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RESUMO

A rede Internet com o protocolo IP é a rede convergente por excelência,
onde vídeo, voz e dados são transmitidos em grandes volumes e requerem
qualidade, garantida pela tecnologia de rede empregada, de transmissão
perceptível aos sentidos humanos. O MPLS - Multiprotocol Label Swicthing,
é a resposta que a indústria tem buscado para atender o desafio de diminuir
o atraso, e a perda de pacotes, obtendo melhor desempenho, escalabilidade
e simplicidade dos mecanismos de transmissão com menores custos. Esse
trabalho propõe o estudo de uso do MPLS com o protocolo IP para
transmissão de fluxos de pacotes de vídeo, voz, dados de missão crítica e
dados comuns, como solução de qualidade para provedores de serviços da
Internet, que usam basicamente o IP. Mesmo com o IPV6 (versão 6), o
MPLS ainda continua atraente para implementações de transmissão de
dados com engenharia de tráfego e qualidade de serviço. Este enfoca a rede
MPLS com Diferenciação de Serviços. Os resultados qualitativos e
quantitativos apontam que com uso ainda menos sofisticado, por exemplo,
do que a tecnologia de VPN´s - Virtual Private Network no MPLS é possível
se obter excelente transmissão de tráfego convergente a níveis adequados
aos sentidos humanos. A montagem em laboratório que esse trabalho
realiza, demonstra que a solução de uma rede MPLS com Diferenciação de
Serviços é suficiente para que se consiga transmissão de tráfego
convergente com qualidade.

ABSTRACT
The IP protocol of the internet network is naturally the convergent network,
where traffic like vídeo, voice and mission critical data are transmitted
simultaneously in high volumes. These kinds of traffic adapted for human
sensorial perceptions have to be guaranteed by the Qos Quality of Service
within the network technology.

The Multiprotocol Label Switching is the

answer that the industry is looking for and this is

a technology with

capabilities such as better performance, scalability and simplicity of the
forwarding mechanisms, by lower costs. This study is about MPLS with IP
protocol for convergency traffic of multimidia packets and mission critical
data, as a quality solution for packets transmission for ISP´s, even with the
Ipv6, MPLS continues to be attractive to deploy traffic engeenering and
quality of service. This study focuses the MPLS with differentiation of
services “DiffServ”, for this traffic. Qualitative and quantitative results were
found out, and it was possible to use MPLS in an easier way than it can be
when full deployed, using VPN´s or protocols such as RSVP or CR-LDP. It
was possible, only with DiffServ, to have good transmission of video, voice,
mission critical data with service level controls implemented with Diffserv.
The laboratories used in this study shows a simple solution using DiffServ
for multimidia traffic with critical mission data in a MPLS IP network.

Key-words: IP protocol, internet network, MPLS, traffic of multimidia.
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1 INTRODUÇÃO
O encaminhamento de pacotes no MPLS – Multiprotocol Label Swicthing,
pode ser implementado com classes de serviços (CoS). O uso do MPLS para
melhor performance de pacotes de vídeo, voz ou dados é implementado com a
utilização do CoS com ou sem diferenciação de serviços de encaminhamento de
pacotes. O principal aspecto tratado nesse estudo é a transmissão de vídeo, voz,
dados de missão crítica e dados comuns em uma rede IP com qualidade garantida
por meio da implementação do MPLS. A internet hoje é considerada uma rede
convergente, que pode ter a capacidade de transmitir qualquer tipo de tráfego com
qualidade de serviço, desde que seja implementada grande variedade controles. A
solução apresentada nesse estudo, teve como objetivo simplificar a implementação
no uso do MPLS. O uso de MPLS com diferenciação e classes de serviços, usando
o campo EXP do rótulo, foram o foco desse trabalho.
Atualmente, a internet como se apresenta, ainda é o palco onde as tensões
por melhores desempenhos se realizam. Um agente, seja corporativo ou seja
apenas um telespectador, necessita receber serviços de vídeo, voz ou dados e
busca provedores de internet que possam responder com segurança a essas
necessidades, que otimizem a performance da transmissão de pacotes IP,
garantindo assim que os serviços com multimídia sejam entregues com melhor
performance para o consumidor final, este provedor terá grande destaque.
A literatura acadêmica apresenta uma definição de metodologia para
políticas e parâmetros para engenharia de tráfego no MPLS; Menezes, Sadok &
Pereira (s.d.) abordam os aspectos de Diffserv e mostram como a partir de um
plano de negócios, pode-se chegar a configuração de tipos de serviços e
engenharia de tráfego a serem implementados em uma rede MPLS. A presente
dissertação enfocou a implementação pratica de uma rede desde o início, mediu
resultados obtidos com a classe de serviços e uso de diferenciação de serviços
implementados com MPLS. Não foi proposto aqui nenhum método especifico de
planejamento e sim uma abordagem efetiva pra solucionar problemas de
transmissão de tráfego multimídia concorrente usando IP e o MPLS.
No entanto, pretendeu-se dar uma contribuição para o estudo de
diferenciação de serviços e engenharia de tráfego, por trazer uma experiência que
solucione problemas de transmissão em banda limitada usando IP com MPLS.
Desta maneira, foi necessária uma análise (que tem em seu contexto o fato de que
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apenas o conhecimento empírico pode fornecer) do comportamento dos fluxos de
dados diferenciados que inclui vídeo, voz, dados de missão crítica no MPLS,
quando foi possível definir rotas e prioridades de serviços de transmissão para tipos
de tráfego diferenciados a serem transmitidos pela internet, passando por nuvens
que implementem MPLS da origem ao destino. É esperado que este trabalho
contribua para a obtenção de melhores desempenhos usando o MPLS com IP, com
ou sem Diffserv, testado em laboratório, e buscar melhor definição de classes de
serviços implementadas no MPLS. A dissertação, porém, não avançou nos
aspectos de implementação mais sofisticada de VPN´s, desnecessária para o
problema focado.

Este estudo buscou analisar com maior segurança um fator que o
mercado de serviços da internet, baseado em IP, necessita sob o enfoque
do MPLS, levando em consideração características importantes de
implementação de classe de serviços e princípios de engenharia de tráfego.
A escolha dos objetivos se justifica pelo intenso uso da Internet nos dias de
hoje, como rede convergente, e por ser o MPLS a resposta da indústria para
a diferenciação de serviços com qualidade e garantia de entrega usando
especificações do IETF (Rosen, 2001) Fez-se necessária a avaliação do
comportamento da transmissão multimídia em relação a dados críticos e
outros fluxos, observadas a sua classe de serviço, no novo protocolo MPLS,
com e sem diferenciação de serviços, simulando um ambiente real que se
aproximasse muito de redes convergentes em uso hoje da internet para
tráfego pesado provenientes de aplicações multimídias.

1.1 Objetivo

O objetivo desse trabalho é estudar o desempenho do uso do protocolo
MPLS para garantir classes de serviço durante a transmissão de fluxos variados,
que incluem vídeo, voz, dados de missão critica e demais dados. O tráfego de voz
exige o controle do atraso, o de vídeo exige a redução de perdas de pacotes e o de
dados de missão crítica exige prioridade de transmissão com garantia de entrega
dos pacotes no destino. O uso da internet com protocolo IP é o palco onde a
convergência desse tipo de transmissão, que se caracteriza pela alta taxa de
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transmissão de bits (vídeo), adicionada a necessidade de limitar a variação de
atraso (voz) e controlar as taxas de perdas de pacotes (dados), requer transmissão
controladas nesses parâmetros essenciais, que é possível com o uso do MPLS.
O trabalho teve como objetivos específicos:


Realizar em laboratório uma configuração de CEE´s, (Classes Equivalentes de
Encaminhamento), sob MPLS e adicionar diferenciação de serviços como
solução para a transmissão com qualidade dos fluxos das classes definidas
para voz, vídeo, dados de missão crítica e dados comuns;



Comparar os resultados com a transmissão dos mesmos serviços com Diffserv,
mantendo-se as mesmas classes e condições da rede;



Mensurar a transmissão de pacotes nas situações criadas no laboratório
medindo o desempenho a fim de obter uma solução de transmissão adequada
ao tráfego convergente na rede MPLS com IP, e



Análise do comportamento dos fluxos de dados diferenciados que inclui vídeo,
voz, dados de missão crítica no MPLS.
As medidas de perda de pacotes, o atraso e a variação do atraso (Jitter) e o

perfil do tráfego durante o tempo de transmissão do fluxo permite uma visualização
dos resultados das políticas adotadas para a solução. A partir desse cenário
simulado proposto, analisar os resultados da transmissão de serviços de vídeo na
modalidade real time, voz e dados nas duas categorias de configuração usando o
MPLS. Nos casos estudados são usadas ferramentas específicas para mensurar
perdas e o tráfego de pacotes em relação ao tempo, mensurar Jitters, atrasos,
interrupções, sincronismo e perda de pacotes conforme o perfil da transmissão de
todas as classes definidas e transmitidas simultaneamente.

1.2 Justificativa
A definição de classes de serviços e serviços diferenciados,
representa uma recente e importante evolução na implementação de redes,
uma vez que os ISP´s (Internet Service Providers) necessitam, cada vez
mais de regras de uso da internet para o controle dos serviços em função de
perfis de seus usuários clientes e suas aplicações. Mesmo em se tratando
de redes onde a banda não é problema, o uso de MPLS é justificado pela
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necessidade que os ISP´s possuem para a cobrança do tráfego do usuário
conforme o nível de serviços por ele solicitado.
Alguns tópicos importantes para justificar o uso do MPLS são:
Velocidade e atraso; Escalabilidade; Jitter; Consumo de recursos e
finalmente Controle de rota.


VELOCIDADE E ATRASO
Nas redes IP tradicionais o encaminhamento de pacotes é muito lento para

processar a carga pesada de tráfego na Internet ou em uma internet de um ISP
específico (Black, 2002). Isso ocorre mesmo com as modernas técnicas, no nível de
circuitos específicos que implementam algoritmos, tais como a procura rápida em
tabelas de certos datagramas, no entanto, a carga no roteador é na maioria das
vezes, significantemente maior da que ele pode suportar.

O resultado pode ser perda de tráfego, perda de conexões e um
desempenho pobre das redes baseadas em IP. A comutação de rótulos, em
contraste ao encaminhamento IP, tem provado ser uma solução efetiva para
o problema (Black, 2002). A comutação de rótulos é muito mais rápida em
função do uso de apenas um pequeno rótulo que é atribuído ao pacote na
entrada da rede, e que se sobrepõe ao cabeçalho IP (Tutorial – Anexo 2).
Esse rótulo é usado a partir de então para acessar a tabela de
encaminhamento em cada roteador, ou seja, o rótulo é usado como um
índice para acesso a tabela de rótulos e de encaminhamento em cada
roteador. Essa busca requer apenas um acesso na tabela, diferentemente
do acesso tradicional no IP, que requer vários “milhares de acessos” (Black,
2002). O uso do MPLS é mais efetivo, aumenta a velocidade e reduz o
atraso na transmissão de pacotes com a utilização de rótulos sobrepondo o
cabeçalho IP.


JITTER
A variação de atraso para as redes de computadores, fato que ocorre

mesmo em detrimento da obtenção de alta velocidade, possui os efeitos
degradantes tais como atrasos decorrente do processamento do tráfego em cada
roteador. É a variação de atraso do tráfego do usuário, causado pelo fato do pacote
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ter que atravessar inúmeros roteadores da rede para chegar ao seu destino, e de
cada roteador ter que processar inúmeras instruções desde a entrada do pacote na
fila da interface de entrada do roteador até a efetiva interface de saída para o
próximo roteador. É também, a média da variação destes atrasos desde o início da
transmissão até o final, ou seja, desde a entrada na rede até o receptor final. A
cada nó o endereço de destino do pacote tem que ser analisado e comparado com
uma extensa lista que contém a totalidade dos endereços de destino em cada nó,
pois cada roteador possui sua tabela local de roteamento.
O pacote na travessia pelos nós esbarra tanto em atraso local como sofre
com o acúmulo de atrasos decorrentes de outros nós em que já passou e os que
ainda está para passar, resultando em uma variação de atraso em cada nó, dada a
condição específica do roteador naquele momento. Esse atraso acumulado em
cada roteador, depende do tamanho e da quantidade de acessos das tabelas de
roteamento, bem como, da quantidade de pacotes que estão em tráfego pela rede
em determinado período.

O resultado final no roteador de destino ou mesmo para a aplicação de
destino é o atraso acumulado denominado de Jitter. No caso de tráfego de
voz, é muito oneroso o Jitter porque pode trazer efeitos desagradáveis para
quem está falando no outro lado da rede ou vice e versa. Novamente o uso
do MPLS pode fazer com que o encaminhamento dos pacotes possa ser
mais rápido e com menos Jitter do que as redes tradicionais IP


ESCALABILIDADE
Apenas um processamento otimizado, com tráfego mais rápido, não é

suficiente para solucionar problemas de atrasos e Jitters, mas nem por isso
a comutação de rótulos deixa de ser interessante e pode ser a solução para
problemas

do

tipo

analisado

por

esse

trabalho,

pois

ela

possui

características que possibilita a escalabilidade.
Entende-se por escalabilidade a capacidade de um sistema, nesse
caso se trata da Internet, de acomodar um grande e crescente número de
usuários da Internet.

Milhares de usuários (e novos desktops, hosts e

servidores) estão assinando novas contas com os ISP´s a cada dia. Esse
tráfego crescente dia a dia, deve ser suportado e garantido pela
infraestrutura de rede instalada. A comutação de rótulos oferece soluções
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para esse crescimento rápido em grandes redes, sem alterar o investimento
na infra-estrutura e permitindo que um grande número de endereços IP seja
associado com um ou poucos rótulos. Essa abordagem reduz em muito o
tamanho das tabelas dos endereços, e no caso do MPLS, a referência é a
tabela de rótulos que permite que o roteador atenda a um número maior de
usuários.


SIMPLICIDADE
Outro aspecto atraente na comutação de rótulos é a transmissão efetivada

por um algoritmo (protocolo) de encaminhamento de pacotes, ou um conjunto de
protocolos (que podem ser conjugados), o que é muito simples. É “elegantemente
Simples” (Black, 2002). Encaminhar um pacote baseado em seu rótulo.
Outros aspectos de controle de encaminhamento para o destino não são
relevantes pois são rotinas processadas na velocidade dos circuitos elétricos no
nível de hardware (programação no circuito firmware) que apesar de serem
mecanismos complexos não afetam a eficiência do fluxo do tráfego do usuário.
Esse conceito é muito importante porque existe uma variedade de métodos que
podem ser empregados para estabelecer uma associação do rótulo ao tráfego do
usuário.
No trabalho proposto são avaliados o aspecto de transmissão com MPLS
simples e com MPLS com diferenciação de serviços para classes de serviços
equivalentes. Assim que é realizada uma associação entre a classe de serviços, é
estabelecida

uma

operação

simples

de

comutação

de

rótulos

para

encaminhamento do tráfego dos pacotes. As operações de comutação de rótulos
podem ser implementadas por software, em circuitos integrados para aplicações
específicas (ASIC´s Application-Specific Circuits), que conseguem ser processadas
a velocidade do hardware, conforme mencionado acima, ou ainda esses códigos
podem ser implementados em processadores específicos.



CONSUMO DE RECURSOS
Os mecanismos de controle para atribuir um rótulo não devem ser um

processo trabalhoso para a rede e não devem consumir muitos recursos. Se assim
for então os benefícios não serão adequados. É fato que a comutação de rótulos
não necessita de um grande consumo de recursos para as operações de controle,
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nem para estabelecer os passos da comutação de rótulos para encaminhar o
pacote ao seu destino (Tutorial Anexo 2). Se a despesa excessiva ocorrer o projeto
desses algoritmos não foram desenhados satisfatoriamente.
O objetivo inicial da comutação de rótulos era proporcionar velocidade a
comutação de nível 2 para o nível 3 (data link layer 2 to network layer 3). Essa
justificação inicial para tecnologias tais como MPLS não é mais percebida como o
maior benefício, porque os Switches de nível 3, usando a tecnologia aplicada
ASIC´s Application Specific integrated circuit, consegue processar a busca nas
tabelas de roteamento a velocidades suficientes para suportar a maioria dos tipos
de interfaces (Alwayn, 2001). O MPLS permite que as decisões de roteamento
sejam baseadas em um simples rótulo, ao invés de processar complexas rotinas
para buscas baseadas em endereços de destino IP.
Essas técnicas do MPLS trazem muitos benefícios para as redes baseadas
em IP:



Capacidade de implementação de VPN´s Redes Virtuais Privadas Usando o MPLS, os provedores de Internet podem criar redes virtuais de
nível 3 no seu backbone para múltiplos usuários, usando uma infraestrutura comum, sem necessitar de criptografia ou de aplicativos do
usuário final para tunelamento;



Possibilidade de implementação de Engenharia de Tráfego – Fornece a
habilidade de explicitar um conjunto ou subconjunto de nós que o tráfego
seguirá na rede. Também fornece a capacidade de montar fluxos com
características diferenciadas de classes de tráfego. Essa capacidade otimiza o
uso de largura de banda utilizando nós que estão ociosos, ou nem tanto
utilizados pela rede em dadas circunstancias periódicas;



Capacidade de garantia de QoS – Qualidade de Serviço, usando qualidade de
serviço no MPLS, os provedores de Internet podem fornecer múltiplas classes
de serviços com garantia de QoS, para os clientes de VPN,s (Virtual Private
Network), e



Permite integração entre IP e ATM – Muitas redes de operadoras empregam um
modelo no qual ATM é usado no nível 2 (layer 2),e o IP é usado no nível 3.
Essas implementações possuem grandes problemas de escalabilidade. Usando
MPLS as operadoras podem migrar muitas das funções do plano de controle do
ATM para o nível 3, simplificando dessa forma a gerência de provisionamento e
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de complexidade da rede. Essas técnicas fornecem imensa escalabilidade e
elimina o overhead do transporte de células (Cell tax) inerentes às redes ATM.

O MPLS combina o desempenho e as capacidades de comutação do
nível 2 (Data Link Layer), com a provada escalabilidade do roteamento de
nível 3 (Network Layer). Isso permite que os provedores de acesso à internet
consigam reagir a contento ao explosivo crescimento de usuários de contas
da internet, enquanto ao mesmo tempo fornece serviços diferenciados sem
sacrificar a infra-estrutura de rede existente. A arquitetura MPLS é flexível e
pode ser empregada em qualquer combinação com tecnologias de nível 2 –
data link layer.
MPLS suporta a criação de rotas diferentes entre a origem e o destino dos
pacotes em um backbone internet baseado em roteamento. Ao incorporar MPLS
no backbone da internet, muitos provedores de serviços internet têm conseguido
reduzir custos, aumentar a receita, rentabilidade
serviços diferenciados e com isso
operadoras

e produtividade fornecendo

ganha vantagens competitivas sobre as

que não oferecem serviços MPLS tais como VPN´s de nível 3 ou

engenharia de tráfego.
Essas características trazem um diferencial no desempenho da transmissão
e escalabilidade que são importantes para atender a um público cada vez mais
exigente pelos serviços muito procurados no mercado dos ISP´s.

Isso em

decorrência da crescente necessidade de uso de aplicações mediatizadas pelas
novas tecnologias que têm como componente de maior interesse a transmissão de
multimídia que se constituem no conjunto máximo da comunicação humana, pois
une voz, imagem, animação, cores, demais sons, efeitos especiais e dados.
Justifica ainda o grande interesse pela transmissão de imagens em tempo real,
para a comunicação corporativa (por exemplo numa videoconferência). Os
processadores internos aos computadores já comportam capacidade suficiente, que
aliados a algoritmos de compactação/descompactação e sincronismo, conseguem
numa apresentação, passar um filme ou projetar uma videoconferência que além
das imagens, ainda transmitem e projetam dados de planilhas e outros arquivos;
tudo isso pela mesma banda através da Internet e/ou Intranet.
A grande vantagem da internet é a capilaridade mundial, apesar de estar
limitada pela variação da capacidade de banda passante nas diversas sub-redes,
que impõem restrições difíceis de serem retiradas, além dos processos
consumidores de recursos dos roteadores e Switches na análise dos cabeçalhos,
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no que se refere a endereços e tabelas de endereços em cada Hop, para o
encaminhamento TCP/IP.

O encaminhamento de pacotes conhecido como Best Effort (Takumi,
2004), não garante QoS e pode ser lento dependendo do estado da rede no
período. Em contrapartida o mercado busca esses serviços transmitidos em
larga escala e com qualidade de serviço “QoS” ou com serviços
diferenciados, não suportados pelo Best Effort. Os provedores de serviços
de Internet, por outro lado, também estão pressionados pelos clientes que
necessitam cada vez mais de qualidade de serviço, escalabilidade para
suportar volumes crescentes de dados transmitidos com garantia de entrega.
Esta problemática atual tem sido enfrentada pela indústria com a
universalização de novos protocolos que permitam melhor velocidade de
encaminhamento de pacotes na rede, como é o caso do MPLS. Tem sido
enfrentada ainda com desenvolvimentos na linha de infra-estrutura de rede e
com a evolução do protocolo IPV4 para o IPV6; ainda assim o MPLS possui
bom atrativo.
Em síntese, assim que um pacote em uma rede, funcionando com
protocolos de nível de rede (que não necessitam de circuitos lógicos pré definidos como o TCP/ IP), viaja de um roteador para outro, cada roteador
processa uma decisão de encaminhamento independente para aquele
pacote. Isto é, cada roteador analisa o cabeçalho do pacote e processa um
algoritmo para roteamento ao nível da rede (network layer). Cada roteador,
independentemente, escolhe o próximo roteador para enviar o pacote,
baseado nos resultados de sua análise do cabeçalho processado pelo
algoritmo de roteamento.
O cabeçalho dos pacotes contém muito mais informações do que são
necessárias para escolher o próximo roteador para encaminhar o pacote (Rosen,
2001).
Enfim, esse trabalho apresenta e avalia o protocolo MPLS em relação ao
desempenho da transmissão de fluxos de dados variados e simultâneos, em um
laboratório que permita variar atributos de serviços. A análise tem como objetivo
avaliar o desempenho do uso do MPLS com classes de serviços diferenciados para
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vídeo, voz e dados como solução de tráfego convergente em redes como a internet
ou Intranet usando MPLS com IP.

1.3. Metodologia
A metodologia utilizada rezou a preparação de um laboratório para
uma experiência em um ambiente controlado, que permitisse a configuração
de classes de serviços diferenciadas com variação de condições de
transmissão de tal forma a permitir a medição de Jitters, perda de pacotes e
atrasos na transmissão de vídeo, voz e dados em classes previamente
configuradas.
Quatro classes de serviços para teste foram definidas para que a
diferença de transmissão usando recursos do MPLS pudesse ser analisada
sob o enfoque de desempenho para cada uma, definida sobre o quesito de
qualidade no Lab. 1 sem diferenciação de serviços e lab 2 com diferenciação
de classe de serviço, a mesma experiência foi realizada nos labs 3 e 4 com
análise quantitativa. As ferramentas de medição foram as disponíveis nos
roteadores e em equipamentos específicos descritos na seção apropriada
desse trabalho.
A experiência esteve restrita às condições do laboratório, onde por se
tratar de tecnologia ainda nova e não utilizada em larga escala, tendo em
vista o custo de equipamentos e a dificuldade de disponibilidade de
equipamentos

em

ambiente

controlado,

constatou-se

uma

restrição

constante ao longo da preparação dessa análise, ultrapassada com a
montagem do laboratório. Encontramos as condições ideais nos laboratórios
da CISCO, que gentilmente ofereceu os equipamentos e as condições de
implementação dos testes e medições, assim como o suporte necessário.
A dissertação está organizada por seções. No Item 1 a Introdução,
que apresenta os objetivos, justificativas, uma visão da metodologia,
organização e contribuições dessa dissertação e outros trabalhos. No Item 2,
o funcionamento dos recursos do MPLS testados, sua arquitetura mostra
como os pacotes são direcionados nos circuitos CEE´s e as possibilidades
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de CoS e QoS. No Item 3 apresenta a definição do Ambiente de ensaio e
descrição dos experimentos. Apresenta o laboratório em termos de
configuração da rede, e o hardware e o software utilizados nos testes e a
simulação dos laboratórios. No Item 4 estão dispostos os resultados de
Testes da Experiência, que demonstram cada etapa da simulação, os testes
e medições tomadas, a Análise dos Resultados apresenta os resultados das
experiências e a análise dos resultados obtidos, resultados de outros
pesquisadores. Finalmente, no Item 5 expõe a conclusão e trabalhos futuros
onde apresentamos as conclusões do trabalho relacionando os possíveis
trabalhos futuros.
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2. ENCAMINHAMENTO DE PACOTES NO MPLS
No MPLS a escolha do próximo roteador para encaminhamento do pacote é
fruto de duas funções. A primeira função divide o conjunto inteiro de pacotes
possíveis em um conjunto de classes de serviços equivalentes. A segunda função
mapeia cada classe de serviço equivalente no próximo roteador. Assim que a
decisão de encaminhamento é determinada, pacotes diferentes que foram
mapeados com a mesma classe de serviços não possuem nenhuma distinção para
serem roteados para o próximo Hop (nó) que atende a classe. Todos os pacotes
que pertençam a uma Classe de Encaminhamento Equivalente (CEE) particular e
que viaja de um nó particular seguirá os mesmos passos. Em certos casos, os de
uso de roteamento específico com passos diferenciados para o mesmo destino,
todos os pacotes seguirão um dos conjuntos de nós associados a CEE que servirão
a todos os pacotes de classes de serviços equivalentes definidos na entrada da
rede.
No encaminhamento convencional de pacotes IP, um roteador em particular,
tipicamente considerará dois pacotes pertencerem à mesma CEE, se eles
contiverem alguns prefixos de endereços “X” nas tabelas de roteamento e que “X”
seja o longest match (o mais distante endereço encontrado), para cada endereço
de destino do pacote. Ao passo que o pacote é transmitido através da rede, cada
Hop por sua vez, reexamina o pacote e o assinala a uma CEE, significando um
excesso de processamento do algoritmo mencionado.

No MPLS, o assinalamento de um pacote a uma CEE particular é feito
apenas uma vez, na entrada do pacote na rede. A CEE na qual o pacote é
assinalado, é codificado um pequeno valor fixo de tamanho reduzido que é
denominado Rótulo (label).

Quando um pacote é encaminhado para o

próximo Hop, um rótulo é enviado junto com ele, isto é, os pacotes são
rotulados antes de serem encaminhados. Nos hops subseqüentes não
existem mais análises dos cabeçalhos dos pacotes ao nível de rede (network
layer) (Rosen, 2001). O rótulo neste caso é usado como um indicador em
uma tabela que especifica o próximo Hop e um novo rótulo. O rótulo antigo
é substituído pelo novo (label swapping), e o pacote é encaminhado para o
seu próximo Hop. No encaminhamento preconizado pelo MPLS, uma vez
que o pacote é assinalado a uma CEE, não é necessária nenhuma análise
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adicional pelos roteadores subseqüentes. Todo o encaminhamento é
direcionado pelos rótulos e isso tem inúmeras vantagens sobre o
encaminhamento convencional no nível de rede como já justificado acima
(Rosen, 2001).
CEE – Classes Equivalentes de Encaminhamento
Traduzimos a FEC como: Classe Equivalente de Encaminhamento
CEE. O termo é aplicado às operações de comutação de rótulos e descreve
uma associação de pacotes discretos com o endereço de destino, onde é
encontrado o receptor final do tráfego como, por exemplo, uma máquina
Host.
As implementações de CEE também podem associar um valor de
CEE com um endereço de destino e uma classe de tráfego. A classe de
tráfego (CT), é tipicamente associada com um número de porta de destino.
Por que a CEE é usada? Primeiramente ela permite agrupar os pacotes em
CT´s. Deste agrupamento, o valor da CEE no pacote pode ser usado para
atribuir prioridades para o processamento da transmissão dos pacotes,
dando prioridades altas para certos tipos de CEE em relação a outras.
CEE´s podem ser usadas para suportar operações de QoS. Como exemplo,
CEE´s podem ser associadas a tráfego de vídeo realtime, tráfego de voz em
realtime, podem ser atribuídas a tráfego de dados em situações de missão
crítica de empresas e negócios, ou para baixa prioridade em casos de novos
grupos que não exijam altos níveis de serviços. O “casamento” entre a CEE
e o pacote é dado pelo rótulo que identifica uma CEE. Para diferentes CT´s
ou classes de serviços usa-se diferentes identificadores com parâmetros
para estabelecer uma CEE.

Cumpre ressaltar que em alguns sistemas

apenas o IP de destino é usado.
Descrição de Classes de Serviços e Diferenciação de Serviços
MPLS combina tecnologias de comutação de nível 2 – Data Link Layer, com
o nível 3 Network layer, como já analisamos. O primeiro objetivo do MPLS é criar
uma fábrica de roteamento para redes que forneça crescentes desempenhos e
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estabilidade. Isso inclui capacidades de implementação de engenharia de tráfego e
redes virtuais privadas, que ofereçam qualidade de serviço com múltiplas classes
de serviços CoS. O rótulo do MPLS contém os seguintes campos:

Figura 1 – Campos do rótulo do MPLS
Campo total do rótulo
(20 bits)
Campo do CoS (3 bits)

Carrega o valor atual do rótulo MPLS
Esse campo afeta o mecanismo de fila e
algoritmos de descarte de pacotes quando
transmitido através da rede
Suporta uma pilha hierárquica de rótulos

Campo de Pilha (Stack)
(1 bit)
Campo de TTL Time to Fornece a convencional funcionalidade do IP
Live (8 bits)
TTL

O rótulo da pilha (Label Stack), implementa no bit a possibilidade de que
mais de um rótulo de cabeçalho possa ser anexado a um único pacote IP. Ao bit de
pilha é atribuído o valor 1 para indicar o fundo da pilha. Todos os outros bits da
pilha são iguais a zero. Nos pacotes baseados no MPLS, o topo da pilha aparece à
direita ao lado do campo de cabeçalho do nível 2 - Link layer. Os algoritmos de
encaminhamento dos pacotes usam os valores do topo da pilha. No IP transmitido
em UNICAST não se usa rótulo da pilha, mas as redes virtuais no MPLS e a
engenharia de tráfego usam pilhas de rótulos para sua operação, no entanto, esta
situação não foi abordada nesse trabalho.

O Suporte a Classes de serviços Integradas é um requisito importante
para muitos clientes de redes virtuais privadas usando IP. Ele fornece a
capacidade de endereçar dois requisitos fundamentais:


Previsão de desempenho e implementação de políticas de transmissão, e



Suporte para múltiplos níveis de serviço em uma rede VPN no MPLS.
O tráfego da rede é classificado e roteado na borda da rede antes que o

tráfego seja agregado de acordo com as políticas definidas para os clientes e
implementadas pelo fornecedor, só então é transportada através do backbone do
provedor de serviços. O tráfego na borda e no backbone da rede pode ser
diferenciado em classes diferentes por probabilidade de descarte de pacotes e
prioridade com relação a atrasos.
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Uma forma de dividir o tráfego em uma CEE é a criação de uma CEE
separada para cada prefixo de endereço que aparece em uma tabela de
roteamento, como mostrado na figura 1. Essa abordagem pode resultar em
um conjunto de CEE´s que seguem uma mesma rota até o nó de saída, e a
troca de rótulos deve ser usada apenas para ter o tráfego encaminhado para
esse nó. Nesta situação, no domínio do MPLS, essas CEE´s separadas não
são boas e esse aspecto foi analisado no trabalho. No contexto do MPLS, a
união dessas CEE´s é necessariamente uma CEE. Essa situação cria uma
escolha: ligar um rótulo distinto a uma CEE, ou ligar um rótulo à união das
CEE´s aplicando o rótulo associado para todo o tráfego, conforme mostrado
na Figura 2. Esse processo é denominado Agregation – Agregação, e pode
reduzir o número de rótulos necessários para enviar um conjunto particular
de pacotes, aumentando a escalabilidade como vimos anteriormente,

e

pode também reduzir a quantidade de distribuição de rótulos para controle
de tráfego.
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Figura 2 – Aplicação do rótulo associado (1)

1 prefixo = 1
CEE

Egress

Node

Ingress
Node

192.168.210.0/24
192.168.40.5/30
192.168.30.5/30
192.168.210.0/24
192.168.40.5/30
192.168.30.5/30

Routing Table
Legenda: Cada endereço de origem s é encaminhado de acordo com características definidas para o
roteador de saída

Figura 3 - Aplicação do rótulo associado (2)

Egress
Node

Ingress
Node
192.168.210.0/24
192.168.40.5/30
192.168.30.5/30
192.168.210.0/24
192.168.40.5/30
192.168.30.5/30

n prefixos = 1 CEE

Legenda: Todos os endereços de origem são encaminhados da mesma forma para o roteador de saída.
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Um conjunto de CEE´s que pode ser agregada em uma única CEE
pode ocorrer conforme as alternativas:
(a)

agregada em uma única CEE;

(b)

agregada em um conjunto de CEE´s;

(c)

não agregada de forma nenhuma.

A especificação do MPLS fala sobre granularidade da agregação com
(a,) sendo a mais grosseira granularidade, e (b), sendo a mais fina
granularidade. A especificação do MPLS fornece um número de regras para
agregação. Nos testes pertinetnes a esse trabalho, as CEE´s são separadas
e não é considerado o aspecto de implementação de VPN´s.
Todavia o principal o objetivo é verificar as melhores transmissões
dos casos de testes e avaliar o uso do diffserv para o caso de vídeo
transmitido em real time com concorrência com voz e dados, variando a
prioridade e a implementação de Classes de serviços.
Controles em CEE´s
O MPLS suporta dois métodos de assinalamento de rótulos para uma
CEE. Eles são denominados controle independente e controle ordenado.
Controle independente
No controle independente o roteador atribui rótulos para cada CEE de
seu conhecimento. Dessa maneira cada CEE (no mínimo, cada prefixo do
endereço IP) tem um rótulo associado a ele. Obviamente os protocolos de
roteamento IP, tais como OSPF, foram sendo usados previamente para
obter essa informação, a qual foi colocada na tabela de roteamento IP. Na
apresentação do laboratório no capítulo 3, mostramos a configuração do
OSPF para os testes, e a topologia com os endereços IP usados na rede
laboratório.
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Figura 4 - Controle Independente

I
40

C
40

40
40

D

4

40

E

40

192.168.20.0/24

40
= enviar divulgação: Label
40 com 192.168.20.0/24

4

J

Legenda: O roteador D informa aos seus peers o label 40 para o encaminhamento dos pacotes para o
endereço 192.100.20.0-24

A figura 4 mostra que o LSR – Label Switch Router D está informando os
seus peers LSR´s que o seu rótulo local é 40 e está associado ao prefixo do
endereço IP 192.168.20.0/24. Uma idéia importante por trás dessa operação é que
a intenção dessa distribuição é ter os nós vizinhos do nó D usando o rótulo 40
quando enviar tráfego através dele para o prefixo do endereço IP 192.168.20.0/24.
Colocado de outra forma, o roteador para enviar o trafego para o destino (upstream
router) usa o label 40 assinalado pelo roteador acima do fluxo (downstream router)
lsr, quando enviando tráfego para o rótulo/prefixo para aquele LSR assinalado.

É evidente, entretanto, que o rótulo 40 será usado pelo roteador C
(upstream router) para enviar qualquer pacote com o endereço de destino
192.168.20.x para o nó D. Apesar do nó D não usar o rótulo 40 para o
tráfego para os outros nós, I,E e J. Exemplificando, para enviar tráfego para
o nó E o nó D usará o rótulo enviado para ele pelo nó E. Por exemplo o
rótulo 38. É mister enfatizar que o nó D divulga o rótulo 40 para o prefixo
192.168.20.0/24 para todos os seus peers de distribuição de rótulos. Se
esses peers usam esse rótulo, depende de sua relação acima ou abaixo do
fluxo do tráfego com o rótulo D, que relacione com o endereço de destino.
Uma vantagem do controle independente é que as operações de
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assinalamento dos rótulos ocorrem justamente depois da divulgação do
endereço. Assumindo o endereço divulgado tem como conseqüência uma
rápida convergência do roteamento (as tabelas de roteamento no domínio
são estáveis e estão em sincronia umas com as outras), os rótulos
associados são atualizados muito rapidamente, de maneira a permitir que a
rede use os rótulos eficientemente em tempo adequado. Porém, o controle
independente deve ser ativado de forma que os LSR´s vizinhos estejam de
acordo sobre as CEE´s (prefixos de endereços) que eles usarão. Se as
decisões são diferentes sobre as CEE´s, algumas CEE´s podem não ter
Label Switch Paths - LSP´s associados com elas, ou elas podem estar
ativadas de forma ineficiente. Por exemplo na Figura 4, suponha que os
roteadores C e D façam escolhas diferentes sobre as CEE´s. Ambos
também

podem ser ligados com rótulos assinalados, assim os

assinalamentos podem não ser consistentes. Apesar dessas inconsistências
em potencial, na maioria dos casos isso não fará a menor diferença em
virtude de uma importante e simples razão: o roteador está interessado nos
rótulos que pertençam aos roteadores que estão no caminho do pacote para
o seu destino (downstream routers), ou seja no fluxo do tráfego para o seu
destino, isto é, para o próximo roteador (next hop) associado a CEE (ie
prefixo 192.168.20.0/24). Dessa forma se o nó C está encaminhando o
tráfego na direção do nó D, ele usará o CEE/rótulo divulgado por D para sua
entrada na LFIB - Label Foward Information Base (Base de informação de
encaminhamento de rótulos).
Controle Ordenado
O segundo método para assinalamento de rótulo é o controle
ordenado. Ele é assim denominado porque a atribuição de rótulos ocorre de
uma maneira ordenada, tanto a partir de um roteador de entrada como um
de saída de uma rota ou

LSP – Label Switch Path. Diferentemente do

controle independente, o controle ordenado assegura que todos os RCR´s
usam o mesmo CEE que foi divulgado (advertised) pelo roteador de saída ou
de entrada. Essa alternativa permite ao administrador de redes a liberdade
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em controlar como as rotas (LSP) são estabelecidas. Por exemplo, no
roteador de saída o administrador pode configurar listas que instrui o RCR
com quais CEE´s devem ser correlacionadas com um RCR e dessa maneira
interagir com a comutação de rótulos (o label switching). As desvantagens
do controle ordenado é que ele leva mais tempo que o controle
independente para estabelecer a rota. Algumas pessoas consideram essa
“latência” um preço pequeno a pagar pelo controle que ele permite ao
administrador de redes. Outros pensam que o controle ordenado é muito
pesado. Para o MPLS, ambas abordagens são suportadas, e o controle
ordenado pode ser implementado em todos RCR´s e pode ser um controle
efetivo. Nesse trabalho é usada a alternativa de implementação de custos
iguais em cada link, para que se possa ter isenção na decisão de tráfego, e
por ser um aspecto irrelevante para essa tecnologia.

Qos com MPLS TE- Trafic Engineering
MPLS e QoS são politicamente similares, mas tecnicamente eles são
diferentes. O QoS é um guarda-chuva que cobre características de desempenho da
rede pois a ele compete:


Achar o caminho através da rede que possa fornecer o serviço contratado com
o cliente, e



Garantir esse serviço.
Duas arquiteturas de Qos estão em uso hoje: Serviços Integrados

(INTSERV), e Serviços diferenciados (DIFFSERV). Intserv, é comumente usado
para redes pequenas e nunca é escalado para grandes redes tais como a internet,
por isso não considerado nesse estudo. Por outro lado, o DIFFSERV tem provado
ser escalável. O seu uso para classificação na borda da rede e na fila de cada nó
(Hop), adicionado a comportamentos de descarte, no core da rede, significa que
todo o trabalho é feito na borda da rede, e não é

necessário nenhum estado

relacionado a micro-fluxo no core. Diffserv é apenas um método de tratar pacotes
diferentemente a cada nó da rede. A arquitetura de DIFFSERV não se importa com
que tipo de plano de protocolo de controle que um rótulo assinalado provém da
rede.
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Se usa RSVP, ou LDP, ou BGP, ou qualquer outro protocolo, o plano
de encaminhamento não influi em nada. O modelo Diffserv, divide o tráfego
em um pequeno número de classes e aloca recursos baseados nas
características de cada classe. Esse modelo é similar ao IP precedence –
precedência IP. O campo DSCP – Diffserv Code Point é carregado no
campo ToS – Type of service, no cabeçalho IP com o tamanho de 6 bits.
Com 6 bits é possível implementar 64 classes de serviços diferentes, mas na
prática, não são usadas todas as classes possíveis. Apenas algumas são
suficientes, as recomendações da IETF define a arquitetura Diffserv e o uso
dos bits no campo DS. Essa definição sobrepõe as definições de octetos da
RFC 1349.
Tabela 1 - Correlação entre IP precedence e o mapeamento DSCP .

IP Precedence

DSCP

IP Precedence 0

DSCP 0

IP Precedence 1

DSCP 8

IP Precedence 2

DSCP 16

IP Precedence 3

DSCP 24

IP Precedence 4

DSCP 32

IP Precedence 5

DSCP 40

IP Precedence 6

DSCP 48

IP Precedence 7

DSCP 56
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Arquitetura DIFFSERV
A RFC 2475 define uma arquitetura para serviços diferenciados, e são
usados os bits do DSCP e vários mecanismos de QoS para fornecer qualidades
diferenciadas de serviços na rede.

Diffserv tem dois maiores componentes :


Condicionamento de tráfego – inclui as políticas e é feito apenas na borda da
rede, e



Comportamento de cada Hop – essencialmente consiste no enfileiramento, em
mecanismos de escalonamento e descarte de pacotes. Isso é feito em cada nó
da rede.

O Diffserv pode ser construído a partir de uma abordagem incremental
para construir qualidade de serviços no modelo IP. Pode-se começar pelo
modelo Best Effort, que é implementado no laboratório 1 e 3 desse trabalho,
onde os pacotes são tratados da mesma forma sob a perspectiva do QoS, e
depois pode-se acrescentar classes que poderão receber tratamento melhor
que o simples best effort. Nesse estudo são definidas uma classe para voz,
uma para vídeo, uma para dados de missão crítica e best effort para os
demais tráfegos na rede. A classe do pacote é marcada diretamente no
campo EXP do pacote para o MPLS.
Todos os pacotes recebem as políticas de tráfego nos roteadores de borda.
No núcleo da rede, os roteadores simplesmente encaminham os pacotes para o
seu destino, mantendo as garantias de QoS dos pacotes pertencentes às CT´s. Ou
seja, pacotes distintos podem ter tratamentos distintos nos roteadores, para manter
sua conformidade com os requisitos de QoS de sua classe. Este tratamento
específico de encaminhamento é chamado de PHB (Per Hop Behavior). A
combinação do PHB no centro da rede com as regras de policiamento na borda
permite a criação de vários serviços em uma rede DiffServ. Recentemente, a IETF
padronizou dois PHBs. O PHB AF pode ser utilizado por serviços que necessitam
de garantias não muito rígidas ou qualitativas para obter priorização dos pacotes
que trafegam na rede e, com isso, garantir um serviço melhor que o melhor esforço
(BE). Por outro lado, o PHB EF define garantias mais rígidas ou quantitativas de
QoS para suportar aplicações muito sensíveis a variações de natureza temporal da
rede (Menezes, Sadok & Pereira, s.d.).

23

A combinação do PHB no centro da rede com as regras de
policiamento na borda permite a criação de vários serviços em uma rede
DiffServ. Recentemente, a IETF padronizou dois PHBs. O PHB AF –
Assured Fowarding pode ser utilizado por serviços que necessitam de
garantias não muito rígidas ou qualitativas, para obter priorização dos
pacotes que trafegam na rede e, com isso, garantir um serviço melhor que o
melhor esforço (BE – Best Effort). Por outro lado, o PHB EF Expedited
Fowarding define garantias mais rígidas ou quantitativas de QoS para
suportar aplicações muito sensíveis a variações de natureza temporal da
rede (Menezes, Sadok & Pereira, s.d.).
Exemplos de serviços que utilizam o PHB EF incluem emulação de circuitos
e serviços de voz e vídeo, que analisamos nesse trabalho.

A classificação na borda em uma arquitetura Diffserv é um ato de
examinar o pacote e decidir o conjunto de regras às quais ele deve ser
inserido, e subseqüentemente qual valor de DSCP ou EXP deve ser
atribuído ao pacote (Osborne, 2002). Não é abordado o DSCP por se tratar
principalmente de redes IP pura. A classificação de pacotes no MPLS é
dada no campo EXP e tudo que se quiser classificar deve corresponder ao o
valor do EXP no topo da pilha.
Figura 5 -

Legenda: O pacote entra no roteador de borda com o TOS Tipo de Serviço, onde o roteador com Diffserv,
atribui o rótulo DSCP respectivo a sua CoS, na saída o movimento oposto respectivo é realizado pelo
roteador de saída que troca o campo DSCP pelo TOS.

O PHB é determinado pelo valor do DSCP.
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Hoje existem 4 padrões de implementação de diffserv disponíveis:


PHB Default (Best Effort);



Selecionador de Classe PHB;



Expedited Fowarding (EF) PHB, e



Assured Fowarding (AF) PHB.
É usado nesse estudo o PHB- EF para o tráfego de voz e PHB- AF

para vídeo e dados críticos, e default para os demais tráfegos
Os roteadores implementados com MPLS (RCR) não examinam os
conteúdos do cabeçalho IP, nem o valor do campo DSCP, que é requerido pelo
Diffserv. Isso significa que o PHB (comportamento do nó) apropriado deve ser
determinado pelo valor do rótulo. O cabeçalho “SHIM” do MPLS tem o campo EXP
de 3 bits que é usado para diferenciação de serviços. Esse campo foi originalmente
projetado para uso experimental com 3 bits, com os quais podemos representar 8
classes de serviços diferentes entre si.
Figura 6 -

Legenda: O rótulo SHIM do MPLS é colocado entre os cabeçalhos de nível de rede e de Link, ele contém o
campo EXP.

Carregando o rótulo no cabeçalho SHIM do rótulo.
O campo EXP do cabeçalho SHIM foi originalmente projetado para acomodar 3 bits
usados no IP precedence.
MPLS - EXP usados nos RCR´s.
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Figura 7 -

Legenda: O pacote entra no roteador de borda com o TOS Tipo de Serviço, onde o roteadorcom MPLS,
atribui o rótulo EXP respectivo a sua CEE, na saída o movimento oposto respectivo é realizado pelo
roteador de saída que troca o campo EXP pelo TOS.

Definição de Conceitos Básicos de QoS ( Classificação, Marcação,
Priorização, Policing, Shapping, LLQ e CAR)
Por definição, Qos é a habilidade de prover níveis diferenciados de
tratamento para determinadas classes de trafego. Antes de qualquer
mecanismo de QoS ser aplicado, é necessário que o trafego seja
classificado e associado a uma determinada classe. Equipamentos de Rede
utilizam a classificação para identificar o trafego pertencente a uma classe
especifica. Após esse trafego ser classificado ele pode ser marcado para
que possam ser aplicados os mecanismos de QoS de uma maneira uniforme
enquanto o tráfego passar pela rede.


Classificação é o processo de identificação do tráfego e a

categorização dele em diferentes classes. A classificação dos pacotes utiliza
um packet descriptor para caracterizar um pacote como pertencente a um
determinado grupo (CEE) e assim classificar esse pacote. Os “traffic
descriptors” mais utilizados são: interface de entrada, IP Precendence,
DSCP, endereço de origem, endereço de destino e aplicação. Após o pacote
ser classificado o pacote é acessível para manipulação de QoS na rede.


Marcação está relacionada com a classificação. Marcação permite

equipamentos de rede classificar o pacote ou o frame baseado num “traffic

26

descriptor” especifico. Os “traffic descriptors” mais utilizados são: Class of
Service, DSCP, IP Precendence, QoS group e MPLS Exp bits. Marcação
pode ser utilizada para marcar a informação no cabeçalho de camada 2 ou
camada 3 como descrito acima.
Marcando um pacote ou um frame com a sua classificação permite os
equipamentos de rede distinguir facilmente o pacote marcado. A marcação é
útil porque permite a identificação de pacotes como pertencentes a uma
classe especifica. Depois de ter sido identificado como membro de uma
classe

especifica,

os

mecanismos

de

QoS

podem

ser

aplicados

uniformemente em toda a rede MPLS, de acordo com as políticas definidas.


Priorização é o sacrifício de um determinado trafego menos

importante em função de outros mais importantes. Quando se trata de QoS
esta se falando basicamente da priorização de um trafego para que seja
atendido o nível de serviço necessário, conforme os seus requisitos. Dessa
forma o QoS não cria banda para as aplicações mais importantes, ele
apenas prioriza alguns tráfegos mais importantes em função de outros
menos importantes com a mesma banda. Dessa forma um trafego com uma
prioridade maior será atendido primeiro que um trafego com uma prioridade
menor, o que resulta em um “sacrifício consciente”, ou melhor intencional,
que difere da situação padrão onde todo o descarte é aleatório.


Traffic Policing pode ser utilizado para controlar a taxa máxima de

trafego enviada ou recebida numa determinada interface. O Policing é
geralmente aplicado em interfaces no perímetro da rede para limitar o
trafego que sai ou entra numa determinada interface. Todo trafego
excedente à taxa configurado no roteador é descartado ou enviado com uma
prioridade diferente.

Isso pode ser feito de forma genérica, ou seja,

enviando para uma determinada interface, ou descartando o tráfego
afetando todo o tráfego que chega a interface, ou pode ser feito
individualmente, estabelecendo limites individuais por classe.
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Traffic Shapping – adequação do Tráfego - pode ser usado para

controlar o trafego saindo de uma interface para que esse fique de acordo
com a velocidade da interface remota e estar de acordo com as políticas que
foram contratadas. Enquanto o Traffic Policing descarta todo o trafico
excedente numa dada interface a adequação de tráfego enfileira (queue) os
pacotes para que o fluxo seja continuo promovendo dessa forma uma
formação do trafego quando é maior que o esperado.


LLQ é um Mecanismo de enfileiramento utilizado nos roteadores cisco

para prover prioridade estrita para um determinado tipo de trafego, ou seja,
os pacotes sujeitos a esse tipo de enfileiramento são enviados antes de
qualquer outro tipo de pacote, garantindo dessa forma baixa latência e
banda garantida, sendo recomendado para aplicações sensíveis a latência
como, por exemplo, vídeo e voz. LLQ é o nome utilizado pela Cisco e
corresponde à materialização dos per-hop-behaviors denominados EF e AF.
A RFC que define a arquitetura Diffserv não determina a implementação a
ser utilizada, mas tão somente o comportamento a ser observado em cada
nó. Vale ainda ressaltar que os algoritmos de Fila (Priority Queuing, Custom
Queuing, Weighted Fair Queuing, etc são amplamente conhecidos e devem
em sua maioria ao pesquisador Van Jacobson. LLQ nada mais é que a
junção de Priority Queuing (para a classe que deve receber tratamento EF)
com Class-Based Weighted Fair Queuing (tratamento AF para outras
classes importantes).


CAR (Committed Access Rate) permite que, dada uma interface,

sejam aplicadas políticas que determinem qual é a taxa máxima que uma
interface garante para um determinado fluxo e, dessa forma sejam aplicadas
determinadas políticas para o trafego excedente. Cada fluxo do tráfego está
associada a classe para o Diffserv. Vários fluxos com características
semelhantes podem ser agrupados em CEE´s.
Seguem as capacidades características do Diffserv.
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Políticas – atribuição de políticas de tráfego.

Atribuição de políticas diz respeito a medidas de trafego contra um contrato
específico de serviços de rede e lida diferentemente com tráfegos dentro e
fora das taxas contratadas. Umas das principais características do Diffserv é
que não se pode permitir mais tráfego na rede que o que ela foi projetada
para suportar, deve-se ter certeza de isto não ocorrerá. Para se ter a certeza
de que não haverá sobretaxa nas filas que estão provisionadas na rede é
feita a definição de políticas na borda da rede. Como os pacotes geralmente
chegam na borda como pacotes IP, eles devem ser processados por um
equipamento do cliente, o CE (Customer Edge Roter), para que haja
possibilidade de recebimento de pacotes rotulados para MPLS na borda da
rede. Na topologia usada nesse trabalho foi usado um roteador antes do
roteador de borda MPLS, conforme pode ser visto na topologia da rede
aplicada no laboratório.


Marcação – Configuração da Marcação.
A marcação tem uma correspondência forte com as políticas definidas para

o tráfego. O trafego pode ser marcado tanto dentro como fora da taxa de
transmissão, como resultado da política de tráfego. No entanto, não é necessária
uma política para a marcação um pacote. Por exemplo, pode ser definido um
mapeamento entre os valores DSCP dos pacotes IP e correspondê-los com os bits
do campo EXP do MPLS, para serem usados quando um rótulo é atribuído a esses
pacotes. Outra possibilidade é simplesmente marcar todo o tráfego vindo em uma
interface, sem considerar a taxa de tráfego. Isso é muito útil se o ISP tiver clientes
que estão pagando extras para melhor Qos, e diferenciar para alguns clientes que
não pagam. Para os que não pagam por Qos, simplesmente pode ser colocado o
EXP = 0 para os pacotes destes clientes. A capacidade de colocar o campo EXP
no pacote, ao invés de ter que atribuir o campo IP
vantagens do MPLS conforme mencionado acima.

precedence, é uma das
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Enfileiramento.

É possível tratar o campo EXP do MPLS apenas como o IP precedence.
As múltiplas técnicas de enfileiramento podem ser aplicadas ao MPLS,
dependendo da plataforma e a versão do código.
a) FIFO - First IN First Out – usada no laboratório 1 desse estudo;
b) Modified Déficit Round Robin (MDRR) (Plataformas GSR apenas);
c) Class Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) - maioria em plataformas não
GSR, e
d) Low Latency Queuing (LLQ) – usada no laboratório 2 desse estudo FIFO existe
em todas as plataformas e em todas as interfaces. Ela é o default em quase
todas as interfaces.

Enfileiramento é uma de duas partes do que Diffserv denomina de
comportamento de cada nó PHB. PHB é o comportamento implementado em
cada nó da rede e possui duas principais funcionalidades, enfileiramento e
descarte de pacotes (dropping).


Descarte – Descarte de pacotes.
É a outra parte do Diffserv-PHB. O descarte de pacotes é importante não

apenas para gerenciar o enfileiramento para as classes de tráfego, mas também
para sinalizar no nível do transporte da rede para as aplicações baseadas em TCP.
O TCP responde para descarte de pacotes retardando a taxa que ele envia os
mesmos. TCP responde melhor por descartes ocasionais do que um descarte ao
final da fila após a fila estar completamente cheia.
WRED – Weighted Random Early Detection é o mecanismo de descarte
implementado na maioria das plataformas CISCO. O WRED trabalha sobre o
campo EXP do MPLS tal qual trabalha o IP precedence. Podemos concluir que
implementar o comportamento Diffserv com MPLS é o mesmo que implementar
Diffserv com IP (Osborne, 2002).

30

3 AMBIENTE DE TESTE
3.1 Topologia
A Figura abaixo apresenta a topologia da rede utilizada no laboratório,
onde os RCR-E3 recebem o tráfego IP de entrada na rede, implementa as
políticas de Diffserv, para que o roteador RCR-E3 aplique o rótulo
equivalente do MPLS para as políticas de tráfego definidas. O tráfego é
enviado para o RCR-S2 de saída da rede que envia para os clientes ligados
a ele.
Figura 8 – Topologia da rede

Cenário 1 : Conectividade
192.168.202.202/32
192.168.203.203/32
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f0/0
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s0/0.2

1

RCR 1

e0/1

1
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192.168.22.0/24
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192.168.13.0/24

e0/1

1

1

RCR 2

e0/0
192.168.12.0/24

192.168.101.101/32

Legenda:

Roteador de Comutação de Rótulos (RCR) = Provider Router ( “P” Router)

Roteador de Comutação de Rotulos Entrada (RCR-E) = Provider-Edge Router ( “PE” Router)
Roteador de Comutação de Rotulos Saída (RCR-S) = Provider-Edge Router ( “PE” Router)

2
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A legenda com a nomenclatura de mercado foi mantida (P e PE) para
efeito de ilustração e conformidade aos anexos com as tabelas de
resultados. O cenário abaixo demonstra as definições do laboratório dos
endereços IP utilizados.
Figura 9-

Cenário 1 : Esquema de Endereçamento IP
192.168.202.202/32
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e0/0
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Legenda:

Endereço IP Loopback 0
RCRE/Sx : 192.168.20x.20x/32
RCRy : 192.168.10y.10y/32

Subnet que liga Rx a Ry
192.168.xy.0/24 com x<y ou x=y
3

O Cenário de configuração OSPF demonstra os parâmetros utilizados
para o mapeamento das tabelas de roteamento de toda a rede.
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Figura 10 -

Cenário 1 : Configuração OSPF
OSPF 100
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Legenda
Em todas as interfaces :
“ip ospf network point-to-point”
“ip ospf cost 10”
“ip ospf message-digest-key 1 md5 <chave MD5>”
“bandwidth 100000”

Em todos os routers:
router ospf 100
router-id <IP da loopback0>
area 0 authentication message-digest
4

Em todas as interfaces:
Point- t -point : significa que todos os hops da rede foram mapeados um com
todos. O Custo de cada caminho é igual a 10, com o objetivo de não priorizar
uma rota.
A largura de banda é 1000000 Kbps ou 100Mbps
Em todos os roteadores:
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router ospf 100 – É o número do processo de troca de informações de
roteamento OSPF.
Definiçao do loopback: router-id <IP da loopback0> definição do router
Id processo OSPF, no caso o ID é o endereço da loopback =0
área 0 authentication message-digest – Os roteadores que participam do
processo de roteamento OSPF devem apresentar autenticação MD5 para a
troca de informações.
Abaixo a configuração completa da rede incluindo a rede de
servidores e de clientes e as ferramentas de geração de voz, dados e vídeo.
Nesse primeiro cenário a geração de tráfego é realizada pela rede de
servidores. As setas verdes uma de traço contínuo demonstram o sentido do
tráfego e a tracejada o sentido das requisições do cliente. Para efeito de
laboratório apenas o tráfego no sentido RCR-E3 para RCR-S2 é
considerado.
Figura 11 -

QoS : Visão Qualitativa do Laboratório
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1
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6

Legenda: A rede de clientes solicita serviços da rede de
servidores – seta verde pontilhada, a rede de servidores envia
os pacotes – seta verde traço contínuo
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SERVIDORES
Vídeo Server usado: MS Mídia player.
Dados: Dowload FTP continuo.
MGEN: Multi-Generator - Ferramenta para geração de tráfego de voz.
Especificação da MGEN:
CLIENTES
VOZ: MGEN
Vídeo: MS Mídia Player solicita e recebo os arquivos de vídeo
Dados: Cliente internet explorer solicita e recebe o download de arquivos.
Visão de uso da ferramenta Packet Generation Tool – PAGENT, é
uma ferramenta para testes baseado no CISCO IOS. É utilizado o módulo
NQR - Network Quality Reporter que definimos na sessão de descrição das
ferramentas. As setas em lilás demonstram o fluxo de pacotes gerados pelo
Pagent de acordo com as classes definidas para esse laboratório.
Figura 12

Q o S : V is ã o d o U s o d a fe r r a m e n ta P A G E N T
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7

Legenda: A ferramenta PAGENT gera pacotes representados
pelas linhas de fluxo lilás, colocando informações de tempo
(timestamp) e tipo do pacote e recebe pelo fluxo representado
pela lseta lilás e com isso produz as estatísticas dos resultados
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A medição é feita sobre os pacotes gerados pelo Pagent.
Figura 13 -

QoS : Visão 2 Quantitativa do Laboratório
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Legenda: A figura demonstra o funcionamento da ferramenta
Pagent.

3.2 Testes
Usando a topologia descrita acima, implementar classes de serviços no
MPLS, de tal forma que uma transmissão de vídeo, voz e de dados de missão
crítica e dados comuns (mails, FTP etc), sejam transmitidos em dois laboratórios
para verificação de desempenho.

O primeiro laboratório define uma nuvem MPLS com os fluxos de
dados classificados em pacotes com tamanho e velocidades de transmissão
diferenciados, além de usarem protocolos apropriados a cada fluxo. Estes
atributos são fixos para todos os laboratórios conforme a figura 4. Porém,
neste caso não é usado a diferenciação de serviços. O laboratório 1
apresenta uma análise qualitativa e uma quantitativa. O laboratório 2 possui

8

36

uma análise quantitativa do mesmo tráfego todavia com diferenciação de
serviços.
O laboratório 3 possui uma análise quantitativa da mesma situação do
laboratório 1, sem diffserv. E finalmente o laboratório 4 tem a análise
quantitativa do mesmo tráfego com diffserv, nas mesmas condições do
laboratório 2.
3.3 Descrição do Ambiente
Cenário Geral para todos os Testes:
Servidores :
Servidor de Vídeo Windows Media Server (stream de vídeo usa TCP) – 560
Kbps
Servidor de Voz (simulado por MGEN) – UDP 1801

30pps; 200

bytes/pacote - 48 kbps
Servidor para o tráfego de dados “mission-critical” (simulado por MGEN) –
UDP 8081 10 pps; 400 bytes/pacote – 32 Kbps
Servidor FTP (3Cdaemon) – arquivo de 668Mbps disponível
Clientes :
Vídeo : Windows XP com Windows media Player
Mission-critical : MGEN (escutando porta UDP 8081)
Voz : MGEN (escutando porta UDP 1801)
FTP : Cliente do Internet Explorer
Contadores:
Listas de controle de acesso (ACLs) nos roteadores RCR-E3 RCR-S2 para
contagem de pacotes entre clientes e servidores
Link de acesso : 768Kbps
Operação dos testes:
Tempo de transmissão para cada teste:
Iniciar o teste com uma transmissão de vídeo,
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Só Vídeo (1 min);
Acrescentar Voz com transmissão concorrente,
Vídeo + Voz (1min);
Acrescentar Dados de missão crítica,
Inserindo FTP (+ 1min) ;
Acrescentar demais dados e transmitir todos as classes por 5
minutos,
+ 5 minutos (tráfego concorrente).

Definição das Classes de Serviços
Figura 14 - Classes de serviços definidas para os testes
Voz
C1
48 kbps
30 pps
200 Bytes/pacote
UDP 1
Code –G729r8

Vídeo

Dados
Critica
C3

Missão Dados Comuns

C2
C4
560kbps
32 kbps
60kbps
48pps
10 pps
Default
1460 Bytes-pacote 400 Bytes/pacote
UDP 2
TCP 1
Icmp1
MPEG-»ASF
ASCII
Audio V2
Range –UDP 1800- Range UDP 2800- TCP 8001
1899
2899
Ipprec = 5
IPprec = 4
IPprec = 3
IPprec = 0
Legenda :
k = kilo bits, pps =pacotes por segundo, Code =código, Range = variação de
portas, ICMP Internet Control-message Protocol
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LABORATÓRIO 1
Transmissão simultânea dos fluxos concorrentes sem DiffServ, em
uma nuvem MPLS. Para esse teste apenas o item IPprec é implementado e
o campo EXP é default = 0 submetendo todos os pacotes de forma
agregada de todas as classes de tráfego à nuvem MPLS em filas FIFO.
Estratégia de Fila: FIFO Queuing - First In First Out.

Figura 15 - Esquema do laboratório 1

F1(Voz) F2(Vídeo) F3(Dados) 4(outros)
F5 (fluxos agregados) in

CE
768K

F (agregado out)

RCR-E3

MPLS Net

Legenda:
F = fluxo de pacotes
t
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Sem diferenciação de serviços, apenas o fluxo agregado é submetido
aos roteadores com o campo EXP - default = 0, a característica do descarte
nesse esquema é randômico. Antes do ingresso na rede MPLS já pode
ocorrer problema nesta configuração. A interface de saída do CE3 pode
alocar 700Kbps, todo o excesso poderá ser descartado com o critério taildrop, à medida que os buffers vão “enchendo” os últimos pacotes da fila são
descartados sem nenhuma discriminação entre fluxos.

LABORATÓRIO 2
Transmissão simultânea do tráfego convergente, na mesma rede
MPLS, agora com DiffServ (na rede IP e no backbone MPLS), para análise
qualitativa, apresentada com a gravação do vídeo.
Estratégia de Fila : LLQ (Low Latency Queuing)
O esquema da Visão qualitativa Figura 10 do laboratório é utilizado
pelo Laboratório 2.
Aqui não é utilizado o Pagent e o resultado é apresentado sem
medidas quantitativas, apenas medidas qualitativas que podem ser
analisadas

no

DVD

em

anexo,

e

será

representada

com

fotos

representativas dos resultados na sessão resultados.
LABORATÓRIOS 3 e 4 foram repetidos os testes com resultados quantitativos.

Descrição das Ferramentas
Pagent – NQR
O Pagent é um conjunto de ferramentas para testes baseado no Cisco IOS. O
módulo NQR é uma ferramenta para obter informações fim-a-fim de atraso, jitter,
pacotes perdidos e fora de ordem. Pacotes são enviados por uma interface do
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roteador para uma rede em teste (NUT – Network Under Test) e recebidos de volta
por outra interface. Os pacotes retornados são processados e são feitos os cálculos
estatísticos necessários.

Figura 16 - Pagent

Os pacotes gerados pelo NQR podem ser definidos e enviados em
qualquer combinação das interfaces suportadas pelo roteador e recebidos
na combinação especificada de interfaces. Possui padrões de tipos de
pacotes (IP, ICMP, IGMP, TCP e UDP), mas apenas para IPv4. Esses
pacotes possuem um campo a mais no final, que o identifica como sendo um
pacote gerado pelo NQR.
Figura 17 - Pacotes gerados pelo NQR

Esse bloco no final é formado por quatro campos que identificam o
roteador que gerou o tráfego, uma identificação de qual stream pertence o
pacote recebido, um timestamp do momento em que o pacote foi gerado e o
número seqüencial do pacote.

Figura 18 – Bloco final
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Com esses campos são possíveis os cálculos estatísticos do desempenho
da rede. Assim que o pacote é recebido o roteador extrai e analisa o bloco NQR. Se
o pacote não contém o bloco ou a assinatura do bloco (signature) não for da
roteador o pacote é encaminhado para o Cisco IOS. Os cálculos de perda e fora de
seqüência são feitos com o campo sequence number, de atraso e jitter com o
timestamp.

É possível especificar todas as características do tráfego desejado,
como informações de camada 2 e camada 3, taxa de envio de pacotes,
tamanho dos pacotes.

MGEN
O Multi-Generator (MGEN) é um software aberto desenvolvido pelo Naval
Research

Laboratory

(PROTEAN)

(NRL)

Research

Protocol

Engineering

Group

e

está

Advanced

Networking

disponível

em

http://mgen.pf.itd.nrl.navy.mil/.
O MGEN é uma ferramenta constituída de programas para geração de
tráfego realtime do tipo UDP multicast ou unicast de uma fonte para um destino. O
MGEN suporta trabalhar com os parâmetros numa linha de comando ou trabalhar
com script para a geração de fluxos de pacotes com marcação do campo do ToS
do IP. Esta ferramenta é capaz de gerar padrões diferentes de tráfego, como por
exemplo, um tráfego constante ou em rajadas.

As ferramentas de geração e monitoração de tráfego do MGEN rodam
em máquinas distintas. O processo gerador roda na máquina fonte e o
processo coletor na máquina destino. Isso faz com que seja essencial a
utilização de uma ferramenta de sincronização de relógios das máquinas
envolvidas no experimento. Então os processos transmitem e recebem
(registram) os pacotes arranjando-os num arquivo log de acordo com seu
número de seqüência. Os aplicativos que acompanham o MGEN para as
análises do arquivo de saída do processo coletor podem ser executados
para avaliar a rede ou a agilidade componente da rede em suportar a carga
considerada de tráfego em termos da perda do pacote, atraso, variação do
atraso (jitter), vazão, etc.
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4 RESULTADOS DE TESTES DOS LABORATÓRIOS
4.1 LABORATÓRIO 1
Os testes do laboratório 1 foram realizados para uma avaliação qualitativa.
Não foi possível medições, em decorrência da simulação da transmissão do
vídeo ter sido real, foi filmada e está apresentada na figura abaixo.
Figura 19 – Avaliação qualitativa do Laboratório 1

Legenda: O gráfico demonstra a qualidade da transmissão do vídeo em termos de perda de
pacotes e sequencia, nos intervalos descendentes, onde a recepção é comprometida pelo
excesso de pacotes e o descarte é randomico. A curva descendente é iniciada quando a
convergência de todos os fluxos é transmitida sem a diferenciação de serviços. A esquerda o
vídeo é truncado e sensação do telespectador é de uma transmissão de slides com seqüência
truncada.

A esquerda está a tela do vídeo em pausa, e à direita o gráfico do
gerenciador de tarefas do Windows mostrando a recepção dos pacotes.

Intervalos de transmissão
Só Vídeo (1 min);
Note que a linha começa constante na horizontal no momento 1 em que
apenas o vídeo está sendo transmitido. Isto se deve a plena recepção da
transmissão, sem interferência de tráfego na rede.
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Vídeo + Voz (1min);
Neste momento a linha do gráfico tem quedas apontadas pela seta amarela,
mostrando que a CPU fica em espera de pacotes que são descartados ou
atrasam nos roteadores. O som não teve alterações, conforme pode ser
constatado no vídeo.
Inserindo FTP (+ 1min) ;
+ 5 minutos (tráfego concorrente)
Nessa situação o vídeo passa a comportar-se como uma projeção de slides. Perde
seqüência e o gráfico tem quedas maiores em intervalos mais reduzidos, apontados
pela seta vermelha, demonstrando o alto nível de descarte e atraso da transmissão
de todo e qualquer pacote que entra na rede.

Conclusão do Laboratório 1. Análise Qualitativa
Conclusão: O MPLS sem diferenciação de serviços, apenas para a
transmissão Best Effort, mesmo apenas encaminhando os pacotes

pelo

rótulo, não representa solução significativa para o tráfego convergente nessa
rede controlada do laboratório 1.
4.2 LABORATÓRIO 2 – Análise Qualitativa com Diferenciação de
Serviços.

Os testes do laboratório 2 foram realizados também para uma avaliação
qualitativa. Tem como resultado a figura abaixo:
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Figura 20 – Análise qualitativa Laboratório 2

Legenda: O gráfico a direita apresenta uma uniformidade da transmissão do vídeo, nesse caso
não existem as linhas descendentes porque a transmissão do vídeo é realizada com a política
de garantia de entrega mesmo concorrendo com os fluxos de voz, dados críticos e outros.

Notamos que o gráfico de recepção da rede é constante por todo o período,
onde temos uma transmissão sem perdas nem atrasos.
Intervalos de Transmissão

Só Vídeo (1 min);
A linha de uso da CPU é constante no momento 1 em que apenas o vídeo
está sendo transmitido. Isto se deve a plena recepção da transmissão, sem
interferência de tráfego na rede.
Vídeo + Voz (1min);
Nesse momento a linha do gráfico continua constante sem interferência do
tráfego de voz.
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Inserindo FTP (+ 1min) ;
+ 5 minutos (tráfego concorrente)
Nesta situação o vídeo continua sendo transmitido adequadamente, bem
como todo o tráfego convergentes sem efeitos degradados perceptíveis, a
mesma uniformidade é representada pela seta verde..
Conclusão do Laboratório 2. Análise Qualitativa,
A diferenciação de serviços trouxe inteligência para que os roteadores
classifiquem

as

classes

de

serviços,

agregando-as

segundo

suas

características em classes equivalentes para encaminhamento Estas classes
possuem descarte controlado, banda e prioridades definidas para garantir a
qualidade da recepção.

4.3 LABORATÓRIO 3 – Análise quantitativa sem diferenciação de
serviços
Os testes do laboratório 3 foram medidos pela ferramenta Pagent, conforme
descrito no capitulo anterior. Nesse laboratório e no seguinte, voz, dados
missão crítica e outros dados são gerados pela ferramenta PAGENT, e
controladas de tal forma a não impactar o tráfego, porém, com controle
adequado para medição.
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FIGURA 21 - Gráfico de pacotes enviados sem Diffserv.

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta a quantidade de pacotes enviados por Classe de
serviços no eixo y é representado o tempo da transmissão em relação a quantidade de pacotes
transmitida. A faixa final de transmissão está entre 20.000 a 100.000 pacotes

FIGURA 22 - Gráfico de pacotes recebidos Sem Diffserv.

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta a quantidade de pacotes recebidos por Classe de
serviços no eixo y é representado o tempo da transmissão em relação a quantidade de pacotes
transmitida. A faixa final de recepção está bem menor na faixa de 10.000 a 70.000 c0m perda na
faixa de 30.000 pacotes.
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O perfil dos pacotes recebidos versus os enviados sem QoS
apresenta uma uniformidade proporcional em relação a todos os fluxos. O
evento demonstra um tratamento semelhante para todos os pacotes
transmitidos.

Figura 23 - Gráfico de Descartes de Pacotes

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta a quantidade de pacotes descartados por Classe de
serviços no eixo y é representado

os intervalos de tempo da transmissão em relação a

quantidade de pacotes transmitidos no teste do laboratório.

O descarte de pacotes sem QoS é proporcional em todos os fluxos e o
mecanismo de descarte randômico é o default, o que explica a ausência de
distinção e a proporcionalidade do descarte em todos os fluxos,
independente da classe de serviços.
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Atrasos dos pacotes
Figura 24 - Atraso mínimo sem Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo X apresenta o atraso mínimo por classe em milisegundos, e o eixo
Y os intervalos de tempo de medição e cálculo das estatísticas da transmissão.

O atraso mínimo é distribuído para todos os fluxos independente de
sua classe e é proporcionalmente constante para cada classe. Os dados
“outros” em maior volume apresenta maior atraso mínimo. O gráfico
demonstra que não existe um comportamento exclusivo para nenhum dos
fluxos, o que na atual situação pode acarretar problemas sensíveis no
tráfego de voz e vídeo, além de perdas de pacotes importantes de dados
críticos da organização. Conforme apresentado na análise qualitativa, o
vídeo apresenta problemas de seqüência e paralisações como uma
apresentação de slides. No caso de voz a intelecção é praticamente
impossível devido ao atraso.
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Figura 25 - Atraso Maximo sem Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta o atraso máximo de cada classe de serviços em
milisegundos. O eixo y representa os intervalos de tempo medidos e cálculos da estatística da
transmissão.

O atraso é um efeito da rede sobre todo o tráfego quando não se tem
QoS; ele impacta todos os fluxos, como podemos constatar no gráfico
acima.

50

Figura 26 - Atraso Médio sem Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta o atraso de cada classe de serviços em milisegundos.
O eixo y representa

a medição dos atrasos nos 14 segmentos de tempo da transmissão

coletados.

A variação da origem para o topo do gráfico deve-se ao tempo de
transmissão em que o tráfego é enfileirado na modalidade FIFO, que com o
tempo necessário

até a saturação, apresenta uma média de atraso

crescente. Após a saturação a média de atrasos tende a ser constante. O
atraso médio após a saturação é proporcional para todos os pacotes.
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JITTER
FIGURA 27 - Jitter mínimo sem Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta o valor mínimo do Jitter de cada classe de serviços em
milisegundos. O eixo y representa os intervalos de tempo medidos da transmissão a partir do
momento zero.

Após a rede estar saturada o Jitter mínimo possui pouca variação, além do
intervalo apresentado ser de pouca monta. Isso se deve ao fato das filas
estarem saturadas e a variação do atraso não apresentar oscilações.
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Figura 28 - Jitter máximo sem Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta o atraso de cada classe de serviços em milisegundos.
O eixo y representa os intervalos de tempo onde o jitter da transmissão do conjunto de fluxos
foram medidos.

O jitter máximo mostra que o comportamento da rede para todos os
fluxos é estabilizado em relação a variação do atraso, porém, sem garantia
nenhuma dos serviços transmitidos dentro de suas características quanto à
sensibilidade humana ou com relação aos acordos de serviços contratados.
Isto é facilmente constatado pela uniformidade dos valores máximos do Jitter
para cada tipo de tráfego na rede sem QoS.

53

Figura 29 -Jitter médio sem Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta o atraso de cada classe de serviços em milisegundos.
O eixo y representa os intervalos de tempo onde a média de jitter da transmissão do conjunto
de fluxos foram medidos.

4.4 LABORATÓRIO 4 – Análise quantitativa com diferenciação de
serviços
Os testes do laboratório 3 foram realizados com a ferramenta
PAGENT, e possibilitou a medição do atraso, do descarte e do Jitter,
demonstrado nos gráficos a seguir.
O RCR-E3 recebe o tráfego e envia para a rede MPLS. A contagem e
medição é realizada sobre os pacotes gerados pelo PAGENT, que como
vimos em sua descrição, possui a capacidade de controle da saída e da
chegada com time stamp e seqüência de pacotes enviados e recebidos.
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Figura 30 - Gráfico dos pacotes enviados com Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta a quantidade de pacotes enviados por Classe de
serviços no eixo y é representado o tempo da transmissão em relação a quantidade de pacotes
transmitida. A faixa final de transmissão está entre 50.000 dados críticos e a 250.000 pacotes
de vídeo.

Figura 31 - Gráfico dos pacotes recebidos com Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta a quantidade de pacotes recebidos por Classe de
serviços no eixo y é representado o tempo da transmissão em relação a quantidade de pacotes
transmitida. A faixa final de recepção está entre 50.000 dados críticos e a 250.000 pacotes de
vídeo.
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Os fluxos controlados com diferenciação de serviços não tem perda
de pacotes na transmissão como mostram os gráficos. O tráfego outros tem
a menor taxa de recepção por se tratar de tráfego Best Effort e estar sujeito
a descartes randômicos, o que não acontece com os demais fluxos. Ou seja,
a banda é a mesma e como a diferenciação de serviços deve ser projetada,
nesse caso o tráfego outros é prejudicado para que a rede consiga atender
os níveis de serviços controlados.
Figura 32 - Descarte de Pacotes com Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta a quantidade de pacotes descartados por Classe de
serviços no eixo y é representado os intervalos de tempo da transmissão em relação aos
pacotes transmitidos no teste do laboratório. O descarte de Voz é 2 o de vídeo 1 e o de dados
críticos é 1, e outros chega a 188.000 pacotes descartados.

Assim que começa a transmissão das classes de serviços o descarte
de pacotes é irrisório, porém o volume enviado aumenta o processamento
nos roteadores provocando o crescente volume de pacotes descartados.
Porém, com a diferenciação de serviços, o tráfego descartado é o
tráfego default, EXP = 0. O descarte ocorre também antes do ingresso no
backbone MPLS, pois o Equipamento do cliente implementa LLQ. A política
configurada nos RCR e RCR-E/S visa garantir o contrato de serviço com os
clientes.
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Conclusão
O tráfego denominado “outros” é prejudicado para que voz, vídeo e
crítico não sofram perdas. As perdas são controladas para os tráfegos de
voz, vídeo e crítico. É importante ressaltar que a garantia de serviços nesse
caso é estabelecida de forma planejada e antes da entrada dos fluxos na
rede.
Atrasos de Pacotes
Figura 33 - Atraso mínimo de pacotes com Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo X apresenta o atraso mínimo por classe em milisegundos, e o
eixo Y os intervalos de tempo de medição e cálculo das estatísticas da transmissão.

Esse gráfico demonstra o atraso mínimo registrado. Pode-se notar
que o tráfego de voz possui o menor atraso mínimo, sendo seguido pelo
tráfego de missão crítica. O tráfego de vídeo é o terceiro em atraso mínimo,
se considerarmos que o tráfego outros seguramente terá atrasos mais
significativos que não aparecem nesse gráfico devido ao grande volume de
descarte de pacotes para esse fluxo.
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Figura 34 - Atraso máximo de pacotes com Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta o atraso máximo de cada classe de serviços em
milisegundos. O eixo y representa os intervalos de tempo medidos e cálculos da estatística
da transmissão.

O gráfico demonstra a imensa disparidade que o tráfego outros, (EXP
= 0) possui em relação ao atraso máximo. O atraso máximo menor é o do
tráfego de voz seguido pelo de vídeo. Como o tráfego de missão crítica
privilegia segurança de transmissão (não descarte de pacotes), possui o
atraso Maximo maior que vídeo e voz.
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Figura 35 - Atraso médio de pacotes com Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta o atraso de cada classe de serviços em milisegundos.
O eixo y representa

a medição dos atrasos nos 14 segmentos de tempo da transmissão

coletados.

Permanece a mesma distribuição que o atraso máximo.e a mesma
ordem estabelecida, na diferenciação de serviços. O tráfego de voz, vídeo e
crítico, a partir da origem, possuem sempre o mesmo comportamento em
relação ao atraso mesmo com o movimento de saturação da rede. No
momento de mais saturação o tráfego outros é prejudicado para garantir os
demais.
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JITTER
Figura 36 - Jitter mínimo com Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta o valor mínimo do Jitter de cada classe de serviços em
milisegundos. O eixo y representa os intervalos de tempo medidos da transmissão a partir do
momento zero.

A variação mínima de atrasos tem influência significativa no tráfego
outros, sem QoS e no tráfego de vídeo que é reduzido com o tempo e se
comporta em conformidade com os demais tráfegos com QoS.
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Figura 37 - Jitter Máximo com Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta o atraso de cada classe de serviços em milisegundos.
O eixo y representa os intervalos de tempo onde o jitter da transmissão do conjunto de fluxos
foram medidos.

Pode-se notar que o tráfego de voz possui o menor Jitter máximo, o que foi
garantido pela programação do Diffserv na entrada da rede.
Figura 38 - Média de Jitters com Diffserv

Legenda: O gráfico no eixo x apresenta o jitterd e cada classe de serviços em milisegundos.
O eixo y representa os intervalos de tempo onde a média de jitter da transmissão do
conjunto de fluxos foram medidos.
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Com relação a variação do atraso, é fato que a diferenciação de
serviços garante cada tráfego segundo a sua política definida. O Jitter para o
tráfego de voz é o menor, dado o fato da sensibilidade ao atraso ser um fator
crítico e a diferenciação de serviços definida nesse estudo ser a de praticar
uma política de acordo com essa característica. No caso de missão crítica o
Jitter é maior, porém, não apresenta nenhum descarte, o que em termos de
segurança não seria admissível. Em contrapartida, o atraso para aplicações
críticas dependendo do intervalo não é, na maioria das vezes, sensível para
as aplicações nem aos sentidos humanos, como no caso de voz e vídeo.
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5 CONCLUSÃO
TABELA COMPARATIVA ANÁLISE QUANTITATIVA

Lab3 sem Diffserv Descarte de Pacotes Jitter médio Atraso Máximo
Vídeo
Voz
Dados críticos
Dados comuns

+ 32.000
+ 28.000
+ 10.000
+ 30.000

0.51

0.525
0.53
0.54

2.4
2.3
2.25
2.2

Lab4 com Diffserv Descarte de Pacotes Jitter médio Atraso Máximo
Vídeo
Voz
Dados críticos
Dados comuns

1
2
1
188000

0.0050
0.0046
0.020
2.525

0.04
0.09
0.15
9.9

A marcação dos pacotes com políticas de priorização e garantia de
entrega produziu o resultado acima que garante o nível de serviço requerido
para a aplicação. O nível de descarte é quase nulo, 2 pacotes para voz e 1
para dados e um de vídeo. O atraso com diffserv não é significativo para a
percepção dos sentidos humanos como pudemos constatar na análise
qualitativa no DVD. O atraso máximo para voz foi de 0.09 milisegundos e o
atraso maximo para vídeo foi de 0.04 milisegundos, o que está dentro de
padrões adequados. Como o Diffserv não “cria Banda” o tráfego outros é
prejudicado conscientemente, em favor aos demais serviços.
O encaminhamento de pacotes no MPLS quando implementado
apenas com classes de serviços (CoS) e sem diferenciação de serviços não
possui grandes atrativos e o tráfego comporta-se como nas redes IP
convencionais. O simples encaminhamento por rótulo não é um diferencial
atraente para os ISP´s. O encaminhamento por rótulo, apesar de mais
simples e elegante, não traz vantagens significativas em relação ao
encaminhamento IP, mesmo que o cabeçalho IP seja maior e possua mais
informações a serem analisadas.
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Isto se deve ao desenvolvimento da indústria que aperfeiçoou circuitos com
a velocidade de processadores, e tornou excelente o desempenho do
encaminhamento. Mas para garantir um tráfego convergente, como o testado na
experiência, é necessário algo mais que o encaminhamento de pacotes por rótulo e
na modalidade de Best Effort. O uso da diferenciação de serviços, com políticas de
qualidade e controle do tráfego a partir da borda da rede é necessária para garantir
o tráfego convergente de acordo com os níveis de serviços característicos de cada
fluxo. O MPLS implementa a diferenciação de serviços com IP e constitui-se uma
solução efetiva. Ele ainda possui o benefício de otimização da conectividade porque
minimiza o número de circuitos virtuais para interconexão de sites dos clientes, o
que simplifica as configurações do lado do cliente, pois a inteligência do MPLS está
no “Backbone”, para o encaminhamento dos pacotes com um único algoritmo e um
acesso na tabela de encaminhamento da qual retira todas as informações
necessárias ao encaminhamento. O MPLS possui a convergência necessária à
uma rede única com inteligência necessária no backbone suficiente para transportar
de forma escalável serviços de nível 2 encapsulados no rótulo.
O MPLS - Traffic Engeenering permite a otimização da utilização da
capacidade da rede fornecendo mecanismos alternativos para seleção de
caminhos. MPLS com QoS tem compatibilidade total com o modelo IP e
Escalabilidade – porque não é necessário tratar no backbone fluxos individualizados
como ocorre com ATM.

Todavia o MPLS pode agregar muito mais qualidade de serviços e
segurança com o uso de VPN´s e outros protocolos tais como RSVP, CRLDP e outros, e ainda fornecer maior escalabilidade com o uso de rótulos.
Uma seqüência interessante desse trabalho é continuar testes usando
protocolos de QoS, que garantam banda, e as demais características para
cada tráfego. E ainda, incentivar o estudo para implementar VPN´s com
garantia de serviços, com banda calculada e distribuída pelos diversos fluxos
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de tráfego do cliente de acordo com o seu perfil de negócios. O Fluxo deve
suprir as necessidades e volume de negócios com a rede que é na
atualidade o instrumento por excelência no comércio, nas ações
administrativas, nas comunicações corporativas, de marketing na Intranet e
Internet, assim como para a educação a distância e o mercado de
entretenimento como jogos, música e vídeos com transmissão remota.
A transmissão de tráfego convergente, vídeo, transmissão ao vivo,
voz, e dados críticos pedem qualidades controladas e são cada vez mais
solicitadas no mundo dos negócios e no mundo do entretenimento. A
Tecnologia de Engenharia de Tráfego, que usa MPLS (como o esquema de
encaminhamento e o CAR Committed Access Rate como o esquema de
roteamento) está atraindo a atenção como uma tecnologia de prevenção de
uma gama de problemas no caso do fornecimento de serviços diferenciados
(DiffServ) fim a fim em uma rede.
O MPLS decide apenas sobre o roteamento dos pacotes. Uma rota
para o MPLS é constituído entre um roteador dos nós de um par de RCR-E
e RCR-S (ingresso-egresso -Ingress-egress router) de acordo com a rota
computada pelos esquemas de roteamento (Tutorial-anexo 2). A abordagem
do trabalho usa um RCR-E que agrega fluxos de acordo com a classe
DiffServ ou os pares de nós origem-destino, como uma unidade de
roteamento. Isto apenas é eficaz quando há uma definição de acordo com o
plano de negócios do tráfego desejado para a rede e que este plano possa
efetivamente ser implementado com ferramentas de QoS. Menezes, Sadok
& Pereira (s.d.) tratam deste aspecto com muita propriedade. Sem uma
metodologia de definição de classes de serviços e engenharia de tráfego em
conformidade as necessidades de negócios (seja de um ISP de uma
empresa ou de escola), é fundamental um estudo prévio para definir as
capacidades e características do tráfego que se quer implantar para atender
aos níveis de serviços contratados. Ressaltamos que no estudo ficou claro
que quando convivem tráfegos com garantia de serviço e tráfego sem
garantia, a priorização sofre uma degradação prejudicando a transmissão,
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com o risco de perda de clientes comuns da rede, ou ainda tornando
inviável determinados tipos de serviços como, por exemplo, os downloads.
O MPLS continua sendo atrativo em função da possibilidade de
engenharia de tráfego e implementação de VPN´s, que com o uso do rótulo
agrega vantagens de QoS e custos menores dada a simplicidade de
implementação e a característica multiprotocolar que permite a convivência
de diversas tecnologias das infraestruturas implantadas tais como ATM,
Frame Relay, TCP/IP, as mais usadas dentre outras.
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GLOSSÁRIO
AAL—ATM Adaptation Layer . Um layer de protocolos que permite que
protocolos de layers superiores rodem sobre circuitos virtuais ATM. AAL5,
por exemplo, permite a segmentação e a remontagem de pacotes de
tamnaho variável nas células de m circuito virtual ATM.
ARIS—Aggregate Route-based IP Switching. ARIS – é a proposta de rótulo
switching da IBM, e é de arquitetura similar ao Tag Switching da Cisco.
ATM—Asynchronous Transfer Mode. É um modo de comutação de alta
velocidade cuja informação é organizada em células de tamanho fixo, com a
finalidade de transmitir dados, voz e vídeo. Ele é assíncrono, no sentido de
que a recorrência de células contendo informação de um usuário individual
não é necessariamente periódico.
BGP—Border Gateway Protocol. É um protocolo IP usado para troca de
informação de roteamento entre domínios de redes.
CE – Customer Edge – Equipamento do cliente instalado no seu domínio.
Control Component— Componente de controle – Uma função executada
por um roteador que constrói e mantém uma tabela de roteamento e trabalha
com outros componentes de controle de outros nós da rede para distribuir
informação de roteamento.
DLCI—Data Link Control Identifier. É um rótulo usado em redes Frame
Relay para identificar circuitos virtuais específicos de frame relay.
CSR—Cell Switch Router. Tecnologia de Rótulo swichting da Toshiba.
Edge RCR—´Roteador de comutação de rótulos de borda – Um roteador
“Rótulo Swicthing carrier-class”, localizado na borda da rede que
primeiramente classifica o fluxo IP e aplica o rótulo, em inglês ”rótulo”.
Egress Identifier— Identificador de saída- Um conceito usado no ARIS
referindo ao identificador do último RCR em um circuito do rótulo swichting.
Explicit Routing—Roteamento explícito - A habilidade de selecionar uma
rota específica que não seja baseada na rota mais curta e no endereço de
destino, mas baseada em uma política específica, qualidade de serviço, ou
membro de uma VPN.
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FANP—Flow Attribute Notification Protocol. O protocolo usado pelos CSR
para notificar os vizinhos que um fluxo foi selecionado para ser comutado.
CEE—Forwarding Equivalence Class. Um grupo de pacotes tratados de
forma identica quando transportados pela rede.
Flow—Fluxo Um conjunto de pacotes sendo transmitidos entre um conjunto
de terminais ou um par de portas do protocolo de transporte em um par de
terminais.
Flow Identifier—Um objeto usado por CSR, IP switching, e outras
abordagens direcionada a dados para rotular um fluxo a ser comutado.
Forwarding—Encaminhamento O processo de transmissão de um pacote
da fonte ao destino tanto em um switch ou em um roteador.
Forwarding Component—Componente de Encaminhamento O processo
de encaminhamento executado por um roteador com a finalidade de fazer o
transporte atual baseado na informação contidana tabela de roteamento,.
GRE – Generic Route Encapsulation
IETF—Internet Engineering Task Force. A organização que fornece a
coordenação de padrões e o desenvolvimento de especificações para a rede
TCP/IP.
IP—Internet Protocol. A nível de protocolo rede Layer 3 (network layer), que
contém informação de endereço e informação de controle que permite que
os pacotes sejam roteados.
IP Flow Classification—Uma função executada por um RCR de borda
(Edge RCR) que categoriza o tráfego de fluxo IP, assinala valores de QoS e
associa rótulos com CEE´s associados.
IP Switching—Comutação de IP Primeira geração de tecnologia de
comutação de rótulos “rótulo switching” desenvolvida pela Ipsilon, hoje
Nokia.
ISP- Fornecedora de Serviços Internet—Internet Service Provider. Uma
compania que fornece acesso à internet para usuários individuais e
negócios.I
ISR—O termo ARIS para Rótulo Switching
Router.
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Rótulo - Rótulo —Um pequeno identificador de tamanho fixo que é usado
para determinar o encaminhamento de um pacote usando o algoritmo de
batimento exato o qual é usualmente trocado durante o encaminhamento.
Rótulo Binding Encadeamento de rótulos — Uma associação entre um
rótulo e um CEE o qual deve ser anunciado aos vizinhos para estabelecer
um caminho de comutação de rótulos “rótulo switched path”.
Rótulo Switching Comutação de rótulos—O termo genérico usado para
descrever todas as abordagens para encaminhamento de pacotes IP usando
um algoritmo “rótulo swapping forwarding” sob o controle dos algoritmos de
layer de rede
LDP- Protocolo de Distribuição de Rótulos—Rótulo Distribution Protocol.
Um novo protocolo que está sendo desenhado pelo IETF para disseminar e
registrar as mudanças nos rótulos locais assinalados e os CEE´s com os
quais estão associados entre RCR adjacentes.
LEC—Local Exchange Carrier. Qualquer companhia autorizada pelo estado
para vender serviços locais.
Longest Match—The forwarding algorithm most
often used for IP forwarding, in which a fixed-length
IP address is compared against the variable-length
entries in a routing table, looking for the entry that
matches the most leading bits in the address.
RCR- Roteador de Comutação de Rótulos—Rótulo Switching Router. Um
RCR é um equipamento que suporta ambos o componente de controle
padrão IP(i.e, protocolo de roteamento, RSVP, OSPF etc,) e um componente
de swapping forwarding.
MPLS—Multi-Protocol Rótulo Switching. O nome do grupo de trabalho do
IETF que está padronizando a comutação por rótulos Rótulo switching.
Multicast—Cada pacote copiado para um subconjunto específico de
endereços da rede. Esses endereços são especificados no campo de
endereço de destino. Em contraste, em um broadcast
enviados para todos os equipamentos na rede.
NSP—Network Service Provider vide ISP.

os pacotes são
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OC-n—Optical Carrier-n. Uma especificação de interface física da ITU-T
para transmissão sobre fibra óptica a n vezes a taa básica de 51.84 Mbps
(e.g., OC-3 e a 155.53 Mbps).
OSPF—Open Shortest Path First. Um linkstate
Internet Protocol (IP) routing protocol padrão
P – Provider – O mesmo que Router
PE – Provider Edge – O mesmo que edge router
QoS—Quality of Service. A capacidade de diferenciar entre tráfego e tipos
de serviços de forma que uma ou mais classes de tráfego possa ser tratados
diferentemente que outros tipos.
Port—(1) Uma interface fisica para um switch ou roteador.
RIP—Routing Information Protocol. Um protocolo popular e padrão para
roteamento IP.
Router- Roteador —Um equipamento layer 3 (nível de rede

- Network

Layer) que mantém uma tabela de roteamento e encaminha pacotes através
da rede.
Routing Domain Domínio de Roteamento—A parte da rede que é
controlada por um protocolo específico de roteamento.
RSVP—Resource Reservation Protocol. É um protocolo para reservar
recursos na rede para fornecer qualidade de serviço garantida para um fluso
de uma aplicação.
SVC—Switched Virtual Circuit. Uma conexão entre dois pontos finais usado
por uma tecnologia de conexão orientada do layer 2 tal como ATM ou Frame
Relay que pode ser dinamicamente comutada através da rede .
Switching - Comutação —Um termo geral dado ao processamento de uma
menssagem, pacote, célula, ou quadro (frame). Geralmente é aplicado ao
layer 2 – Data Link Controle Services .
Tag - Etiqueta—Outro nome para rótulo, usado pela Cisco – TagSwitching.
Tag Edge Routers—Equipamentos nas bordas da rede que executa
etiquetamento de pacotes em uma rede Tag Switching.
Tag Switching Routers—Devices in the core of a
Tag Switching network that switches tags assigned
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by Tag Edge Routers.
Tag Switching—Tag Switching is the rótulo
switching approached developed by Cisco Systems
that has been submitted to the IETF for publication.
TOS—Tipo de Serviço
UNI—User Network Interface. A interface definida como um conjunto de
protocolos e características de tráfego entre o CPE (usuário)_ e a rede ATM
(ATM Switch) Unicast—Transmissão ponto a ponto equivalente.
VPI/VCI—Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier. Um campo do
cabeçalho do ATM usado para identificar um circuito virtual ao qual a célula
pertence.
VPN—Virtual Private Network
WAN—Wide Area Network.
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ANEXO 1 - Tabelas
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ANEXO A - Tabelas de resultados dos testes.
JITTER e desvio padrão de JITTERS.
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1
2
3
4

template
UDP
UDP
TCP
ICMP

Interface
Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

min-jitter
0.000030
0.000007
0.003833
0.025477

max-jitter
0.014490
0.016427
0.074408
0.744752

avg-jitter
0.004876
0.004075
0.021927
0.390413

stdev-ji
0.003527
0.003017
0.018923
0.209592

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.000030
0.000007
0.002942
0.025477

0.014490
0.016427
0.074408
1.474.406

0.004763
0.004215
0.021084
0.736428

0.003348
0.002977
0.018406
0.407284

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.000030
0.000007
0.002942
0.025477

0.014490
0.016427
0.074408
2.177.791

0.004704
0.004167
0.020742
1.114.878

0.003285
0.002919
0.018281
0.623318

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.000011
0.000004
0.002721
0.025477

0.014490
0.016427
0.074408
4.096.771

0.004646
0.004174
0.020478
2.078.450

0.003300
0.002911
0.018057
1.178.258

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.000011
0.000004
0.002721
0.025477

0.014490
0.016427
0.074408
5.007.268

0.004608
0.004173
0.020596
2.508.577

0.003286
0.002920
0.018165
1.426.451

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.000000
0.000000
0.000002
0.025477

0.019627
0.045671
0.084112
5.007.268

0.005177
0.004642
0.019830
2.525.301

0.003565
0.003312
0.017017
1.435.552

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.000000
0.000000
0.000002
0.025477

0.019627
0.049755
0.084112
5.007.268

0.005193
0.004657
0.020137
2.525.301

0.003584
0.003313
0.017204
1.435.552

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.000000
0.000000
0.000002
0.025477

0.019627
0.049755
0.084112
5.007.268

0.005198
0.004657
0.020206
2.525.301

0.003589
0.003311
0.017239
1.435.552

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.000000
0.000000
0.000002
0.025477

0.019874
0.049755
0.084112
5.007.268

0.005101
0.004654
0.020284
2.525.301

0.003620
0.003336
0.017647
1.435.552

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.000000
0.000000
0.000002
0.025477

0.019874
0.049755
0.084112
5.007.268

0.005096
0.004659
0.020226
2.525.301

0.003619
0.003338
0.017630
1.435.552
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ANEXO B - Tabela dos testes de atrasos
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ts# Template
1
UDP
2
UDP
3
TCP
4
ICMP

Interface
Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

min-delay max-delay
0.014749
0.042102
0.042017
0.062492
0.028920
0.111480
0.033520
0.954814

avg-delay
0.027919
0.050479
0.093267
0.516301

stdev-delay
0.006001
0.005000
0.027074
0.301726

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.014643
0.040356
0.027338
0.033520

0.042102
0.062492
0.112717
2.391.999

0.027442
0.050373
0.093406
1.204.712

0.005800
0.005143
0.027026
0.703245

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.014643
0.040356
0.027338
0.033520

0.042102
0.062575
0.112717
4.039.587

0.027458
0.050410
0.093259
1.996.862

0.005710
0.005059
0.026923
1.163.102

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.013977
0.040356
0.027338
0.033520

0.042102
0.062671
0.118923
7.720.234

0.027380
0.050579
0.093632
3.885.876

0.005673
0.005093
0.026896
2.252.267

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.013977
0.040356
0.027338
0.033520

0.042102
0.062852
0.118923
9.500.047

0.027378
0.050590
0.093489
4.779.604

0.005637
0.005091
0.027120
2.768.278

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.010698
0.033600
0.018012
0.033520

0.048409
0.095594
0.152403
9.924.425

0.030313
0.050005
0.093615
4.985.838

0.006285
0.005702
0.026123
2.887.342

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.010698
0.033600
0.017951
0.033520

0.048409
0.099740
0.152403
9.924.425

0.030454
0.049936
0.093497
4.985.838

0.006310
0.005716
0.026478
2.887.342

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.010698
0.033600
0.017951
0.033520

0.048409
0.099740
0.152403
9.924.425

0.030489
0.049926
0.093478
4.985.838

0.006316
0.005715
0.026554
2.887.342

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.010629
0.033600
0.017951
0.033520

0.048409
0.099740
0.152403
9.924.425

0.030394
0.049732
0.091696
4.985.838

0.006255
0.005726
0.026884
2.887.342

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

0.010629
0.033600
0.017951
0.033520

0.048409
0.099740
0.152403
9.924.425

0.030404
0.049712
0.091632
4.985.838

0.006251
0.005732
0.026830
2.887.342
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ANEXO C - Tabela de descarte de pacotes
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ts# template Interface
1
UDP
Et1/1
2
UDP
Et1/1
3
TCP
Et1/1
4
ICMP
Et1/1

sent
60
96
20
80

recvd dropped
59
1
94
2
19
1
9
71

out-ofseq max-seq
0
59
0
94
0
19
8
1

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

212
339
70
282

211
337
69
29

1
2
1
253

0
0
0
28

211
337
69
1

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

382
611
127
509

381
609
126
51

1
2
1
458

0
0
0
50

381
609
126
1

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

792
1268
264
1057

792
1266
263
106

N/A
2
1
951

0
0
0
105

792
1266
263
1

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

985
1577
328
1314

984
1574
327
132

1
3
1
1182

0
0
0
131

984
1574
327
1

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

114548
183277
38182
152731

114547
183275
38181
15011

1
2
1
137720

0
0
0
15010

114547
183275
38181
1

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

121090
193743
40363
161453

121089
193742
40362
15761

1
1
1
145692

0
0
0
15760

121089
193742
40362
1

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

122512
196019
40837
163349

122510
196016
40836
15923

2
3
1
147426

0
0
0
15922

122510
196016
40836
1

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

154236
246778
51412
205649

154236
246776
51411
20260

N/A
2
1
185389

0
0
0
20259

154236
246776
51411
1

1
2
3
4

UDP
UDP
TCP
ICMP

Et1/1
Et1/1
Et1/1
Et1/1

155658
249054
51886
207545

155657
249051
51885
20481

1
3
1
187064

0
0
0
20480

155657
249051
51885
1
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ANEXO 2 – Tutorial
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INTRODUÇÃO
A essência do MPLS - Multi Protocol Rótulo Switching, é a geração de um
pequeno rótulo de tamanho fixo denominado “rótulo”, que age como uma
representação de um cabeçalho do pacote IP. Isto é : da mesma forma como o
código postal é uma representação do endereço para uma localidade, rua, cidade e
estado em um endereço qualquer, o uso desse rótulo fará com que as decisões de
envio do pacote possibilitem que ele seja entregue no destino. Pacotes IP tem um
campo em seu cabeçalho que contém o endereço para o qual o pacote deve ser
roteado. Redes tradicionais de roteamento de pacotes processam essa informação
a cada roteador, em cada passo do pacote através da rede, a isso chamamos de
um roteamento “hop by hop”. No MPLS, os pacotes IP são encapsulados com os
rótulos pelo primeiro equipamento que eles encontram para entrar na rede.

O

roteador da borda de entrada (edge router) analisa o conteúdo do cabeçalho IP e
seleciona um rótulo apropriado com o qual vai encapsular o pacote. Parte do
grande poder do MPLS vem do fato de que em contraste ao roteamento
convencional do IP, a analise de encaminhamento pode ser baseada em mais que
apenas o endereço de destino carregado no cabeçalho IP. Em todos os nós
subseqüentes dentro da rede o rótulo MPLS, e não mais o cabeçalho IP, é usado
para a tomada de decisão de encaminhamento do pacote que são encaminhados
pelo rótulo de acordo com tabelas de rótulos localizados em cada roteador.
Finalmente, assim que os pacotes rotulados com MPLS deixam a rede, outro
roteador de borda de saída remove os rótulos.
Na terminologia da tecnologia MPLS – Multi Protocol Rótulo Switching, os
nós de encaminhamento dos pacotes, ou roteadores, são chamados de RCR –
Rótulo Switched Routers, poderíamos traduzir como Roteadores de Comutação de
Rótulos, mas preferimos manter o original em inglês RCR. A derivação desse termo
deve ser óbvia; Os roteadores MPLS encaminham pacotes fazendo as decisões de
comutação baseadas no rótulo MPLS. Isso ilustra outro conceito chave em MPLS.
Roteadores IP convencionais contém tabelas de roteamento que são pesquisadas
usando o cabeçalho IP do pacote para a decisão de como encaminhar o pacote.
Essas tabelas são construídas por protocolos de roteamento IP tais como: RIP ou
OSPF, que carregam pela rede as informações de acessibilidade ao endereço final
na forma de endereços IP. Na pratica nós constatamos que o encaminhamento (Ip
header lookup ou pesquisa do cabeçalho IP nas tabelas) e os planos de controle
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(geração da tabelas de roteamento) são firmemente relacionados. Desde que o
encaminhamento do MPLS é baseado no rótulo, é possível claramente separar o
plano de encaminhamento do plano de controle. Separando os dois, cada um pode
ser modificado independentemente. Com essa separação, nós não necessitamos
trocar os algoritmos de encaminhamento, por exemplo, para migrar para uma outra
estratégia de roteamento na rede.
Existem duas grandes categorias de RCR. Uma na borda da rede, onde é
requerido classificadores de pacotes de alta performance que possam aplicar (e
remover) os rótulos requisitados: nós chamamos esses roteadores de “roteadores
de borda MPLS!” ( MPLS edge routers). Os roteadores MPLS do núcleo da rede
(RCR), precisam ser capazes de processar os pacotes rotulados na velocidade
adequada à banda larga, portanto com alta performance. Esse tutorial examina o
MPLS e as oportunidades que ele oferece para os usuários e também para os
provedores de serviços, que estão projetando e instalando a próxima geração de
redes IP. Ele também descreve porque novos equipamentos “Carrier Class” de
borda se tornarão um componente chave no aprovisionamento dos futuros serviços
da rede. MPLS foi originalmente apresentado como uma forma de melhorar a
velocidade de encaminhamento de pacotes dos roteadores, mas agora está
surgindo

como

uma

tecnologia

padronizada

crucial,

que

oferece

novas

capacitações para redes IP em larga escala. Engenharia de tráfego, a habilidade de
operadores de redes ditar os passos diferenciados que o trafico deve tomar através
da rede, e o suporte às redes virtuais privadas (VPN – Virtual Private Network) são
exemplos de duas aplicações chaves onde MPLS é superior a qualquer tecnologia
IP disponível correntemente. Apesar de que o MPLS foi concebido como sendo
independente do Nível 2 (Data Link layer - 2), muito da excitação gerada pelo MPLS
gira em torno da promessa de fornecer um meio mais efetivo para implementar
redes IP sobre infra-estrutura baseada em ATM nos backbones de redes WAN(Wide Area Networks).

A força tarefa da Internet, IETF, está desenvolvendo o MPLS com
padronização universal, existe a RFC 3031. MPLS é visto por alguns como
um dos mais importantes desenvolvimentos de redes em 1990. MPLS tem
se tornado uma tecnologia chave para o futuro de redes IP de larga escala.
MPLS possui aplicações na implementação de redes IP sobre ATM,
fornecendo capacidade de engenharia de tráfego para redes baseadas em
pacotes, fornecendo capacidade de QoS para IP, e podendo adicionar a
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possibilidade de montagem de VPN´s baseadas em IP. Esses avanços são
críticos para o sucesso

dos fornecedores de multi-serviços, multi-user,

carrier-class, internetworks da Internet (ISP´s), redes que estão agora para
serem projetadas.
MPLS é essencialmente diferente dos métodos de processamento do
roteamento Hop-by-hop, PHB - Per Hop Behavior das redes tradicionais. Um
pequeno rótulo de tamanho fixo e facilmente processável fornece uma
representação simples de um cabeçalho IP da mesma forma que o código de
endereçamento postal é uma representação simples do endereço de localizações
postais. O sistema postal geralmente trabalha assim: ele envia a correspondência a
uma central regional, faz o reconhecimento da escrita, aplica algum tipo de código
de barra, infravermelho ou ultravioleta na borda inferior do envelope, e manda para
frente, e a partir de então somente usa o código de barra como endereço. Muitos
fabricantes desenvolveram soluções proprietárias baseadas no conceito de rótulo, o
qual colocou o IETF (Internet Engineering Task Force) a iniciar o desenvolvimento
de um padrão global de inter-operabilidade denominado MPLS. Nesse Tutorial nos
referimos aos padrões do IETF (3031 e os demais) e a comutação de rótulos (rótulo
Switching) que é usado como uma referencia geral para

qualquer técnica de

roteamento baseada em rótulos, incluindo o MPLS. Examinamos o MPLS no seu
desenvolvimento corrente, onde é descrito o porque ele foi inventado, o que ele faz
e qual a vantagem que fornece.

O padrão MPLS oferece a promessa de uma nova importante
funcionalidade de “internetworking”. Essas propriedades serão identificadas
e discutidas. Os mecanismos dos protocolos de suporte serão introduzidos
e as suas relações com o roteamento tradicional serão explicadas.
Finalmente esse tutorial explica como os novos Switches de borda Carrier
Class serão implementados nos projetos de redes MPLS. O protocolo
TCP/IP e especialmente o protocolo IP, é hoje a fundação para a rede de
dados pública (Internet) e privada (Intranet). A tão almejada convergência de
voz, dados e multimídia em uma mesma rede é esperada que seja
largamente baseada em protocolo IP, necessitando no entanto de
melhoramentos técnicos e operacionais.

Comutação de Rótulos (rótulo

switching) é uma das respostas da indústria para esse desafio. Não apenas
desenvolvendo a arquitetura original do TCP/IP, mas também criando redes
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públicas integradas, portanto o MPLS tem sido um significativo incentivo à
indústria. Por exemplo, redes IP precisam evoluir para suportar a distribuição
de pacotes em Tempo real, integração de IP com protocolos ATM, Redes
Virtuais Privadas, e uma rede pública muito maior em banda e diferenciação
de serviços. O número de equipamentos, “hosts” (terminais) que possam
ser ligados, o número de rotas que são possíveis e a largura de banda que é
disponível, tudo isso necessita ser altamente escaláveis dados os volumes
crescentes de hoje. Aperfeiçoamentos na eficiência que melhore o preço da
relação comutação/performance a menores custos (que possa estimular o
uso de Voz sobre IP por exemplo), são também grandes expectativas.
Usando comutação de rótulos para suporte a qualidade de serviços, QoS
(Quality of Service) e para fornecer funcionalidade para engenharia de
tráfego são vistas como parte da solução.
As soluções de comutação de rótulos podem ser caracterizadas pelo
uso do encaminhamento de pacotes por troca de rótulos, combinado com o
controle do protocolo IP, e um mecanismo de distribuição de rótulos. Estas
são as diferenças, no detalhe que distinguem entre as técnicas que tem sido
propostas.

Apesar da comutação de rótulos tentar resolver uma grande

gama de problemas na integração entre IP e ATM, as dificuldades
associadas com o mapeamento entre os modelos de protocolos IP e ATM,
tem sido um grande direcionador para o desenvolvimento da tecnologia de
comutação de rótulos. Nos últimos 5 anos, um grande número de
companhias tem realizado grande esforço em mesclar a operação de alta
velocidade do switch baseado em ATM com o processo de roteamento da
Internet baseada no nível de rede IP. Quatro resultados desse esforço são
notáveis:
a) O Cell Switching Router (CSR), essa abordagem foi desenvolvida pela Toshiba
e apresentada para o IETF em 1994. Essa foi uma das primeiras propostas
públicas para usar o protocolo IP para controlar a fabrica de comutação ATM. O
“CSR” é projetado para funcionar como um roteador para conexão de

sub

redes lógicas na forma clássica do ambiente “IP over ATM”. Equipamentos
para comutação de rótulos comunicam sobre os circuitos virtuais padronizados
como no ATM. A rotulação do CSR é direcionada a dados, (isto é, rótulos são
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assinalados na base de fluxos que são localmente identificados). O FANP –
Flow Attribute Notification Protocol é usado para identificar os VC´s – Virtual
Channels entre CSR´s e para estabelecer a associação entre fluxos individuais
e

VC´s

individuais

dedicados. O

encaminhamento dos fluxos

Objetivo

dos

CSR´s

é

permitir

o

isto é, comutar o fluxo de células ATM que

constituem o pacote ao invés de remontá-los e fazer a decisão de
encaminhamento sobre ele no nível do IP. CSR tem sido usado em redes
comerciais e acadêmicas no Japão.
b) IP Switching, desenvolvido pela Ipsilon (que hoje é parte da Nokia), foi
anunciado no início de 1996 e tem sido entregue em produtos comerciais. O IP
switching habilita um equipamento com a performance de um switch ATM para
agir como um roteador, mas superando as limitadas capacidades de tráfego
dos roteadores tradicionais. O objetivo básico dos IP switching é integrar
switches ATM e roteamento IP de uma forma simples e eficiente ( eliminando o
plano de controle do ATM). IP switching usa a presença de tráfego de dados
para direcionar a definição de um rótulo (rótulo). Um protocolo para ligação
denominado IFPM- ( Ipsilon Flow

Management Protocol) e um Switch

Management Protocol denominado de GSMP- General Switch Management
Protocol, são definidos. GSMP é usado apenas para controlar um switch ATM e
os circuitos virtuais definidos através da rede.
c) Tag Switching é a abordagem de comutação de rótulos “rótulo switching”
desenvolvido pela Cisco Systems. Em contraste com CSR e IP Switching, Tag
Switching é uma técnica direcionada a controle que não depende do fluxo de
dados para estimular a definição das tabelas de encaminhamento do rótulo no
roteador. Uma rede com comutação de etiquetas - Tag Switching consiste de
roteadores de Tag de borda Tag Edge Routers e roteadores de tag

“Tag

Switching Routers”, com o etiquetamento sendo responsabilidade do roteador
de borda . O protocolo de roteamento padrão IP são usados para determinar o
próximo Hop para o tráfego. AS Etiquetas Tag´s são parâmetros para rotas em
uma tabela de roteamento e distribuídas para “peers” via um protocolo de
distribuição de etiquetas – Tag Distribution Protocol. Tag switching é disponível
em um grande número de produtos Cisco.
d) Aggregate Route-based IP Switching (ARIS),é a abordagem da IBM para rótulo
switching, é similar em sua arquitetura ao Tag Switching exposto acima. ARIS
liga rótulos a rotas agregadas (grupos de endereços prefixados) ao invés de
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fluxos (diferente de CSR ou IP Switching). A ligação de rótulos e a comutação
de passos (segmentos) são iniciadas em resposta ao controle de tráfego (tal
como alteração de rotas) ao invés de fluxos de dados, com o roteador de saída
(egress router) que geralmente é o próprio iniciador. Roteadores capacitados
em ARIS são chamados Integrated Switch routers. ARIS foi projetado com um
foco no ATM, com a escolha do Data Link Layer ( ele fornece mecanismos de
prevenção ao loop, que não são disponíveis no ATM). O protocolo ARIS é um
protocolo peer-to peer que roda entre ISR´s diretamente sobre IP e fornece
meios para estabelecer vizinhos e para trocar ligações de rótulos. Um conceito
chave em ARIS é o identificador de saída egress identifier. A distribuição de
rótulos começa no desenvolvimento da tecnologia de rótulo switching,
entretanto está sendo direcionado pelo Egress Router e é propagado em uma
forma ordenada em direção ao Ingress router, ou roteador de ingresso.

Desde que soluções múltiplas proprietárias para a comutação
baseada em rótulos não é uma direção aceitável, agora é reconhecido que
padrões são necessários os que justificaram a criação do grupo de trabalho
do IETF. Uma carta foi acordada no IETF no começo de 1997, e o encontro
inaugural do grupo de trabalho aconteceu em abril de 1997. Após muita
deliberação, o termo MPLS – Multiprotocol Rótulo Switching foi selecionado
como nome vendor independent, independente de fabricante para o conjunto
de padrões necessários.

O rascunho do documento MPLS Framework-

Internet Draft, atesta que o objetivo de padronização é “integrar o paradigma
para a troca de rótulos para encaminhamento com o nível de roteamento de
rede” – no original: Integrate the rótulo swapping forwarding paradigm with
network layer routing com foco inicial em Ipv4 e Ipv6. MPLS fornece os
mecanismos e estes podem ser aplicados em várias formas de acordo com
as necessidades da rede. Fornecedores já estão trabalhando nas
implementações. Todos que constroem grandes redes baseadas em MPLS
– IP, e explora completamente os benefícios do MPLS devem ser os líderes
na próxima onda de expansão de uso de redes.
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O QUE É MPLS?
MPLS é a abreviação de Multiprotocol Rótulo Switching. Multiprotocol porque pode
ser aplicado em todos protocolos de rede da camada 3, embora quase todo o
interesse esteja em usar MPLS com tráfego do IP. Dependendo de qual vendedor,
como vimos acima, o MPLS é a solução a todo o problema de velocidade e banda
que se possa ter. Assim a pergunta "o que é MPLS?" poderia ter muitas respostas
certas.
Num enfoque maior, MPLS versa sobre usar o IP conectionless com as
redes connection-oriented. Poderíamos também interpretar como sendo usar o “IP
sobre ATM”, mas existe hoje uma tendência forte em usar MPLS acoplando o IP às
novas redes óticas. Os drafts do IETF se referem ao MPLS como "a camada calço
", a idéia que MPLS está algo entre a camada 2 e a camada 3. O MPLS começou
como o Tag switching.
A Ipsilon (referenciada acima) era a companhia que começou a investir no
MPLS. Com referência a Ipslon, note que havia dois itens a serem tratados: Um era
que não há nenhuma razão que um ATM switch não poderia ter um router dentro
dele (ou um router que tenha a funcionalidade ATM switch dentro dele). Outro era
que uma vez que você possui um router no topo de seu ATM switch, você pode
usar o roteamento dinâmico de IP para estabelecer circuitos virtuais (VC). Ou seja
em vez de usar o software de gerência, ou da configuração humana, ou mesmo o
roteamento do ATM (PNNI) para estabelecer os caminhos, o roteamento dinâmico
do IP pode dirigir a criação destes circuitos virtuais. A partir de um rótulo de entrada
o caminho na rede passa a ser definido de acordo com os parâmetros de entrada e
os pacotes passam por um circuito preestabelecido, ou estabelecido de acordo com
as tabelas de rótulos disponíveis em cada roteador de comutação de rótulos,
(RCR).
Quando você começa a pensar sobre o forwarding, encaminhamento rápido
com classe de serviço (CoS), interface para entrada, endereço de origem, porta e
informações da aplicação, tudo pode influenciar na decisão do encaminhamento. A
tomada de a decisão através de uma única etiqueta por trajeto que o pacote pode
fazer, permitem que os dispositivos subseqüentes não necessitem fazer decisões
muito complexas. Logo depois que a idéia básica do Tag switching ganhou
publicidade, a Cisco se envolveu visivelmente no assunto e assim fez todos os
outros fabricantes. Há uns anos atrás, o Tag switching no Cisco 7000 séries
permitiu usar o Tag switching em redes IP de alta velocidade. Isto está migrando
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agora, para suportar a versão padronizada. Outras plataformas da Cisco suportam
o MPLS: LS1010, 3600 (o release notes para o 12.1(3) T dizem também 2600),
12000 GSR séries.
Existe um esforço para que os dispositivos óticos sejam capazes de
estabelecer rapidamente estes circuitos. A Lucent anunciou um "router ótico ",
usando 256 espelhos muito pequenos em um chip, sob controle elétrico. A Agilent
(HP) e a Texas Instruments anunciaram chips baseados em gel onde a corrente
elétrica gira o líquido para uma superfície reflexiva deflexionando a luz de um guia
de onda a outro.
Estes dispositivos merecem o título de DACS ótico (Cross-Connect Switch),
O press release da Cisco em relação à aquisição da Monterey Networks fala sobre
optical cross-connect technology). Estes dispositivos não são roteadores no sentido
de olhar os pacotes e determinar o trajeto dinamicamente. São roteadores no
sentido de projetar e sondar um trajeto através dos múltiplos dispositivos da
camada 1.

O MPLS se une aos sistemas óticos quando usa a idéia de que,
quando uma rota para um destino específico é propagada, um caminho de
luz deverá ser percorrido. Este caminho de luz pode ser então usado por
pacotes que devem ir para um destino ou para um grupo de destinos de
forma muito mais rápida (apenas um hop) do que se cada roteador, ao longo
do caminho, examinasse o cabeçalho de nível 3. Assim nós temos diversos
meios onde MPLS está sendo considerado:


high-speed IP backbones;



legacy ATM ;



MPLS-capable ATM , e



optical .

Frame Relay MPLS está sendo considerado por alguns fabricantes com exceção da
Cisco.
As empresas que estão também buscando implementar MPLS pode-se
citar: AT&T está oferecendo um serviço chamado IP Frame Relay, rede IP via
frame-relay em um backbone MPLS. Isto usa a idéia da Cisco do MPLS-based
VPN's, discutida no RFC 2547 e a MCI anunciou um serviço similar, chamado
Business Class IP.
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PROTOCOLO MPLS E SUAS FUNÇÕES
Conceitos de Roteamento e Comutação.
Muitos conceitos básicos que são aplicados para qualquer tecnologia de comutação
necessita ser revisto antes de descrever como o MPLS funciona.
a) Roteamento (routing) é um termo vago usado para descrever as ações tomadas
pela rede para mover os pacotes através dela. Nós falamos de pacotes sendo
roteados de “a” para “b”, ou pacotes sendo roteados pelas redes ou Interredes. Deve haver muitos roteadores em uma rede conectados de alguma
forma arbitrária. Pacotes progridem através da rede sendo enviados de uma
máquina para outra em direção a seu destino. Protocolos de roteamento (i.e.
RIP, OSPF) habilitam cada máquina a “entender” qual das próximas máquinas é
o próximo nó (next hop) que o pacote deve tomar para o seu destino.
Roteadores usam os protocolos de roteamento para construir as tabelas de
rotas. Quando eles recebem um pacote e tem que fazer uma decisão de
encaminhamento, os roteadores olham a tabela de rotas usando o endereço IP
como um índice e recupera o endereço do próximo roteador - Next Hop
Machine. A construção das tabelas e seu uso para a pesquisa no tempo de
encaminhamento separa as operações lógicas. Figura 1 ilustra essas funções
como elas devem ocorrer em um roteador.

Gerência de
Roteamento

Tabela de
Roteamento

Processador de
controle de rotas
Pacotes de
entrada

Encaminhamento
de pacotes

Pacotes de
saída

b) Comutação – Switching – é geralmente usado para descrever a transferência de
Figura 1

dados de uma porta de entrada para uma de saída de uma máquina onde a
seleção da porta de saída é baseada nas informações do layer 2 (i.e., ATM
VPI/VCI).
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c) Componentes de Controle – Control Component – constroem e mantém uma
tabela de roteamento para o uso do nó. Ela trabalha com componentes de
controle de outros nós para distribuir a informação de rotas de forma
consistente e acurada, também assegura que os procedimentos locais são
consistentes e são usados para criar as tabelas de rotas. Os protocolos de
roteamento padrões (OSPF, BGP, e RIP) são usados para trocar informação de
roteamento entre os componentes de controle. O componente de controle deve
reagir quando mudanças na rede ocorrem (tal como uma falha de link), mas ele
não é envolvido no processamento de pacotes individuais.
d) Componente de encaminhamento – Forwarding component – executa o
encaminhamento do pacote atual.

Ele usa informação da tabela de

encaminhamento (a tabela mantida pelo roteador), pela informação carregada
pelo pacote mesmo, e um conjunto de instruções locais com a finalidade de
tomar as decisões de encaminhamento do pacote. Em um roteador
convencional, um longest match algorithm compara o endereço de destino no
pacote com as entradas na tabela de rotas até que ele obtenha o melhor
“Match” disponível. Mais importante, o processo de total tomada de decisão
tem que ser repetido a cada nó ao longo do caminho da origem ao destino. Em
um roteador de comutação de rótulos-RCR, um algoritmo para a troca de rótulo
sobre o exato casamento, “Match” usa o rótulo do pacote e uma tabela para
encaminhamento baseado apenas no rótulo corrente para obter o novo rótulo e
a interface de saída para o pacote.
e) Uma Tabela de Rotas, é o conjunto de entradas em uma tabela que fornece
informação para ajudar o componente de encaminhamento executar a função
de comutação. A tabela de rotas (encaminhamento) deve associar cada pacote
com uma entrada (tradicionalmente o endereço de destino) que fornece
instruções para onde o pacote deve ir na seqüência. Figura 1 ilustra essas
funções como elas devem ocorrer em um roteador.
f)

Classe de Encaminhamento Equivalente - CEE - Fowarding Equivalence Class
(CEE) é definida como qualquer grupo de pacotes que podem ser tratados de
uma maneira equivalente para os propósitos de encaminhamento. Um exemplo
de uma CEE é o conjunto de pacotes “unicast” onde os endereços de destino
são iguais a um prefixo particular de endereço IP. Outra CEE pode ser o
conjunto de pacotes que possuem o mesmo endereço de origem e destino.
CEE´s podem ser definidas em níveis diferentes de granularidade (por exemplo:
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todos os pacotes que possuem o mesmo prefixo de endereço é uma
granularidade grosseira comparada com todos os pacotes de uma dada fonte
direcionados para uma porta específica de uma aplicação.) A figura 2 ilustra a
idéia de granulosidade.

Subnet Destino
Subnet Destino
Host de Destino
Aplicação de Destino

Figura 2

g) Um rótulo “Rótulo” é um identificador relativamente pequeno, tamanho fixo,
desestruturado

que

pode

ser

usado

para

assistir

ao

processo

de

encaminhamento. Rótulos são associados com uma CEE através de um
processo de associações (biding). Os rótulos são normalmente usados para um
único canal de dados (data link), e possuem significado global, tal qual um
endereço na rede tem grande importância para a chegada ao destino. Rótulos
são análogos aos DLCIs em uma rede Frame Relay ou o VPI/VCIs usado em
um ambiente ATM. Desde que o ATM é uma tecnologia que já usa campos
pequenos e de tamanho fixo para fazer as decisões de comutação, acredita-se
que a comutação de rótulos será uma forma efetiva de montagem de uma rede
IP sobre ATM. Rótulos são pautados para uma CEE (e depois torna-se muito
significativo) como o resultado de alguns eventos que indicam uma necessidade
para a definição de uma rota associada de roteador a roteador (binding). Esses
eventos podem ser divididos em duas categorias:

DATA DRIVEN BINDINGS - Ocorrem quando o tráfego começa a fluir, é
submetido ao Roteador de comutação de rótulos e é reconhecido como
um candidato para a comutação de rótulos. Associação de rótulos, Rótulo
Bindings, são estabelecidos somente quando necessários, resultando em
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menos entradas na tabela de encaminhamento. Rótulos são assinalados
para fluxos de tráfego individual IP e não para pacotes simples. Em uma
rede ATM isso pode resultar no uso de um número substancial de
circuitos virtuais, os quais devem limitar a escalabilidade da rede.
COMUTAÇÃO DE RÓTULOS - RÓTULO SWITCHING- é uma forma
avançada

de

encaminhamento

de

pacotes

que

substitui

o

encaminhamento pelo batimento do mais longo endereço por um
algoritmo de substituição de Rótulos mais eficiente. Existem três
importantes distinções entre comutação de rótulos e roteamento
convencional:

Análise Cheia do

Roteamento Convencional

Comutação de Rótulos

Ocorre a cada Nó

Ocorre apenas uma vez na
borda da rede onde o rótulo

cabeçalho IP

é assinalado
Suporte a Unicast e Requer múltiplos e complexos

Requer um algoritmo de

Multicast

algoritmos de encaminhamento encaminhamento

Decisões de

Baseado apenas em Endereços Pode ser baseado em

Rotamento

qualquer número de
parâmetros Tais como QoS,
membro de uma VPN

Roteador de comutação de rótulos RCR - Rótulo switching router é
qualquer equipamento que suporta ambos, o componente de controle IP
padrão, isto é, protocolos de roteamento RSVP, OSPF etc. e o componente
de encaminhamento comutação de rótulos - rótulo switching. A figura 3
mostra uma rede comutação de rótulos simples e ilustra os roteadores de
borda Edge RCR´s, fornecendo as funções de ingresso e saída da rede e os
Core RCR - RCR´s (fornecendo comutação de alta velocidade). Uma rede
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de comutação de rótulos “rótulo Switching network” serve o mesmo propósito
que qualquer rede de rotas: ou seja ela entrega tráfego para um ou mais
destinos. A adição de uma encaminhamento baseado em rótulos
complementa o roteamento convencional mas não o substitui.

RCR
REDE

Ingresso/entrada
Saída
RCR
Borda

RCR
RCR
REDE
REDE

RCR
REDE

RCR
Borda

RCR
REDE

Figura 3

COMPONENTE DE ENCAMINHAMENTO - RÓTULO
SWITCHING
Um rótulo pode ser associado com um pacote em diversas formas.
Algumas redes pode embutir o rótulo no cabeçalho do nível 2 Data Link(o
ATM VCI/VPI, e o frame Relay DLCI especificamente). A outra opção é colar
em um pequeno cabeçalho como um rótulo que situe entre o cabeçalho do
nível 2 - Data Link e o Data Link protocol - dataunits, isto é entre o cabeçalho
do layer 2 e os dados do layer 3, que serão carregados. Essas técnicas
permitem a comutação de rótulos ser suportada virtualmente por qualquer

94

Data Link inclusive: Ethernet, FDDI, e links ponto a ponto. Nas margens de
uma rede MPLS os roteadores de borda - edge RCR´s fazem a classificação
e as formatam as decisões de encaminhamento examinando o cabeçalho IP
nos pacotes sem rótulos. O resultado é que rótulos apropriados são
aplicados aos pacotes e eles são encaminhados para um RCR que serve
como o próximo nó em direção ao último destino. O rótulo de tamanho fixo
gerado pelo RCR age como uma representação simples para o cabeçalho
do pacote IP, e portanto reduzindo a complexidade de processamento em
todos os subseqüentes nós na rota. O Rótulo é gerado durante o
processamento do cabeçalho no nó RCR. Todos os nós subseqüentes da
rede usam o rótulo para as tabelas de comutação e encaminhamento,
podem ser implementadas ao nível dos nós (em uma simples tabela por nó),
ou no nível de interface (uma tabela por interface). O que é mais importante
sobre encaminhamento baseado em rótulos é que apenas um simples
algoritmo de encaminhamento é necessário para todos os tipos de
comutação e isso pode ser implementado no hardware (ASIC) para se obter
velocidade extra.

O COMPONENTE DE CONTROLE DE COMUTAÇÃO – THE RÓTULO
SWITCHING CONTROL COMPONENT
Rótulos são anexados aos pacotes por um RCR de borda. Os demais
RCR que recebem esses pacotes rotulados devem saber ou devem concluir
o que fazer com eles. Isso é responsabilidade do componente de controle de
comutação do rótulo – componente de controle de comutação – (switching
control component) - que trata essa tarefa. Ele usa o conteúdo de uma
entrada na tabela de encaminhamento de rótulos como seu guia.
Desnecessário dizer que o estabelecimento e a manutenção das entradas
das tabelas são funções essenciais e devem ser executadas em cada RCR.
O controle de comutação de rótulos é o responsável para distribuir a
informação de roteamento entre os RCR´s numa forma consistente e para a
execução das rotinas que são usadas pelos RCR´s para converter essa
informação em uma tabela de encaminhamento – Fowarding Table.

O
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componente de controle da Comutação de Rótulo inclui todos os protocolos
convencionais de roteamento (OSPF, BGP, PIM, e assim por diante). Esses
protocolos de roteamento fornecem aos RCR´s do mapeamento entre a CEE
e o endereço do próximo nó. Adicionalmente o RCR deve:


Criar os links entre os rótulos e os CEEs;



Distribuir esses links para os outros RCR´s, e



Construir a sua própria tabela de encaminhamento de rótulos.
O link entre um rótulo e um CEE pode ser direcionado a dados, isto é pode

ser o resultado da presença de um tipo específico de fluxo de tráfego, ou pode ser
direcionado a controle, isto é direcionado pela topologia como representado em
alterações de rotas ou outras mensagens de controle. Cada uma dessas técnicas
para estabelecimento de links possuem numerosas opções. A decisão para
estabelecer um fluxo rotulado pode ser baseado em critérios múltiplos (i.e., a fonte
dos dados deve indicar a quantidade de dados que é esperada). Amarração de
rotas direcionada a dados estabelece amarrações ativas de rótulos apenas quando
existe

uma

necessidade

imediata,

isto

é,

existe

trafego

presente

para

encaminhamento. Ambas as topologias de troca e mudanças de tráfego devem ser
distribuídas.

Amarração de rotas direcionada a controle é baseada no

conhecimento gerencial resultante de processamento de rotas e reserva de
recursos. Apesar de ambas as técnicas terem sido usadas, o recente padrão MPLS
será baseado na técnica direcionada para controle.

DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO DE RÓTULOS.
Uma tabela de comutação de entrada de rótulos fornece, no mínimo,
informação sobre a interface de saída e um novo rótulo, mas pode também conter
outras informações. Ela pode por exemplo, indicar a disciplina de fila de saída a ser
aplicada ao pacote. O rótulo de entrada identifica unicamente uma entrada única
nessa tabela. Cada rótulo que é distribuído deve ser amarrado em uma entrada na
tabela de encaminhamento . Essa amarração deve ser executada no RCR local ou
pode ser fornecida por um RCR remoto. A versão corrente do MPLS usa a
amarração por “downstream”, na qual os rótulos de amarração são usados como
rótulos para a saída ao destino. Devemos notar que o oposto disso, denominado
“Upstream binding“, é também viável. Para o MPLS, as entradas na tabela de
encaminhamento são estabelecidas como segue:
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A arquitetura do MPLS usa ambos: controle local (o RCR pode decidir criar
e disponibilizar uma amarração sem esperar receber uma amarração de um vizinho
para o mesmo CEE) e o controle de saída (o RCR espera por uma amarração de
seu dowstream vizinho antes de alocar um rótulo e avisar o seu Upstream).
Conhecimento das amarrações entre os rótulos escolhidos localmente e os CEE´s
aos quais estão associados devem ser disseminados para os RCR adjacentes para
o uso na criação de suas próprias tabelas de encaminhamento [ RFC 3031]. A
informação na tabela de encaminhamento deve também registrar mudanças na
rede de uma forma consistente. Afinal de contas, é o rótulo no pacote de entrada
que é usado para descobrir as regras para encaminhar o pacote. A informação dos
rótulos pode ser distribuída de duas formas:
a) Piggybacking on a Routing Protocol - “Pegando” de um protocolo de roteamento
a informação de amarração do rótulo do MPLS que pode ser adicionada aos
protocolos adicionais de roteamento para a distribuição apesar de apenas os
esquemas direcionados a controle podem suportar esse método. Piggybacking
em sua operação normal de protocolo de roteamento, assegura consistência da
informação de encaminhamento e evita a necessidade por outro protocolo.
Infelizmente nem todas as sub redes usam roteamento e nem todos protocolos
de roteamento são facilmente habilitados a operar com rótulos, de forma que
isso não é uma resposta completa para a distribuição de rótulos.
b) Uso de um LDP – “Protocolo de Distribuição de Rótulos” – Label Distribution
Protocol - seguindo o modelo de Tag Switching da Cisco, o grupo de trabalho
do MPLS caminhou na definição de um novo protocolo especificamente para a
distribuição de informação para amarração de rótulos, denominado de LDP. O
LDP pode ser usado para ambos os tipos de esquema: o direcionado a controle
e o direcionado a dados. A desvantagem de um LDP explicito é que ele
adiciona complexidade (ainda outro protocolo deve ser suportado), e o seu uso
necessita ser coordenado na operação entre os protocolos de roteamento
associados.
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O PAPEL DO RCR DE BORDA
É responsabilidade do RCR-Borda classificar o tráfego e aplicar e remover os
rótulos dos pacotes.

Como foi notado previamente, os rótulos podem ser

assinalados na base de fatores outros que o endereços de destino. O RCR Borda
determina se o tráfego é um long-lasting flow, implementa as políticas de
gerenciamento e controles de acesso e executa agregação de tráfego em fluxos
maiores quando possível. Essas são todas as funções que necessitam ser
executadas na amarração entre os mundos IP e MPLS. Assim a capacidade dos
RCR Borda será a chave de sucesso de um ambiente geral de comutação de
Rótulos – Rótulo switching. Ela é também um ponto de controle e gerenciamento
para o fornecedor de serviços (Isto é Internet Service Providers). Espera-se ver
uma nova geração de produtos especialmente desenhados como MPLS RCR de
Borda. Essa nova geração de RCR´s Borda terão as seguintes características:


Wirespeed IP flow classification: isso permitirá que esses produtos assinalem
valores de QoS e possam aplicar rótulos para os fluxos IP sem nenhuma
degradação no desempenho de encaminhamento, e



Extensive VPN capabilities: para tirar vantagem do MPLS quando provisionar
VPN´s, esses produtos devem ser capazes de processar tabelas de
encaminhamentos múltiplas de forma que os clientes VPN possam ser
separados nos RCR´s.

BENEFÍCIOS E VANTAGENS DO MPLS
Uma das maiores vantagens do MPLS é o fato que ele é uma
implementação baseada no padrão da tecnologia de comutação de Rótulos Rótulo Switching. O desenvolvimento de padrões resultam em um ambiente
aberto

com

múltiplos

fabricantes

todos

com

características

de

interoperabilidade.
Competição também resulta em preços menores, direciona a funcionalidade
inovadora e estimula a disponibilidade em prazos menores, ou seja, melhor
desempenho.
Esperamos ter uma grande indústria para suportar o MPLS e que eventualmente
suplantará as soluções proprietárias correntes.
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As reais questões a serem levantadas são: Quais são os benefícios e vantagens do
uso da tecnologia de comutação de rótulo? É a comutação de rótulo um passo
necessário na evolução da arquitetura TCP/IP? Os aperfeiçoamentos dos
algoritmos de roteamento convencionais atenderão os requerimentos perceptíveis
das aplicações?
Rotas Explícitas – uma funcionalidade chave do MPLS é o seu suporte para rotas
explícitas. Caminhos roteados por comutação de rótulos são muito mais
eficientes que a opção de roteamento IP. O MPLS fornece também algumas
das funcionalidades necessárias a engenharia de tráfego. Caminhos roteados
explicitamente também possuem atrativos

tais como “Túneis Opacos” onde

eles podem carregar qualquer tipo de tráfego (isto é, SNA, IPX) em que dois
túneis finais cooperados podem ser combinados. Em decorrências dos RCR
intermediários que implementam os túneis consigam ver apenas o tráfego
através do rótulo MPLS que carrega os pacotes enviados pelo túnel.
VPN – Virtual Private Networks – Redes virtuais privadas são usadas em muitas
organizações, construídas usando linhas privadas para conectar sítios em
diversas localidades de campo. Uma operadora que ofereça uma rede sobre
meios compartilhados entre diversos provedores, com garantia de segurança,
confiabilidade e com comportamento previsível, terá a oportunidade de realizar
receitas extras, enquanto as organizações que usam as redes privadas
diminuirão seus custos de propriedade. VPN´s são emulação de redes privadas
através das redes de operadoras, e fornecedores de serviços de Internet (ISP),
de tal forma que cada organização perceba a rede como sendo de sua
propriedade e de uso restrito a organização. A infraestrutura das operadoras
será “virtualizada” para suportar redes mútuas independentes e invisíveis dentre
as organizações contratantes. MPLS é o ingrediente chave para a construção
dessas redes. Os rótulos MPLS podem ser usados para isolar os tráfegos entre
e intra VPN´s.
Suporte a Multi-protocolos e a Multilink, o componente de encaminhamento de
rótulo switching fowarding, não é específico para um nível particular da rede.
Por exemplo, o mesmo componente de encaminhamento fowarding pode ser
usado quando fizer a comutação de rótulos tanto com IP como com IPX.
Comutação de Rótulo é também capaz de operar virtualmente sobre qualquer
protocolo do layer de enlace de dados da rede, apesar da ênfase inicial ter sido
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sobre o ATM. O “multi” no MPLS é aplicado acima e abaixo ao layer de
comutação de rótulo.
Evolvability - Comutação de rótulo também tem a vantagem de uma separação
clara entre as funções entre controle e encaminhamento. Cada parte pode atuar
sem impactar a outra parte, o que faz com que a evolução da rede seja mais
fácil , mais barata e menos susceptível a erros.
Inter- Domain routing – Rótulo Switching fornece uma mais completa separação
entre roteamento Inter e Intra Domínio. Isso melhora a escalabilidade dos
processos de roteamento e, de fato, reduz o conhecimento requerido em um
domínio. Isso é um benefício para o ISP, e operadoras que podem Ter um
grande volume de tráfego isto é tráfego cuja fonte e destino não está na sua
rede.
Suporte a todos os tipos de tráfego – Uma outra vantagem da Comutação de
Rótulo que geralmente não é visível para o usuário é que ele suporta todo o tipo
de encaminhamento: unicast, unicast com tipo de serviço, e pacotes multicast.
Comutação de Rótulo também melhora sobre todos os variados métodos que
tem sido tentados para integrar sub-redes baseadas em IP com ATM. Isso
deve remover a necessidade de algoritmos e protocolos complexos, que lidam
com aspectos tais como uma resolução de endereços e dos diferentes modelos
para multicast e reservas de recursos. Comutação de Rótulo pode ser usado
com atributos de QoS, que por sua vez, permitem classes diferentes de acesso
a serviços das operadoras e ISP, de acordo com as definições préestabelecidas.

Comutação de Rótulos pode permitir a criptografia de um

cabeçalho IP, desde que tudo que é necessário ao RCR é o rótulo. Dessa
maneira as fontes de destinos dos dados não serão observados enquanto
estiverem em trânsito.
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ANEXO 3 – Scripts de Configuração dos Roteadores
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Definição da Diferenciação de serviços nos roteadores.
A seguir os scripts de configuração dos roteadores com comentários que
facilitam a compreensão da aplicação do Diffserv, em termos das políticas
adotadas.

CE3 : Na LAN do CE3 estão os servidores reais (usados na análise qualitativa)
! *** LAN do CE3
! *** Configuração de QoS (baseada em IP Precedence)
! *** Classificação
Definição da lista de acesso – protocolo, portas e endereços origem destino
Dados de Missão crítica
access-list 103 permit udp host 172.16.33.33 eq 8081 host 172.16.22.22
access-list 103 remark *** Mission-critical data classification
! Classificação de tráfego de Vídeo
access-list 104 permit tcp host 172.16.33.133 host 172.16.22.122
access-list 104 permit udp host 172.16.33.133 host 172.16.22.122

access-list 104 remark *** Video Traffic Classification
! Classificação de tráfego de Voz

access-list 105 permit udp host 172.16.33.33 eq 1801 host 172.16.22.22
access-list 105 remark *** Voice Traffic Classification
! Comandos de batimento da classe com os grupos de acesso
class-map match-all CRITICAL
match access-group 103
class-map match-all VIDEO
match access-group 104
class-map match-all VOICE

match access-group 105
! *** Com o comando class-map são criadas as classes e o sub-comando
match especifica quais são os critérios para que um pacote pertença a essa
classe. No exemplo acima foram criadas 3 classes: VOICE,

VIDEO E

CRITICAL. Cada classe está associada a uma determinada lista de acesso que
classificará os pacotes conforme os campos especificados.
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! *** Definição da Política de Priorização e Marcação
policy-map POLICY1
Classe Voz
class VOICE
priority 48
set ip precedence 5 !Maior precedência para Voz
Classe Vídeo
class VIDEO
bandwidth 560 !Banda para vídeo

set ip precedence 4
Classe Dados de Missão Crítica
class CRITICAL
bandwidth 32
set ip precedence 3
Classe Outros tráfegos
class class-default
police 64000 conform-action set-prec-transmit 0 exceed-action drop
! ! *** O comando policy-map permite a criação de politicas de QoS que serão
aplicadas posteriormente em uma determinada interface.

Essa política

contem as diversas classes criadas anteriormente com o comando class-map
e a marcação e priorização aplicadas em cada uma desse classes. Tomamos
como exemplo a classe VOICE configurada acima.
O sub-comando priority informa que o mecanismo de priorização aplicado é o
LLQ e garante uma banda de 48 kbps para esse tráfego, O sub-comando set
IP precendence 5 fará a marcação do campo IP precedence do protocolo IP
com o valor 5
! *** Também notamos a existência de uma classe default nessa configuração.
Essa classe default se aplica a todo o tráfego que não foi classificado como
pertencente a nenhuma das classes anteriores. Observamos também a
presença do comando police que estará limitando o tráfego dessa classe para
um determinado valor e descartando todo tráfego excedente.
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! *** Definição dos parâmetros Frame-Relay através de um map-class. Notar que a
“POLICY1” é invocada dentro da map-class sob a forma de service-policy output =
política aplicada na saída desta interface, ou seja, no fluxo CE3 >> RCR-E#
map-class frame-relay FRCLASS

frame-relay cir 700000
frame-relay bc 7000
frame-relay be 0
frame-relay mincir 700000
service-policy output POLICY1

!
! *** Configuração da interface física de conexão entre o CE3 e o RCR-E3
interface Serial0/1
description *** connection to 7200b (s3/1) ***
no ip address
max-reserved-bandwidth 92
encapsulation frame-relay IETF
clockrate 2000000
frame-relay traffic-shaping
no frame-relay inverse-arp
frame-relay lmi-type cisco
frame-relay intf-type dce
no shutdown

!
! *** Aplicação das políticas criadas à subinterface s1/0.133 (conexão ao RCR-E3)
referência à “FRCLASS” dentro do PVC definido por “frame-relay interface-dlci 133”

interface Serial0/1.133 point-to-point
description *** connection to PE3 (QoS test) ***
bandwidth 768
ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 133
class FRCLASS
-------------------------------------------------------------------------------------
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CE4 : Na LAN do CE4 está a interface PAGENT-OUT (onde são gerados os
fluxos do PAGENT)
! LAN do CE4
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.44.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto

! *** Configuração de QoS (baseada em IP Precedence)
! *** Classificação
access-list 103 permit tcp host 172.16.44.2 host 172.16.22.2 eq 8081
access-list 103 remark *** Mission-critical data classification
!
access-list 104 permit udp host 172.16.44.2 host 172.16.22.2 range 2800 2899
access-list 104 remark *** Video Traffic Classification
!
access-list 105 permit udp host 172.16.44.2 host 172.16.22.2 range 1800 1899
access-list 105 remark *** Voice Traffic Classification
!
class-map match-all CRITICAL
match access-group 103
class-map match-all VIDEO
match access-group 104
class-map match-all VOICE
match access-group 105
exit
!
! *** Definição da Política de Priorização e Marcação
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policy-map POLICY1
class VOICE
priority 48
set ip precedence 5
class VIDEO
bandwidth 560
set ip precedence 4
class CRITICAL
bandwidth 32
set ip precedence 3
class class-default
police 64000 2000 2000 conform-action set-prec-transmit 0 exceed-action drop
exit
!
! *** Definição dos parâmetros Frame-Relay através de um map-class. Notar que a
“POLICY1” é invocada dentro da “map-class” sob a forma de service-policy output =
política aplicada na saída desta interface, ou seja, no fluxo CE3 >> PE4
map-class frame-relay FRCLASS
frame-relay cir 700000
frame-relay bc 7000
frame-relay be 0
frame-relay mincir 700000
service-policy output POLICY1
!
! *** Configuração da interface física de conexão entre o CE4 e o PE3
interface Serial1/2
description *** connection to 7200b (s3/2) ***
no ip address
max-reserved-bandwidth 92
encapsulation frame-relay IETF
no fair-queue
serial restart-delay 0
clockrate 2016000

106

frame-relay traffic-shaping
frame-relay lmi-type cisco
frame-relay intf-type dce
no shutdown
!
! *** Aplicação das políticas criadas à subinterface s1/0.144 (conexão ao PE3). Ver
a referência à “FRCLASS” dentro do PVC definido por “frame-relay interface-dlci
144”
interface Serial1/2.144 point-to-point
description *** connection to PE3 (QoS Test) ***
bandwidth 768
ip address 172.16.4.2 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 144
class FRCLASS

----------------------------------------------------------------------------------------------------PE3
! *** Configuração de QoS (baseada em IP Precedence e EXP, pois o router é
um PE)

! *** Classificação baseada em IP Precedence : O primeiro número em cada
comando “access-list rate-limit” corresponde a uma identificação da lista e o
segundo ao valor de IP Precedence que ela visa selecionar
access-list rate-limit 3 3
access-list rate-limit 4 4
access-list rate-limit 5 5
!
! *** Definição dos parâmetros Frame-Relay através de um map-class.
map-class frame-relay FRCLASS
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frame-relay cir 700000
frame-relay bc 7000
frame-relay be 0
frame-relay mincir 700000

! *** Configuração da interface física de conexão entre o CE3 e o PE3
interface Serial3/1
description *** connection to CE3 (2600a – s0/1) ***
no ip address
max-reserved-bandwidth 92
encapsulation frame-relay IETF
frame-relay traffic-shaping
no frame-relay inverse-arp
frame-relay lmi-type cisco
no shutdown
! *** Priorização baseada em IP Precedence baseada em comandos “rate-limit
input”. Rate-limit input access-group rate-limit “X” significa verificar o valor de
precedência definido pela access-list rate-limit “X” (descrita anteriormente) e
aplicar os parâmetros de “policing” aos fluxos.
Vamos analisar os parâmetros do primeiro caso, como exemplo :
48000 = 48000 bps (limite para o tráfego que chegou marcado com IP Precedence
=5
1500 = 1500 bytes (valor aceito como “burst”) em relação aos 48.000 bps
3000 = 3000 bytes (valor aceito como “excess burst”) em relação aos 48.000 bps
! Marcação do valor do campo EXP no momento da imposição do label para refletir
a prioridade do fluxo em análise
Vamos analisar os parâmetros do primeiro caso, como exemplo :
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conform-action

set-mpls-exp-transmit

“X”

(X

=

valor

original

de

IP

Precedence) >>> para o tráfego que estiver de acordo com a definição de
48000 bps o valor de EXP será igual ao valor de IP Precedence
exceed-action : tráfego não de acordo com o valor de “bps” estabelecido.
Caso isto ocorra, poderemos descartar o pacote : “drop” ou marcar um valor
de EXP menor que o valor original (veja por exemplo o segundo comando
“rate-limit”, associado ao tráfego de vídeo : tinha IP Precendence 4 mas caso
excedesse a banda que lhe foi designada seria marcado com EXP=1)
interface Serial3/1.133 point-to-point
description *** connection to CE3 (QoS Test) ***
bandwidth 768
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
rate-limit input access-group rate-limit 5 48000 1500 3000 conform-action setmpls-exp-transmit 5 exceed-action set-mpls-exp-transmit 5
rate-limit input access-group rate-limit 4 560000 1500 3000 conform-action setmpls-exp-transmit 4 exceed-action set-mpls-exp-transmit 1
rate-limit input access-group rate-limit 3 32000 1500 3000 conform-action set-mplsexp-transmit 3 exceed-action set-mpls-exp-transmit 2
rate-limit input 64000 1500 2000 conform-action set-mpls-exp-transmit 0 exceedaction drop
frame-relay interface-dlci 133
class FRCLASS
! *** Configuração da interface física de conexão entre o CE4 e o PE3
interface Serial3/2
description *** connection to CE4 (3600c - s1/2) ***
no ip address
max-reserved-bandwidth 92
encapsulation frame-relay IETF
frame-relay traffic-shaping
no frame-relay inverse-arp
frame-relay lmi-type cisco
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no shutdown
!
interface Serial3/2.144 point-to-point
description *** connection to CE4 (QoS Test) ***
bandwidth 768
rate-limit input access-group rate-limit 5 48000 1500 3000 conform-action set-mplsexp-transmit 5 exceed-action set-mpls-exp-transmit 5
rate-limit input access-group rate-limit 4 560000 1500 3000 conform-action setmpls-exp-transmit 4 exceed-action set-mpls-exp-transmit 1
rate-limit input access-group rate-limit 3 32000 1500 3000 conform-action set-mplsexp-transmit 3 exceed-action set-mpls-exp-transmit 2
rate-limit input 64000 1500 2000 conform-action set-mpls-exp-transmit 0 exceedaction drop
frame-relay interface-dlci 133
class FRCLASS
exit
!
! *** Interface de conexão ao P3
interface FastEthernet0/0
description *** connection to P3 (7200c) ***
bandwidth 100000
ip address 192.168.33.1 255.255.255.0
ip ospf message-digest-key 1 md5 mp15_Serpro-now
ip ospf network point-to-point
ip ospf cost 10
duplex half
mpls mtu 1524
mpls traffic-eng tunnels
mpls ip
ip rsvp bandwidth 90000
------------------------------------------------------------------
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P3
! *** Configuração de QoS (baseada em EXP)
! *** Classificação baseada em EXP, pois este router atua como “P”
O primeiro número é o identificador da access-list rate-limit eo segundo número é o
valor de EXP associado. Listas com identificador entre 0 e 99 lêem IP Precedence e
listas entre 200 e 299 lêem EXP.
access-list rate-limit 203 3
access-list rate-limit 204 4
access-list rate-limit 205 5

! *** Interface de conexão ao PE3
interface FastEthernet0/0
description *** connection to Cat6500 (fa 4/4) ***
no ip address
no ip directed-broadcast
interface FastEthernet0/0.313
description *** connection to P1 (2600c) ***
bandwidth 100000
encapsulation dot1Q 313
ip address 192.168.13.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
ip ospf message-digest-key 1 md5 mp15_Serpro-now
ip ospf network point-to-point
ip ospf cost 10
mpls traffic-eng tunnels
tag-switching mtu 1524
tag-switching ip
ip rsvp bandwidth 90000

111

rate-limit input access-group rate-limit 205 96000 1500 3000 conform-action
transmit exceed-action
set-mpls-exp-transmit 4
rate-limit input access-group rate-limit 204 1120000 1500 3000 conform-action
transmit exceed-action set-mpls-exp-transmit 1
rate-limit input access-group rate-limit 203 64000 1500 3000 conform-action
transmit exceed-action
set-mpls-exp-transmit 2
rate-limit input 128000 1500 3000 conform-action transmit exceed-action drop

LABORATÓRIO 3
Esse laboratório apresenta as medições do tráfego dos fluxos de dados sem
configuração de QoS. Abaixo as configurações relevantes nos roteadores
envolvidos (sem aplicação de políticas de QoS) .
*** CE3
! *** LAN do CE3
interface Ethernet0/0
ip address 172.16.33.1 255.255.255.0
half-duplex
! *** Conexão ao RCR-S3
interface Serial0/1
description *** connection to 7200b (s3/1) ***
no ip address
max-reserved-bandwidth 92
encapsulation frame-relay IETF
clockrate 768000
no frame-relay inverse-arp
frame-relay lmi-type cisco
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frame-relay intf-type dce
!
interface Serial0/1.133 point-to-point
description *** connection to RCR-S3 (QoS test) ***
bandwidth 768
ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 133
-------------------------------------------------------------*** CE4
! LAN do CE4
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.44.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
! *** Conexão ao RCR-S3
interface Serial1/2
description *** connection to 7200b (s3/2) ***
no ip address
max-reserved-bandwidth 95
encapsulation frame-relay IETF
no fair-queue
serial restart-delay 0
clockrate 733090
frame-relay lmi-type cisco
frame-relay intf-type dce
!
interface Serial1/2.144 point-to-point
description *** connection to PE3 (QoS Test) ***
bandwidth 734
ip address 172.16.4.2 255.255.255.0
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frame-relay interface-dlci 144
-----------------------------------------------------------------------------------**** RCR-S3
! *** Conexão ao CE3
interface Serial3/1
description *** connection to CE3 (2600a - s0/1) ***
no ip address
max-reserved-bandwidth 92
encapsulation frame-relay IETF
serial restart-delay 0
no frame-relay inverse-arp
frame-relay lmi-type cisco
!
interface Serial3/1.133 point-to-point
description *** connection to CE3 (QoS Test) ***
bandwidth 768
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 133
!
! *** Conexão ao CE4
interface Serial3/2
description *** connection to 3600c - s1/2 ***
no ip address
max-reserved-bandwidth 92
encapsulation frame-relay IETF
serial restart-delay 0
no frame-relay inverse-arp
frame-relay lmi-type cisco
!
interface Serial3/2.144 point-to-point
description *** connection to CE4 (QoS Test) ***
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bandwidth 768
ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 144
! *** Interface de conexão ao RCR3
interface FastEthernet0/0
description *** connection to P3 (7200c) ***
bandwidth 100000
ip address 192.168.33.1 255.255.255.0
ip ospf message-digest-key 1 md5 mp15_Serpro-now
ip ospf network point-to-point
ip ospf cost 10
duplex half
mpls mtu 1524
mpls traffic-eng tunnels
mpls ip
ip rsvp bandwidth 90000
--------------------------------------------------------------*** RCR3
! *** Interface de conexão ao RCR-S3 (os pacotes originados no CE3 e CE4 e
destinados ao CE2 são recebidos nesta interface
interface FastEthernet0/0
description *** connection to Cat6500 (fa 4/4) ***
no ip address
no ip directed-broadcast
!
interface FastEthernet0/0.313
description *** connection to P1 (2600c) ***
bandwidth 100000
encapsulation dot1Q 313
ip address 192.168.13.2 255.255.255.0
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no ip directed-broadcast
ip ospf message-digest-key 1 md5 mp15_Serpro-now
ip ospf network point-to-point
ip ospf cost 10
mpls traffic-eng tunnels
tag-switching mtu 1524
tag-switching ip
ip rsvp bandwidth 90000
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LABORATÓRIO 4
Tráfego gerado pela rede servidora e pelo PAGENT concorrentes no
RCR-E3 e nos demais roteadores com diffserv. Adicionado a programação
dos roteadores para suportar as classes diferenciadas acima seguem as
definições com a inclusão do tráfego do PAGENT na CE4
------------------------------------------------------------------------------------CE4 : Na LAN do CE4 está a interface PAGENT-OUT (onde são gerados os
fluxos do PAGENT)
! *** Configuração de QoS (baseada em IP Precedence)
! *** Classificação
access-list 103 permit tcp host 172.16.44.2 host 172.16.22.2 eq 8081
access-list 103 remark *** Mission-critical data classification
!
access-list 104 permit udp host 172.16.44.2 host 172.16.22.2 range 2800 2899
access-list 104 remark *** Video Traffic Classification
!
access-list 105 permit udp host 172.16.44.2 host 172.16.22.2 range 1800 1899
access-list 105 remark *** Voice Traffic Classification
!
class-map match-all CRITICAL
match access-group 103
class-map match-all VIDEO
match access-group 104
class-map match-all VOICE
match access-group 105
exit
!
! *** Definição da Política de Priorização e Marcação
policy-map POLICY1
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class VOICE
priority 48
set ip precedence 5
class VIDEO
bandwidth 560
set ip precedence 4
class CRITICAL
bandwidth 32
set ip precedence 3
class class-default
police 64000 2000 2000 conform-action set-prec-transmit 0 exceed-action drop
exit
!
! *** Definição dos parâmetros Frame-Relay através de um map-class. Notar que a
“POLICY1” é invocada dentro da “map-class” sob a forma de service-policy output =
política aplicada na saída desta interface, ou seja, no fluxo CE3 >> CE4

map-class frame-relay FRCLASS
frame-relay cir 700000
frame-relay bc 7000
frame-relay be 0
frame-relay mincir 700000
service-policy output POLICY1

!
! *** Configuração da interface física de conexão entre o CE4 e o RCR-E3

interface Serial1/2
description *** connection to 7200b (s3/2) ***
no ip address
max-reserved-bandwidth 92
encapsulation frame-relay IETF
no fair-queue
serial restart-delay 0
clockrate 2016000
frame-relay traffic-shaping
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frame-relay lmi-type cisco
frame-relay intf-type dce
no shutdown
!
! *** Aplicação das políticas criadas à subinterface s1/0.144 (conexão ao RCR-E3).
Ver a referência à “FRCLASS” dentro do PVC definido por “frame-relay interfacedlci 144”
interface Serial1/2.144 point-to-point
description *** connection to PE3 (QoS Test) ***
bandwidth 768
ip address 172.16.4.2 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 144
class FRCLASS
! *** Configuração da interface física de conexão entre o CE4 e o RCR-E3
interface Serial3/2
description *** connection to CE4 (3600c - s1/2) ***
no ip address
max-reserved-bandwidth 92
encapsulation frame-relay IETF
frame-relay traffic-shaping
no frame-relay inverse-arp
frame-relay lmi-type cisco
no shutdown
!
interface Serial3/2.144 point-to-point
description *** connection to CE4 (QoS Test) ***
bandwidth 768
rate-limit input access-group rate-limit 5 48000 1500 3000 conform-action set-mplsexp-transmit 5 exceed-action set-mpls-exp-transmit 5
rate-limit input access-group rate-limit 4 560000 1500 3000 conform-action setmpls-exp-transmit 4 exceed-action set-mpls-exp-transmit 1
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rate-limit input access-group rate-limit 3 32000 1500 3000 conform-action set-mplsexp-transmit 3 exceed-action set-mpls-exp-transmit 2
rate-limit input 64000 1500 2000 conform-action set-mpls-exp-transmit 0 exceedaction drop
frame-relay interface-dlci 133
class FRCLASS
exit
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Configuração dos Equipamentos
Descrição das configurações de hardware e software dos equiamentos.

CE2: Equipamento do Cliente 2 - Roteador
Ligados no CE2:
CL1- Cliente 1 – Recepção de voz
Hardware: Notebook - pentium
Voz : MGEN (escutando porta UDP 1801)
Software- sistema operacional Linux

CL2-Cliente 2 - Recepção de Vídeo
Hardware: Notebook - Pentium 4
Vídeo : Windows XP com Windows media Player
Software- sistema operacional MS-windows 2000 Server

CL3- Cliente 3 – Recepção de Dados
Hardware: Desktop Pentium III 450mhertz, 128 de memória
Mission-critical : MGEN (escutando porta UDP 8081)
FTP : Cliente do Internet Explorer
Software- sistema operacional MS-windows 2000 Server
Ligados no CE3 Equipamento do Cliente 3:
CE3: Roteador CISCO
Servidor de Vídeo
Hardware: Pentium

Sistema Operacional: Linux

Windows Media Server (stream de vídeo usa TCP) – 560 Kbps
Servidor de Voz
Hardware: Pentium

Sistema Operacional: Linux
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Tráfego de Voz simulado por MGEN – UDP 1801 30pps; 200 bytes/pacote - 48
kbps
Servidor para o tráfego de dados
Hardware: Pentium

Sistema Operacional: Linux

Tráfego de Dados “mission-critical” (simulado por MGEN) – UDP 8081
10 pps; 400 bytes/pacote – 32 Kbps
Servidor FTP
Hardware: Pentium

Sistema Operacional: Linux

(3Cdaemon) – arquivo de 668Mbps disponível

