11

13

6

6

8

9

7

7

8

9

7

10

7
2

Fonte: Autor

A quantidade de rotas BGP e IS-IS tem pouca diferença entre a topologia
configurada com uma arquitetura tradicional de MPLS e uma topologia com a
arquitetura Seamless MPLS implementada.
A quantidade de pontos de aprovisionamento de um serviço ponto-a-ponto na
arquitetura tradicional foi 5 vezes maior na arquitetura tradicional que o mesmo
serviço configurado na topologia com o Seamless MPLS implementado.
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7 CONCLUSÃO

A análise do estudo de caso apresentou que em uma operadora de serviços
móveis a implementação da arquitetura Seamless MPLS trará ganhos operacionais
de até três vezes (de 18.000 pontos de aprovisionamento para 6.000 pontos)
diminuindo seus custos operacionais e também a complexidade da sua rede com
menos configurações e uma arquitetura mais integrada entre núcleo de rede e seus
acessos.
Possibilita também flexibilidade quanto a localização de serviços na rede,
podendo, como exemplo, ter serviços corporativos como VPN’s empresariais em
qualquer ponto da rede de agregação e acesso. Os serviços fixos como IPTV e Data
Centers na arquitetura Seamless MPLS também podem ser acessados por qualquer
cliente conectado na camada de acesso. Isso permite a adoção dos serviços de
computação em nuvem pelos clientes de banda-larga fixos e móveis.
A simulação não mostrou diferenças significantes entre as tabelas de
roteamento da topologia com a arquitetura MPLS tradicional e com o Seamless
MPLS implementado. Porém, ganhos operacionais de até 5 vezes foram observados
na simulação, diminuindo os pontos de aprovisionamento de 10 para 2 pontos.
Essa variação de ganho entre o estudo de caso e a simulação é atribuída a
diferença de cenários. No estudo de caso o serviço é construído entre uma área de
Acesso e o Núcleo da rede, atravessando somente uma área de Agregação. Na
simulação, o serviço é construído entre duas áreas de Acesso, atravessando duas
áreas de Agregação e o Núcleo da rede.
Foi observado também que seguindo a arquitetura tradicional é necessário a
utilização de interfaces adicionais de cliente (UNI) para a conexão entre diferentes
domínios de MPLS (Acesso, Agregação e Núcleo).
O teste funcional foi contemplado neste trabalho, o modelo pode ser utilizado
em uma implementação real. Não foi parte deste trabalho apresentar ganhos de
desempenho, como Latência e Jitter, pois isso exige um ambiente com
equipamentos reais. No ambiente simulado há muita dependência dos recursos de
processamento e memória do computador hospedeiro.

77

Em relação a facilidade de configuração, através do estudo de caso e da
simulação, pode-se concluir que a arquitetura Seamless MPLS traz benefícios
operacionais apresentados por modelos teóricos e que podem ser provados em
ambiente simulado.
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8 TRABALHOS FUTUROS

Sugestão como trabalhos futuros:
•

Comparar o desempenho de uma rede com equipamentos reais sem
Seamless MPLS e outra com a arquitetura implementada, por exemplo em
relação à latência e jitter;

•

Explorar as diferenças que a arquitetura pode trazer em redes, por exemplo,
com IPv6 e com QoS implementados;

•

Implementar Multicast em uma rede com arquitetura Seamless MPLS;

•

Uso de SDN (Software Defined Network) em uma rede com Seamless MPLS;

•

Virtualização de rede usando Seamless MPLS.
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Apêndice 1 – Configurações da Simulação na Arquitetura Tradicional

Seguem as configurações dos roteadores que podem ser usadas para
reproduzir a simulação:

Roteador AN1
hostname AN1
!
interface Loopback0
ip address 11.0.0.1 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 11.0.0.3 1000 encapsulation mpls
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 11.0.1.1 255.255.255.252
ip router isis agn1
negotiation auto
mpls ip
!
router isis agn1
net 49.0011.0000.0000.0001.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 11
bgp log-neighbor-changes
neighbor 11.0.0.2 remote-as 11
neighbor 11.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 11.0.0.3 remote-as 11
neighbor 11.0.0.3 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 11.0.0.1 mask 255.255.255.255
neighbor 11.0.0.2 activate
neighbor 11.0.0.3 activate
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador AN2
hostname AN2
!
interface Loopback0
ip address 12.0.0.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 12.0.1.6 255.255.255.252
ip router isis AGN2
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 12.0.0.1 1000 encapsulation mpls
!
router isis AGN2
net 49.0012.0000.0000.0003.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 12
bgp log-neighbor-changes
neighbor 12.0.0.1 remote-as 12
neighbor 12.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 12.0.0.2 remote-as 12
neighbor 12.0.0.2 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 12.0.0.3 mask 255.255.255.255
neighbor 12.0.0.1 activate
neighbor 12.0.0.2 activate
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador AGN1
hostname AGN1
!
interface Loopback0
ip address 11.0.0.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 11.0.1.2 255.255.255.252
ip router isis agn1
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 11.0.1.5 255.255.255.252
ip router isis agn1
negotiation auto
mpls ip
!
router isis agn1
net 49.0011.0000.0000.0002.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 11
bgp log-neighbor-changes
neighbor 11.0.0.1 remote-as 11
neighbor 11.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 11.0.0.3 remote-as 11
neighbor 11.0.0.3 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 11.0.0.2 mask 255.255.255.255
neighbor 11.0.0.1 activate
neighbor 11.0.0.3 activate
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador AGN2
hostname AGN2
!
interface Loopback0
ip address 11.0.0.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 11.0.1.6 255.255.255.252
ip router isis agn1
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 11.0.0.1 1000 encapsulation mpls
!
router isis agn1
net 49.0011.0000.0000.0003.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 11
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.1.2 remote-as 10
neighbor 11.0.0.1 remote-as 11
neighbor 11.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 11.0.0.2 remote-as 11
neighbor 11.0.0.2 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 11.0.0.3 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.1.2 activate
neighbor 11.0.0.1 activate
neighbor 11.0.0.1 next-hop-self
neighbor 11.0.0.2 activate
neighbor 11.0.0.2 next-hop-self
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador AGN3
hostname AGN3
!
interface Loopback0
ip address 12.0.0.1 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.1.18 255.255.255.252
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 12.0.1.1 255.255.255.252
ip router isis AGN2
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 12.0.0.3 1000 encapsulation mpls
!
router isis AGN2
net 49.0012.0000.0000.0001.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 12
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.1.17 remote-as 10
neighbor 12.0.0.2 remote-as 12
neighbor 12.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 12.0.0.3 remote-as 12
neighbor 12.0.0.3 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 12.0.0.1 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.1.17 activate
neighbor 12.0.0.2 activate
neighbor 12.0.0.2 next-hop-self
neighbor 12.0.0.3 activate
neighbor 12.0.0.3 next-hop-self
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador AGN4
hostname AGN4
!
interface Loopback0
ip address 12.0.0.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 12.0.1.2 255.255.255.252
ip router isis AGN2
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 12.0.1.5 255.255.255.252
ip router isis AGN2
negotiation auto
mpls ip
!
router isis AGN2
net 49.0012.0000.0000.0002.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 12
bgp log-neighbor-changes
neighbor 12.0.0.1 remote-as 12
neighbor 12.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 12.0.0.3 remote-as 12
neighbor 12.0.0.3 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 12.0.0.2 mask 255.255.255.255
neighbor 12.0.0.1 activate
neighbor 12.0.0.3 activate
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador ABR1
hostname ABR1
!
interface Loopback0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 10.0.1.5 255.255.255.252
ip router isis core
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 10.0.0.4 1000 encapsulation mpls
!
router isis core
net 49.0010.0000.0000.0001.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.2 remote-as 10
neighbor 10.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.3 remote-as 10
neighbor 10.0.0.3 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.4 remote-as 10
neighbor 10.0.0.4 update-source Loopback0
neighbor 10.0.1.1 remote-as 11
!
address-family ipv4
no synchronization
network 10.0.0.1 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.0.2 activate
neighbor 10.0.0.2 next-hop-self
neighbor 10.0.0.3 activate
neighbor 10.0.0.3 next-hop-self
neighbor 10.0.0.4 activate
neighbor 10.0.0.4 next-hop-self
neighbor 10.0.1.1 activate
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador ABR2
hostname ABR2
!
interface Loopback0
ip address 10.0.0.4 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.1.14 255.255.255.252
ip router isis core
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 10.0.1.17 255.255.255.252
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 10.0.0.1 1000 encapsulation mpls
!
router isis core
net 49.0010.0000.0000.0004.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.1 remote-as 10
neighbor 10.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.2 remote-as 10
neighbor 10.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.3 remote-as 10
neighbor 10.0.0.3 update-source Loopback0
neighbor 10.0.1.18 remote-as 12
!
address-family ipv4
no synchronization
network 10.0.0.4 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.0.1 activate
neighbor 10.0.0.1 next-hop-self
neighbor 10.0.0.2 activate
neighbor 10.0.0.2 next-hop-self
neighbor 10.0.0.3 activate
neighbor 10.0.0.3 next-hop-self
neighbor 10.0.1.18 activate
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador LSR1
hostname LSR1
!
interface Loopback0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.1.6 255.255.255.252
ip router isis core
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 10.0.1.9 255.255.255.252
ip router isis core
negotiation auto
mpls ip
!
router isis core
net 49.0010.0000.0000.0002.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.1 remote-as 10
neighbor 10.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.3 remote-as 10
neighbor 10.0.0.3 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.4 remote-as 10
neighbor 10.0.0.4 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 10.0.0.2 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.0.1 activate
neighbor 10.0.0.1 send-label
neighbor 10.0.0.3 activate
neighbor 10.0.0.3 send-label
neighbor 10.0.0.4 activate
neighbor 10.0.0.4 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador LSR2
hostname LSR2
!
interface Loopback0
ip address 10.0.0.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.1.10 255.255.255.252
ip router isis core
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 10.0.1.13 255.255.255.252
ip router isis core
negotiation auto
mpls ip
!
router isis core
net 49.0010.0000.0000.0003.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.1 remote-as 10
neighbor 10.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.2 remote-as 10
neighbor 10.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.4 remote-as 10
neighbor 10.0.0.4 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 10.0.0.3 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.0.1 activate
neighbor 10.0.0.1 send-label
neighbor 10.0.0.2 activate
neighbor 10.0.0.2 send-label
neighbor 10.0.0.4 activate
neighbor 10.0.0.4 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Apêndice 2 – Configurações da Simulação na Arquitetura Seamless MPLS

Roteador AN1
hostname AN1
!
interface Loopback0
ip address 11.0.0.1 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 12.0.0.3 1000 encapsulation mpls
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 11.0.1.1 255.255.255.252
ip router isis agn1
negotiation auto
mpls ip
!
router isis agn1
net 49.0011.0000.0000.0001.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 11
bgp log-neighbor-changes
neighbor 11.0.0.2 remote-as 11
neighbor 11.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 11.0.0.3 remote-as 11
neighbor 11.0.0.3 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 11.0.0.1 mask 255.255.255.255
neighbor 11.0.0.2 activate
neighbor 11.0.0.2 send-label
neighbor 11.0.0.3 activate
neighbor 11.0.0.3 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador AN2
hostname AN2
!
interface Loopback0
ip address 12.0.0.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 12.0.1.6 255.255.255.252
ip router isis AGN2
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
no ip address
negotiation auto
no keepalive
xconnect 11.0.0.1 1000 encapsulation mpls
!
router isis AGN2
net 49.0012.0000.0000.0003.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 12
bgp log-neighbor-changes
neighbor 12.0.0.1 remote-as 12
neighbor 12.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 12.0.0.2 remote-as 12
neighbor 12.0.0.2 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 12.0.0.3 mask 255.255.255.255
neighbor 12.0.0.1 activate
neighbor 12.0.0.1 send-label
neighbor 12.0.0.2 activate
neighbor 12.0.0.2 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador AGN1
hostname AGN1
!
interface Loopback0
ip address 11.0.0.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 11.0.1.2 255.255.255.252
ip router isis agn1
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 11.0.1.5 255.255.255.252
ip router isis agn1
negotiation auto
mpls ip
!
router isis agn1
net 49.0011.0000.0000.0002.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 11
bgp log-neighbor-changes
neighbor 11.0.0.1 remote-as 11
neighbor 11.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 11.0.0.3 remote-as 11
neighbor 11.0.0.3 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 11.0.0.2 mask 255.255.255.255
neighbor 11.0.0.1 activate
neighbor 11.0.0.1 send-label
neighbor 11.0.0.3 activate
neighbor 11.0.0.3 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador AGN2
hostname AGN2
!
interface Loopback0
ip address 11.0.0.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 11.0.1.6 255.255.255.252
ip router isis agn1
negotiation auto
mpls ip
mpls bgp forwarding
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
negotiation auto
mpls bgp forwarding
!
router isis agn1
net 49.0011.0000.0000.0003.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 11
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.1.2 remote-as 10
neighbor 11.0.0.1 remote-as 11
neighbor 11.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 11.0.0.2 remote-as 11
neighbor 11.0.0.2 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 11.0.0.3 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.1.2 activate
neighbor 10.0.1.2 send-label
neighbor 11.0.0.1 activate
neighbor 11.0.0.1 next-hop-self
neighbor 11.0.0.1 send-label
neighbor 11.0.0.2 activate
neighbor 11.0.0.2 next-hop-self
neighbor 11.0.0.2 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador AGN3
hostname AGN3
!
interface Loopback0
ip address 12.0.0.1 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.1.18 255.255.255.252
negotiation auto
mpls bgp forwarding
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 12.0.1.1 255.255.255.252
ip router isis AGN2
negotiation auto
mpls ip
!
router isis AGN2
net 49.0012.0000.0000.0001.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 12
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.1.17 remote-as 10
neighbor 12.0.0.2 remote-as 12
neighbor 12.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 12.0.0.3 remote-as 12
neighbor 12.0.0.3 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 12.0.0.1 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.1.17 activate
neighbor 10.0.1.17 send-label
neighbor 12.0.0.2 activate
neighbor 12.0.0.2 next-hop-self
neighbor 12.0.0.2 send-label
neighbor 12.0.0.3 activate
neighbor 12.0.0.3 next-hop-self
neighbor 12.0.0.3 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador AGN4
hostname AGN4
!
interface Loopback0
ip address 12.0.0.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 12.0.1.2 255.255.255.252
ip router isis AGN2
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 12.0.1.5 255.255.255.252
ip router isis AGN2
negotiation auto
mpls ip
!
router isis AGN2
net 49.0012.0000.0000.0002.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 12
bgp log-neighbor-changes
neighbor 12.0.0.1 remote-as 12
neighbor 12.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 12.0.0.3 remote-as 12
neighbor 12.0.0.3 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 12.0.0.2 mask 255.255.255.255
neighbor 12.0.0.1 activate
neighbor 12.0.0.1 send-label
neighbor 12.0.0.3 activate
neighbor 12.0.0.3 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador ABR1
hostname ABR1
!
interface Loopback0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
negotiation auto
mpls bgp forwarding
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 10.0.1.5 255.255.255.252
ip router isis core
negotiation auto
mpls ip
!
router isis core
net 49.0010.0000.0000.0001.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.2 remote-as 10
neighbor 10.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.3 remote-as 10
neighbor 10.0.0.3 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.4 remote-as 10
neighbor 10.0.0.4 update-source Loopback0
neighbor 10.0.1.1 remote-as 11
!
address-family ipv4
no synchronization
network 10.0.0.1 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.0.2 activate
neighbor 10.0.0.2 next-hop-self
neighbor 10.0.0.2 send-label
neighbor 10.0.0.3 activate
neighbor 10.0.0.3 next-hop-self
neighbor 10.0.0.3 send-label
neighbor 10.0.0.4 activate
neighbor 10.0.0.4 next-hop-self
neighbor 10.0.0.4 send-label
neighbor 10.0.1.1 activate
neighbor 10.0.1.1 prefix-list loopback_only out
neighbor 10.0.1.1 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador ABR2
hostname ABR2
!
interface Loopback0
ip address 10.0.0.4 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.1.14 255.255.255.252
ip router isis core
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 10.0.1.17 255.255.255.252
negotiation auto
mpls bgp forwarding
!
interface FastEthernet3/0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
duplex half
!
router isis core
net 49.0010.0000.0000.0004.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.1 remote-as 10
neighbor 10.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.2 remote-as 10
neighbor 10.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.3 remote-as 10
neighbor 10.0.0.3 update-source Loopback0
neighbor 10.0.1.18 remote-as 12
neighbor 172.16.0.2 remote-as 100
!
address-family ipv4
no synchronization
network 10.0.0.4 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.0.1 activate
neighbor 10.0.0.1 next-hop-self
neighbor 10.0.0.1 send-label
neighbor 10.0.0.2 activate
neighbor 10.0.0.2 next-hop-self
neighbor 10.0.0.2 send-label
neighbor 10.0.0.3 activate
neighbor 10.0.0.3 next-hop-self
neighbor 10.0.0.3 send-label
neighbor 10.0.1.18 activate
neighbor 10.0.1.18 prefix-list loopback_only out
neighbor 10.0.1.18 send-label
neighbor 172.16.0.2 activate
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador LSR1
hostname LSR1
interface Loopback0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.1.6 255.255.255.252
ip router isis core
negotiation auto
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 10.0.1.9 255.255.255.252
ip router isis core
negotiation auto
mpls ip
!
router isis core
net 49.0010.0000.0000.0002.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.1 remote-as 10
neighbor 10.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.3 remote-as 10
neighbor 10.0.0.3 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.4 remote-as 10
neighbor 10.0.0.4 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 10.0.0.2 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.0.1 activate
neighbor 10.0.0.1 send-label
neighbor 10.0.0.3 activate
neighbor 10.0.0.3 send-label
neighbor 10.0.0.4 activate
neighbor 10.0.0.4 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Roteador LSR2
hostname LSR2
interface Loopback0
ip address 10.0.0.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.1.10 255.255.255.252
ip router isis core
mpls ip
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 10.0.1.13 255.255.255.252
ip router isis core
negotiation auto
mpls ip
!
router isis core
net 49.0010.0000.0000.0003.00
is-type level-2-only
metric-style wide
no hello padding
redistribute connected
redistribute static ip
passive-interface Loopback0
!
router bgp 10
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.1 remote-as 10
neighbor 10.0.0.1 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.2 remote-as 10
neighbor 10.0.0.2 update-source Loopback0
neighbor 10.0.0.4 remote-as 10
neighbor 10.0.0.4 update-source Loopback0
!
address-family ipv4
no synchronization
network 10.0.0.3 mask 255.255.255.255
neighbor 10.0.0.1 activate
neighbor 10.0.0.1 send-label
neighbor 10.0.0.2 activate
neighbor 10.0.0.2 send-label
neighbor 10.0.0.4 activate
neighbor 10.0.0.4 send-label
no auto-summary
exit-address-family
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Apêndice 3 – Princípios do MPLS

O Multiprotocol Label Switching (MPLS) permite que os roteadores
encaminhem o tráfego baseado em um Label (etiqueta) simples incorporado no
cabeçalho do pacote. Um roteador MPLS examina o Label para determinar a
próxima interface de saída para o pacote e qual ação tomar com o Label que pode
ser trocá-lo, retirá-lo, ou acrescentar mais Labels ao pacote. Isto simplifica o
processo de encaminhamento de dados (plano de dados) e o separa do serviço do
protocolo de roteamento (plano de controle), o qual determina o percurso que o
tráfego irá tomar por todo a rede.
O MPLS é uma tecnologia de comutação de Labels que configura um
caminho específico para uma seqüência de pacotes (LSP – Label Switched Path).
Cada pacote é identificado por um Label inserido no seu cabeçalho e o envio ocorre
com base neste Label.
O MPLS é independente de qualquer protocolo de roteamento, mas é
considerado multiprotocolo porque trabalha com vários protocolos de rede como
Protocolo de Internet (IP), o modo de transporte assíncrono (ATM) e Frame Relay
(FR). No caso das redes IP, qualquer protocolo de roteamento interno (IGP) pode
ser usado para rodar na infra-estrutura da rede. O Grupo de Trabalho MPLS do IETF
é http://www.ietf.org/html.charters/mpls-charter.html e pode ser utilizado referência.
Inicialmente, o MPLS foi desenvolvido para melhorar o processamento de
pacotes em roteadores IP. Os roteadores processavam seus pacotes IP em software
ao invéz de em hardware, e a comutação de pacotes usando o Label poderia
melhorar o desempenho dos roteadores pois o cabeçalho MPLS é menor que o do
IP. O processo de roteamento baseado nos pacotes IP’s era considerado lento e
pesado. O encaminhamento de um pacote IP requer que o dispositivo processe o
pacote IP, leia a parte de endereçamento do IP de destino no seu cabeçalho e a
compara com as entradas na tabela de roteamento, localizando o mais longo, ou
melhor, prefixo

(Figura 55). Este processo pode consumir muitos recursos de

processamento, dependendo do tamanho da tabela de roteamento.
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O processo de encaminhamento de pacotes IP fim-a-fim depende de um
processo de comutação equipamento por equipamento. Cada roteador na rede
constrói uma tabela usando os protocolos de roteamento e com as informações que
eles recebem dos outros roteadores. Quando os dados chegam no roteador, ele usa
a tabela de roteamento para determinar o próximo salto para o destino. A tabela de
roteamento contém uma lista de destinos de rede com o endereço do próximo salto
para ser usado para alcançar seu destino. Quando um pacote é recebido, cada
roteador escolhe o melhor caminho através da tabela de roteamento, sobre o qual
encaminhará o pacote usando seu cabeçalho de nível 2 apropriado à interface de
saída.

Figura 55 – Processo de Roteamento IP

Fonte: Autor
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No MPLS usamos os seguintes componentes mostrados na Figura 56.

Figura 56 – Terminologia MPLS

Fonte: Autor

CE - Customer Edge, Equipamento de Borda do Cliente
Um dispositivo de borda do cliente (CE) reside nas instalações do cliente. O
dispositivo CE dá acesso à rede do prestador do serviço através de um enlace para
um ou mais roteadores de borda do provedor (PE). O prestador do serviço
normalmente é o proprietário e opera esses dispositivos. Os dispositivos na rede do
cliente não têm conhecimento de protocolos de túnel ou serviços de VPN que são
fornecidos pelo prestador do serviço nos PE’s.
PE – Provider Edge , Equipamento de Borda do Provedor
Um equipamento de borda do Provedor (PE) possui, pelo menos, uma
interface que está diretamente ligado aos equipamentos CE. Além disso, um PE
normalmente tem pelo menos uma interface que se conecta a equipamentos de
núcleo do prestador de serviços. O equipamento PE deve ser capaz de se conectar
a diferentes dispositivos CE por diferentes meios de acesso, por isso geralmente é
capaz de suportar diferentes tipos de interface. O equipamento PE é a porta de
entrada do cliente para os serviços de VPN oferecidos pelo provedor de serviços.
P – Provider Router, Roteador do Provedor
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Os roteadores de Provedor ( P’s ) estão localizados no núcleo da rede do
provedor de serviços. O roteador P suporta os requisitos de grande largura de banda
e comutação do provedor de serviços, sobre uma área geograficamente dispersa . O
roteador P não se conecta diretamente ao equipamento do cliente (CE).
LER – Label Edge Router, Roteador de Label de Borda
O roteador LER reside no limite entre o domínio MPLS e o domínio de cliente,
daí a palavra-chave "Borda" ). Neste sentido, sua função é semelhante à do PE .
Esta convenção de nomenclatura refere-se a função do roteador no processo de
encaminhamento do datagrama MPLS. Um LER pode ser um Ingress LER ( ILER): o
tráfego não-MPLS entra no domínio MPLS através do ILER. O ILER adiciona um
rótulo para o tráfego não-MPLS e envia para o próximo LSR (ver abaixo). Um LER
pode ser também um Egress LER ( ELER ): o tráfego MPLS sai do domínio MPLS
através da ELER . O ELER remove o rótulo do pacote MPLS e envia o pacote IP
para o próximo roteador, geralmente um roteador CE .
LSR - Label Switch Router, Roteador Comutador de Label
O LSR reside dentro do domínio MPLS. Ele se conecta ao ILER e ELER para
formar um caminho para o encaminhamento de tráfego rotulado através do domínio
MPLS. Quando um LSR recebe tráfego rotulado , ele substitui o rótulo de entrada
com um rótulo de saída e encaminha o pacote rotulado para o próximo roteador.
Se um roteador é ILER , ELER, ou LSR depende de onde o roteador reside
no domínio MPLS , bem como a direção do fluxo de tráfego, um sentido diferente de
fluxo pode mudar esses papéis .
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Figura 57 – MPLS Label Switching

Fonte: Autor

A Figura 57 acima ilustra o processo de encaminhamento do plano de dados
do MPLS para pacotes etiquetados.
Um label é uma entidade de comprimento fixo que o roteador (PE) insere nos
pacotes que entram na sua rede . O processo ocorre sobre o primeiro router ( PE )
ligado ao dispositivo CE e é chamado de uma operação de PUSH. O pacote que
vem do roteador CE, indicado como "Dados" nesta figura, pode ser qualquer tipo de
tráfego não-MPLS.
O roteador Provedor (P) simplesmente verifica o label de entrada contra o seu
banco de dados de labels para descobrir a interface e label de saída necessária para
encaminhar o pacote para o próximo roteador e o substitui, operação de SWAP. O
roteador PE na outra extremidade do fluxo retira o label de entrada e envia o pacote
de novo como "sem Label " para o outro roteador CE, operação de POP.

107

Figura 58 – Label Switched Path

Fonte: Autor

Um Label Switched Path (LSP), Figura 58, pode ser definido como uma
seqüência de labels e ações realizadas em roteadores MPLS para encaminhar
pacotes de dados do ponto A ao ponto B, utilizando Label Switching.
Um LSP começa sempre a partir de uma ILER e termina em um ELER. Um
LSP é portanto, um caminho fim-a-fim unidireccional que pode transportar o tráfego
do roteador A para roteador B.
Na figura acima, os fluxos de tráfego são da esquerda para a direita . O fluxo
de pacotes MPLS rotulados na outra direção , ou seja, da direita para a esquerda,
seria representado por outro LSP na direção inversa . Nesse caso, as funções dos
roteadores ILER e roteadores ELER na figura seriam trocados.
O encapsulamento e encaminhamento de pacotes que utilizam labels também
é conhecido como tunelamento; como tal, os LSP’s são freqüentemente chamados
de túneis MPLS. Os túneis devem ser estabelecidos antes da chegada dos pacotes
de dados. Protocolos de negociação e de distribuição de Label são usados para
construir os túneis com os valores de label negociados entre os roteadores.
Labels MPLS são inseridos entre o cabeçalho de camada 2 e o pacote com
os dados úteis.
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Como explicado anteriormente, MPLS inicialmente transportava pacotes IP
para a sua destino através de seus labels, proporcionando um desempenho de rede
superior. Como tal , MPLS é também muitas vezes conhecido como um protocolo de
camada 2,5 uma vez que a etiqueta é inserida entre a Camada 2 e Camada 3 do
pacote de dados.
Hoje, MPLS também suporta serviços de VPN , bem como túneis IGP e BGP,
estendendo a sua utilização.
Uma pilha de etiquetas, como mostrado na Figura 59, pode ser formado pela
utilização de várias etiquetas de encapsulação, cada camada proporcionando uma
função específica sobre a rede. Por exemplo, o roteador coloca uma etiqueta de
serviço na carga do cliente para identificar a VPN ao qual ela pertence. Em seguida,
para mover esta carga marcada através do domínio MPLS, o mesmo router adiciona
ao topo da pilha outra etiqueta de transporte. Se a rede usa Re-roteamento Rápido,
um roteador pode adicionar uma etiqueta adicional de túnel de desvio no pacote.

Figura 59 – Pilha de Labels

Fonte: Autor

