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RESUMO
Os avanços na virtualização de servidores trouxeram a possibilidade de fazer
a migração de máquinas virtuais sem a perda das conexões já estabelecidas,
quando os servidores físicos estão conectados à mesma LAN. Este requisito
associado à existência de múltiplos Data Centers, levou à necessidade de uma rede
de interconexão que tenha a capacidade de extensão da rede local. O Virtual Private
LAN Services (VPLS) tornou-se muito popular na rede de interconexão de Data
Centers (Data Center Interconnection - DCI) por oferecer uma alternativa simples e
de fácil operação para os problemas de conectividade multiponto na camada de
enlace de dados. Todavia, o VPLS tem limites de desempenho relacionados com a
sinalização dos túneis e a replicação de tráfego devido ao requisito de comunicação
em malha completa entre roteadores Provider Edge (PE). O Ethernet VPN (E-VPN)
operando de forma integrada ao PBB surge como a evolução do VPLS com o
propósito de eliminar os problemas de desempenho relacionados ao requisito de
malha completa, elevando a capacidade de atendimento de endereços MAC e
permitindo o balanço de carga por fluxo na mesma VLAN. O E-VPN+PBB é um
método de transporte de vanguarda com escassez de estudo práticos públicos que
demonstrem, quantitativamente, seus pontos fortes e francos. Este trabalho avaliou,
comparativamente, através de experimento prático os métodos de transporte VPLS
e E-VPN+PBB, apontando as suas respectivas vantagens e limitações, auxiliando na
elaboração de novos projetos para redes DCI que almejem fazer uso deste método
inovador, além de auxiliar na decisão de migrar serviços baseados no VPLS e que
estejam operando de forma ineficiente ou próximo do limite de sua amplitude
operacional. Os experimentos realizados demonstraram que o E-VPN+PBB
apresenta vantagens de uso relacionadas a possibilidade de implementação de
redundância ativo-ativo na interface de acesso e uso eficaz da memória do sistema
no roteador PE.
Palavras-chave: Rede; Interconexão; Data Center; E-VPN; PBB; VPLS.

ABSTRACT
Analysis and use of VPLS and E-VPN in Data Centers interconnection
Advances in server virtualization brought the possibility of migration of virtual
machines without loss of connections established when physical servers are
connected to the same LAN. This requirement associated with the existence of
multiple Data Centers, led to the need for an interconnection network with LAN
extension capability. The Virtual Private LAN Services (VPLS) has become very
popular in the Data Center Interconnection (DCI) for offering a simple solution for
multipoint connectivity problems in the data link layer, however, VPLS has
performance limits due the full mesh requiriment between routers Provider Edge (PE).
The Ethernet VPN (VPN-E) integrated with PBB appears as an option to the VPLS in
order to eliminate performance problems related to full mesh condition, increasing
the MAC address capacity and allowing load balancing by flow in the same VLAN.
The E-VPN+PBB is a leading transport method with few public practical studies. This
study evaluates comparatively through practical experiment the transport methods
VPLS and VPN + PBB, pointing their respective advantages and limitations, assisting
in the development of new projects for DCI networks that aim to make use of this
innovative method, and help in the decision to migrate services based on VPLS and
are operating inefficiently or near the limit of its operating range. The experiments
demonstrated that the E- VPN + PBB presents advantages of use related to the
possibility of implementing active-active redundancy in the access interface and
effective use of system memory on the PE router.
Key Words: Network; DCI; Data Center; E-VPN; PBB; VPLS.

Lista de Figuras
Figura 1 - Método de trabalho

16

Figura 2 – Técnicas para a Interconexão de Data Centers

19

Figura 3 – Arquitetura VPLS

20

Figura 4 – Visão do comutador virtual emulado pelo VPLS

21

Figura 5 - Comutação de endereços MAC conhecidos

26

Figura 6 - Comutação de endereços MAC não conhecidos

26

Figura 7 - Visão geral da comutação VPLS numa rede MPLS/IP

27

Figura 8 - Arquiteturas VPLS e H-VPLS

28

Figura 9 - Loop em conexão redundante ao VPLS

29

Figura 10 - Sistema de semáforo aplicado ao VPLS

30

Figura 11 - Visão geral do Ethernet VPN (E-VPN)

32

Figura 12 - Tipos de interface de serviço definidas pelo IETF

33

Figura 13 - Tipos de conexão entre a rede cliente e a rede MPLS

34

Figura 14 - Definição automática do ESI para os protocolos LACP, STP e MSTP. 35
Figura 15 - Tipos de rotas BGP para o E-VPN

36

Figura 16 - Rota do tipo Ethernet AD

37

Figura 17 - Rota do tipo MAC/IP Advertisement

37

Figura 18 - Rota do tipo inclusive Multicast

38

Figura 19 - Rota Ethernet Segment

38

Figura 20 - Condição de loop para tráfego BUM

39

Figura 21 - Bloqueio da condição de loop via label ESI

40

Figura 22 - Duplicação do tráfego BUM no segmento destino

40

Figura 23 - Visão Geral da função DF para o tráfego BUM

41

Figura 24 - Visão Geral da função aliasing

42

Figura 25 - Plano de dados do E-VPN

43

Figura 26 - Visão geral da função ARP/ND Proxy

44

Figura 27 - Visão geral da função MAC Mobility

45

Figura 28 - Detecção de falhas no E-VPN

46

Figura 29 - Detalhes do quadro 802.1ah

47

Figura 30 - Visão geral do E-VPN+PBB

48

Figura 31 - Fluxo do Experimento

59

Figura 32 - Topologia física do ambiente de testes

60

Figura 33 - Topologia lógica - OSPF/LDP

61

Figura 34 - Topologia lógica - BGP

62

Figura 35 - Plano de endereçamento IPv4

62

Figura 36 – Topologia Funcional experimento 1 - VPLS

71

Figura 37 – Topologia Funcional experimento 1 – EVPN+PBB

72

Figura 38 –Variação de roteadores NPE com a instância de serviço fixada

73

Figura 39 –Variação de roteadores NPE e instâncias de serviço

73

Figura 40 – Topologia Funcional experimento 2 - VPLS

74

Figura 41 – Topologia Funcional experimento 2 – E-VPN+PBB

75

Figura 42 – Falha no acesso VPLS – Direção GT1 para GT2

76

Figura 43 – Falha no acesso VPLS – Direção GT2 para GT1

76

Figura 44 – Falha no acesso E-VPN+PBB – Direção GT1 para GT2

76

Figura 45 – Falha no acesso EVPN – Direção GT2 para GT1

77

Figura 46 – Topologia Funcional experimento 3 - VPLS

78

Figura 47 – Topologia Funcional experimento 3 – E-VPN+PBB

78

Figura 48 – VPLS – Fluxo de pacotes com mensagens ARP

79

Figura 49 – VPLS – Fluxo de pacotes com mensagens ARP

79

Figura 50 – EVPN – Fluxo de pacotes com mensagens ARP

80

Figura 51 – E-VPN+PBB – Fluxo de pacotes com mensagens ARP

80

Figura 52 – Topologia Funcional experimento 4 - VPLS

81

Figura 53 – Topologia Funcional experimento 4 - EVPN

82

Figura 54 – Falha no acesso VPLS – Geração de pacote LDP NOTIFICATION

84

Figura 55 – Falha no acesso E-VPN+PBB – Geração de pacote BGP ADV

85

Figura 56 – Falha na sinalização BGP para a função PROXY ARP

88

Lista de Quadros
Quadro 1 - Configuração de Serviços no NPE

59

Quadro 2 - Configuração de Serviços no CE

60

Quadro 3 - Configuração do Gerador de Tráfego para fluxos ICMP

66

Quadro 4 - Configuração do Gerador de Tráfego para fluxos ARP

67

Quadro 5 - Métricas de Medição

68

Quadro 6 - Uso de PW no serviço VPLS

69

Quadro 7 - Uso de PW no serviço E-VPN+PBB

72

Quadro 8 - Sinalização BGP no E-VPN+PBB

73

Quadro 9 - Sinalização BGP no E-VPN+PBB

74

Quadro 10 - Configuração NPE-1

98

Quadro 11 - Configuração NPE-2

101

Quadro 12 - Configuração NPE-3

104

Quadro 13 - Configuração NPE-4

107

Quadro 14 - Configuração CE-1

110

Quadro 15 - Configuração CE-2

112

Quadro 16 - Configuração TG-1

114

Quadro 17 - Configuração TG-2

115

Lista de Tabelas
Tabela 1 - Comparação de mecanismos de descobrimento VPLS

22

Tabela 2 - Comparação de mecanismos de sinalização VPLS

24

Tabela 3 - Exemplo de Tabela FIB

25

Tabela 4 - Fatores de variação e níveis

60

Tabela 5 - Lista de Equipamentos

64

Tabela 6 - Plano de VLANs

66

Tabela 7 - Configuração do ambiente para teste para avaliação do uso de

72

memória

Tabela 8 - Resultados do experimento para avaliação do uso de memória

74

Tabela 9 - Configuração do ambiente de testes para avaliação da

75

redundância de acesso
Tabela 10 - Resultados do experimento para avaliação da redundância

77

de acesso
Tabela 11 - Configuração do ambiente de testes para avaliação da

78

função proxy ARP
Tabela 12 - Resultados do experimento para avaliação da função

80

proxy ARP
Tabela 13 - Configuração do ambiente de testes para avaliação do

82

método de notificação de falha
Tabela 14 - Resultados do experimento para avaliação do método de
notificação de falha

83

Lista de Abreviaturas e Siglas
AC – Attached Circuit
AFI – Address Family Identifier
ARP – Address Resolution Protocol
B-MAC – Backbone MAC
B-VID – Backbone VLAN ID
BD – Bridge Domain
BGP – Border Gateway Protocol
BUM – Broadcast, Unknow unicast e Multicast.
C-MAC – Customer MAC
CWDM – Coarse Wavelength Division Multiplex
DWDM – Dense Wavelength Division Multiplex
CE –Customer Equipment
DC – Data Center
DCI – Data Center Interconnection
DF – Designated Forwarder
E-VPN – Ethernet VPN
E-TREE - Ethernet TREE
EVI – Ethernet Virtual Instance
ES – Ethernet Segment
ESI –Ethernet Segment Identifier
GNS3 - Graphical Network Simulator 3
GW – Cateway
HVPLS - Hierarchical Virtual Private LAN Services
IETF - Internet Engineering Task Force
I-SID – Service Instance Identifier
IGP – Interior Gateway Protocol
IP – Internet Protocol
IS – Instância de serviço
L2 – Layer 2
L3 – Layer 3
LSR – Label Switch Router
LAN – Local Area Network
LACP – Link Aggregation Control Protocol
IPv4 – Internet Protocol version 4
IPv6 – Internet Protocol version 6

L2VPN – Layer 2 Virtual Private Network
L3VPN – Layer 3 Virtual Private Network
MAC – Media Access Control
MH – Multi Homed
MHD – Multi Homed Device
MHN – Multi Homed Network
MP-BGP – Multiprotocol Border Gateway Protocol
MPLS – Multiprotocol Label Switching
MSTP – Multiple Spanning Tree Protocol
ND – Network Discovery
NLRI – Network Layer Reachability Information
NPE – Network Provider Edge
OSI – Open Systems Interconnection
OSPF – Open Shortest Path First
OTV – Overlay Transport Virtualization
PBB – Provider Backbone Bridge
PE – Provider Edge
PW – Pseudo Wire
RFC – Request for comments
SAFI – Sub Address Family Identifier
SHD – Single Homed Device
SHN – Single Homed Network
SLA – Service Level Agreement
STP – Spanning Tree Protocol
TCP – Transport Control Protocol
TRILL – Transparent Interconnection of Lots of Links
UNI – User Network Interface
UPE – User Provider Edge
VFI – Virtual Forwarding Instance
VM –Virtual Machine
VPN – Virtual Private Network
VPLS – Virtual Private LAN Services
VLAN – Virtual LAN
VSI - Virtual Service Instance
VXLAN – Virtual Extensible LAN

Sumário
1	
   INTRODUÇÃO

14

1.1 Motivação

14

1.2 Objetivo

15

1.3 Contribuição

16

1.4 Método de Trabalho

16

1.5 Organização do Trabalho

18

2 ARQUITETURA DCI e VIRTUAL PRIVATE LAN SERVICES (VPLS)

19

2.1 Interconexão de Data Centers

19

2.2 Visão Geral da Arquitetura VPLS

20

2.3 Descoberta e sinalização VPLS

21

2.3.1 Descobrimento VPLS

22

2.3.2 Sinalização VPLS

23

2.4 Aprendizado de endereços MAC e encaminhamento de pacotes

24

2.5 Encaminhamento de pacotes

25

2.6 H-VPLS

27

2.7 CPE com conexão redundante a instância VPLS

29

2.7.1 Dependência do protocolo de redundância no processo de

31

convergência
3 ARQUITETURA ETHERNET VPN (E-VPN)

32

3.1 Fundamentos do E-VPN

33

3.1.1 Ethernet Virtual Instance

33

3.1.2 Ethernet Segment

34

3.1.3 Rotas e atributos BGP

35

3.1.4 Fundações do E-VPN

38

3.1.5 Proteção contra loops de rede

39

3.1.5.1 Eleição do Designated Forwarder

40

3.1.5.2 Aliasing

41

3.2 Plano de Dados do E-VPN

42

3.2.1 ARP/ND Proxy

43

3.2.2 MAC Mobility

44

3.3 Detecção de falhas no E-VPN

45

3.4 E-VPN+PBB

46

14	
  

4 ESTADO DA ARTE

49

4.1 A computação em nuvem e a expansão dos Data Centers

49

4.2 A interconexão de Data Centers

51

4.3 Mitigando os problemas de escala do VPLS

52

4.4 Evolução do modelo de transporte para a rede DCI

55

4.5 Considerações do Estado da Arte

56

5 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

58

5.1 Etapa 1 - Determinar os objetivos do trabalho e definir o sistema

58

5.2 Etapa 2 - Listar os serviços do sistema e possíveis resultados

58

5.3 Etapa 3 - Definir as métricas de medição

59

5.4 Etapa 4 - Elaborar a lista dos parâmetros que afetam o

59

desempenho
5.5 Etapa 5 - Selecionar fatores de variação e níveis

60

5.6 Etapa 6 - Selecionar a técnica de avaliação

60

5.7 Etapa 7 - Selecionar a carga

61

5.8 Etapa 8 - Projetar os experimentos

61

5.9 Etapa 9 - Analisar e interpretar os resultados

62

5.10 Etapa 10 - Apresentar os resultados e iniciar novamente

62

6 AMBIENTE DE TESTES

63

6.1 Lista de Equipamentos

64

6.1.1 Topologia Lógica

64

6.2 Plano de endereçamento IPv4

65

6.3 Plano de VLANs

66

6.4 Aprovisionamento dos Serviços VPLS e E-VPN+PBB

66

6.5 Configuração do Gerador de Tráfego

67

7 EXECUÇÃO DO EXPERIMENTO

70

7.1 Avaliação do uso de memória de sistema (Experimento 1)

70

7.1.1 Recursos do Experimento

70

7.1.2 Resultados do Experimento

71

7.2 Estudo do sistema de redundância da rede de acesso

75

7.2.1 Recursos do Experimento

75

7.2.2 Configuração do Ambiente de Testes

76

7.2.3 Resultados do Experimento

76

7.2.3.1 Resultados consolidados do Experimento

78

7.3 Avaliação da função Proxy ARP

78

7.3.1 Recursos do Experimento

78

7.3.2 Configuração do ambiente de testes

79

7.3.3 Resultados do Experimento

80

7.3.3.1 Resultados consolidados do Experimento

81

7.4 Estudo dos métodos de sinalização da falha da interface de acesso

82

7.4.1 Recursos do Experimento

82

7.4.2 Configuração do ambiente de testes

83

7.4.3 Resultados do Experimento

83

8 ANÁLISE DE RESULTADOS

87

8.1 Avaliação do crescimento de PW

87

8.2 Estudo do sistema de redundância da rede de acesso

87

8.3 Avaliação da função Proxy ARP

88

8.4 Estudo dos métodos de sinalização da falha da interface de acesso

90

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

91

9.1 Recomendações e Diretrizes

92

9.2 Trabalhos Futuros

94

REFERÊNCIAS

95

APÊNDICE 1 - CONFIGURAÇÕES DOS ATIVOS DE REDE DO

97

AMBIENTE DE LABORATÓRIO

14

1

1.1

INTRODUÇÃO

Motivação
A infraestrutura de computação em nuvem leva a possibilidades do uso eficiente da

infraestrutura pelo emprego de técnicas de virtualização. Dunbar (2011) descreve que as
organizações podem escolher onde alocar as aplicações por razões de desempenho,
levando em consideração padrões temporais de uso. Nesse contexto, conforme descrito
por Wood et al (2010) também é possível mover as aplicações para locais mais próximos
de seus usuários visando à melhora do tempo de resposta e da experiência de uso.
As plataformas de computação em nuvem estão crescendo de clusteres de
máquinas dentro do Data Center para redes de Data Centers espalhados pelo globo.
Wood, Ramakrishan e Jacobus (2009) afirmam que a globalização dos Data Centers é
resultado da busca dos provedores do serviço pela melhora do nível de disponibilidade
das aplicações e por vantagens na redução de custo relacionadas ao preço da energia
elétrica, da locação do espaço físico, da infraestrutura e da mão de obra.
Avanços na virtualização de servidores trouxeram a possibilidade de fazer a
migração de máquinas virtuais sem a perda das conexões já estabelecidas. De acordo
com Wood (2010) a migração com a manutenção das sessões é operacionalmente viável
quando os servidores físicos estão conectados à mesma LAN. Este requisito associado à
existência de múltiplos Data Centers, levou à necessidade de uma rede de interconexão
que tenha a capacidade de extensão da rede local.
O Multiprotocol Label Switching (MPLS), geralmente, é a escolha para o transporte
na rede de interconexão de Data Centers (DCI) por ser um padrão aberto e oferecer um
nível de abstração que permite a criação de VPN de camadas 2 e 3. Conforme descrito
por Ando, Shimokuni e Osano (2013), o MPLS dá maior flexibilidade quando comparado
às redes baseadas na comutação de quadros e permite o uso de técnica de engenharia
de tráfego para melhorar o balanceamento dos fluxos de dados.
O Virtual Private LAN Services (VPLS) é um serviço de Virtual Private Network
(VPN) da camada de enlace de dados do modelo ISO/OSI que opera em uma
infraestrutura MPLS. Segundo Lyanage e Gurtov (2013), esta arquitetura tornou-se muito
popular em redes de alta velocidade por oferecer uma alternativa simples e de fácil
operação para os problemas de conectividade multiponto na camada 2. Já
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Darukhanawalla e Bellagamba (2009) o posicionam como uma alternativa que combina
alta disponibilidade com a flexibilidade requerida pelos provedores de serviços de
computação em nuvem.
Apesar de todos os benefícios, o VPLS tem limites de desempenho. Dong e Yu
(2005) descrevem problemas de escalabilidade relacionados com a sinalização e
replicação de tráfego, devido ao requisito de comunicação em malha completa entre
roteadores Provider Edge (PE). Já Wang Chan e Lin (2007) advertem sobre o impacto na
tabela de endereços Media Access Control (MAC). Darukhanawalla e Bellagamba (2009)
apontam a possibilidade de condições de loop quando o acesso do cliente é realizado em
conexão dupla com a instância de serviço VPLS.
Dong e Yu (2005) afirmam que a estruturação do serviço de forma hierarquizada,
por meio do uso de

Hierarquical Virtual Private LAN Services (HVPLS), mitigam os

problemas relacionados com a sinalização e a replicação do tráfego. Darukhanawalla e
Bellagamba (2009) apontam o uso de controles de acesso complexos baseados em
técnicas de semáforos para realizar o balanço de carga por Virtual LAN (VLAN). Já o
IETF (2013) define o Ethernet VPN (E-VPN), usado em conjunção com o Provider
Backbone Bridge (PBB) como a alternativa para eliminar os problemas de desempenho
relacionados ao requisito de malha completa, além de permitir o balanço de carga na
mesma VLAN.
O E-VPN integrado com o PBB surge como evolução do VPLS, resolvendo ou
mitigando problemas de escalabilidade. Entretanto, é uma novidade da indústria que
precisa ser confrontada com padrões maduros de mercado, com relação a sua eficácia na
redução do número de entradas na tabela de endereços MAC, expansão do número de
instâncias de serviço, balanceamento eficiente de carga e eliminação do requisito de
malha completa entre roteadores PE, para que seja estabelecido como uma alternativa
tecnicamente viável na interconexão de Data Centers.

1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é avaliar comparativamente os métodos de transporte

VPLS e E-VPN+PBB como opções de DCI para extensão de LAN em redes IP/MPLS com
alta densidade de usuários e dispersão geográfica e propor diretrizes para uso destes
métodos em uma rede de interconexão de Data Centers.
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1.3

Contribuição Esperada
O IETF (2013) descreve o funcionamento do E-VPN+PBB com ênfase em suas

inovações: como a eliminação do requisito de malha completa de PW, a mudança do
método de aprendizado de endereços MAC para o plano de controle, a redução do
número de endereços MAC propagados no backbone e a criação do parâmetro de
identificação de segmentos de cliente (ESI). Cai e Natarajan (2013) relatam no campo
teórico o valor agregado do E-VPN+PBB quando comparado ao VPLS para redes
IP/MPLS.
Este trabalho contribui com resultados práticos em um momento em que a
comunidade discute a viabilidade do E-VPN+PBB no campo teórico. A interpretação dos
resultados do experimento pode ser utilizada na decisão de adotar, ou não, o EVPN+PBB em substituição ao VPLS, como serviços L2VPN multipontos em redes
baseadas na comutação IP/MPLS.
1.4

Método de Trabalho
O diagrama da Figura 1 apresenta o método de trabalho que consiste em quatro

etapas, detalhadas a seguir.
Figura 1 - Método de trabalho
1

2

3

4

5

Análise
Bibliográfica

Planejar o
Experimento

Especificação do
Experimento

Execução dos
Testes

Análise e
Conclusões

- Pesquisa bibliográfica
sobre os temas DCI,
Migração de Máquinas
Virtuais, VPLS, E-VPN,
PBB e Data Center de
próxima geração.

- Descrição dos testes a
serem realizados.
- Definição do método de
testes;

- Descrição do ambiente
testes.

- Montagem e
configuração do ambiente
de testes;
- Execução dos testes
para o cenário VPLS;
- Execução dos testes
para o cenário E-VPN
+PBB;
- Coleção das métricas de
medição e configuração
dos equipamentos.

- Analise dos dados
coletados no experimento
e conclusões.

Fonte: Autor.

a) Etapa 1 - Análise Bibliográfica.
Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica sobre a produção cientifica relacionada aos fatores limitadores dos projetos
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de redes para a interconexão de Data Centers, abrangendo propostas para evolução das
arquiteturas da rede DCI, requisitos para migração de máquinas virtuais e avanços nos
métodos de extensão de LAN, com ênfase no VPLS e E-VPN+PBB.
b) Etapa 2 – Planejamento do Experimento
Descrições dos ensaios a serem realizados e a definição do método de teste por
meio do esclarecimento do objetivo do experimento, dos serviços e possíveis resultados,
dos fatores de variação, das métricas de medição, das técnicas de avaliação, dos
parâmetros do sistema de cargas e da projeção dos experimentos.
c) Etapa 3 - Especificação do Experimento.
Descrição e especificação do ambiente que será utilizado no experimento,
contemplando a lista de equipamentos, as topologias física e lógica, os planos de
endereçamento IP e de alocação de VLAN, as arquiteturas de controle e de transporte, os
serviços de rede, o perfil de tráfego simulado, as configuração dos equipamentos, entre
outros.
d) Etapa 4 - Execução dos testes
Montagem do ambiente descrito na etapa de “Especificação do Experimento”,
incluindo a configuração de equipamentos (roteadores e comutadores) e da ferramenta de
simulação de tráfego. Injeção de trafego de simulação no ambiente de prova, execução
dos testes previstos e coleção das métricas de medição.
Coleta da configuração final dos equipamentos e da ferramenta de simulação de
tráfego, a fim de garantir a reprodutibilidade do experimento.

e) Etapa 5 - Análise de Resultados e Conclusões.
Serão analisadas as medições e as notas de laboratório a fim de comparar os
métodos VPLS e E-VPN+PBB, como opções de tecnologia de transporte para redes DCI.
Apresentar as conclusões e possíveis limitações do presente estudo, assim como
listar possibilidades de trabalhos futuros relacionados ao tema desta pesquisa.
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1.5

Organização do Trabalho
Na seção 2 – Arquiteturas DCI e VPLS: é apresentado o detalhamento técnico da

rede Data Center Interconnection (DCI) serviço Virtual Private LAN Services (VPLS).
Na seção 3 - Arquitetura E-VPN: é apresentado o detalhamento técnico do serviço
Ethernet Virtual Private Services (E-VPN) e a forma como ele se integra ao Provider
Backbone Bridge (PBB).
Na seção 4 – Estado da Arte: é feita a contextualização do tema a partir da análise
dos principais trabalhos publicados sobre Data Centers de próxima geração, Redes DCI,
Migração de máquinas virtuais, VPLS, E-VPN e PBB.
Na seção 5 – Metodologia Experimental : é apresentado o método de testes que
será aplicado na avaliação dos sistemas de transporte estudados..
Na seção 6 – Ambiente de testes: é descrito o cenário de testes através do
detalhamento do sistema de virtualização, topologia física e lógica, assim como
informações básicas para a configuração da infraestrutura de transporte.
Na seção 7 – Execução do experimento: são apresentados os resultados
individuais das técnicas experimentadas.
Na seção 8 – Análise de resultados: é realizada a análise comparativa entre o
VPLS e o E-VPN+PBB, apresentando as vantagens, as desvantagens e as limitações de
cada modelo.
Na seção 9 – Considerações Finais: apresentam-se as conclusões, limitações e
possíveis trabalhos futuros relacionados a este tema, assim como as recomendações e
Diretrizes.
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2

ARQUITETURA DCI e VIRTUAL PRIVATE LAN SERVICES (VPLS)

2.1

Interconexão de Data Centers
Data Centers podem ser interconectados por meio de fibras apagadas, soluções de

transmissão óptica (DWDM), redes roteadas de camada 3 e serviços de extensão de LAN,
conforme ilustrado na Figura 2. Este trabalho é específico na análise de serviços de
extensão de LAN, em redes MPLS através das técnicas VPLS e E-VPN+PBB.
Figura 2 – Técnicas para a Interconexão de Data Centers
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DWDM

SQL Server

SQL Server

Fibra Escura

Main Frame

Data Center 1

Main Frame

Data Center n

Fonte: Autor

O serviço de extensão de LAN entre Data Centers é desejado na rede DCI,
principalmente, por possibilitar o funcionamento de técnicas de mobilidade de máquinas
virtuais e de redundância geográfica de aplicações que possuam sistema de sincronismo
baseado em protocolos da camada para enlace de dados.
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2.2

Visão Geral da Arquitetura VPLS
A arquitetura VPLS proposta na RFC 4762 (2007) define um serviço de VPN

Ethernet que permite a conexão de múltiplos sites pelo uso de um comutador virtual
emulado em uma rede IP/MPLS. Na visão do cliente final os sites conectados a umas
instâncias VPLS parecem estar na mesma rede LAN, mesmo quando separados
geograficamente por distâncias intercontinentais.
O VPLS é uma boa alternativa para usuários que anseiam mais banda e opções de
topologia do que as ofertadas pelo Frame-Relay e cujas necessidades não sejam
atendidas pelo modelo de conectividade da arquitetura L3VPN. Com o VPLS o cliente tem
pleno domínio sobre a política de roteamento, uma vez que os roteadores CE estão na
mesma LAN e estabelecem vizinhança IGP entre si. Nesse método os roteadores PE
apenas transportam dados, emulando a existência de um comutador virtual.
A RFC 4762 (2007) especifica o roteador Provider Edge (PE) como capaz de
aprender, comutar e replicar tráfego da camada 2 do modelo ISO/OSI com outros
roteadores PE que compartilhem a mesma instância VPLS. Os roteadores PE que
participam do serviço são conectados através de uma malha completa de pseudos wires
(PW). A interface de conexão entre o CE e o PE é denominada de Attached Circuit (AC).
Existe a possibilidade de múltiplas instâncias de serviços VPLS serem agregadas sobre o
mesmo conjunto de túneis. A Figura 3 ilustra uma visão geral da arquitetura VPLS.
Figura 3 – Arquitetura VPLS
PW

PE-1

CE-1
AC

PE-2

CE-2
AC

MPLS/IP
PW

PW
AC

PE-3

CE-3
CE-3

Fonte: Autor

A Figura 4 ilustra a visão do comutador virtual emulado por uma instância VPLS. A
RFC 4762 (2007) denomina o comutador virtual de Virtual Switching Instance (VSI).
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Figura 4 – Visão do comutador virtual emulado pelo VPLS

Fonte: Autor

2.3

Descoberta e sinalização VPLS
Um importante aspecto das tecnologias de VPN, incluindo o VPLS, é a habilidade

que os dispositivos de rede possuem de descobrir outros membros da VPN e sinalizar a
sua intenção de participar de um VPN em particular.
Os mecanismos de descobrimento podem ser distribuídos entre os dispositivos da
rede participantes do serviço de VPN ou se apresentarem através de um modelo de
serviço centralizado, com os dispositivos de rede fazendo consultas para aprender sobre
quais elementos fazem parte de uma VPN em particular.
O modelo de descoberta por meio de mecanismos distribuídos, como os que fazem
uso dos protocolos BGP e LDP, requer que cada dispositivo seja configurado com os
parâmetros de associação à VPN, de modo que esses sejam disseminados para os
outros elementos da rede. Embora este método seja o preferido, ele é vulnerável a erros
de configuração e à injeção de configurações falsas que podem levar a indisponibilidade
do serviço para o usuário final.
Foram propostos ao IETF implementações do modelo centralizado baseadas nos
protocolos DNS e RADIUS. Nesses modelos os dispositivos de rede interagiam com um
conjunto de servidores que informavam os elementos participantes de uma VPN em
particular. Essas iniciativas foram preteridas ao modelo distribuído por requerer elementos
adicionais para a configuração dos serviços.
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2.3.1 Descobrimento VPLS
O mecanismo de descobrimento permite que roteadores PE tenham conhecimento
de outros roteadores PE que possuem associação a uma instância de VPLS em particular.
Uma vez que o PE tenha descoberto outros roteadores que compartilhem a mesma
instância VPLS é iniciado o processo de sinalização entre os elementos.
Um dos mais discutidos e usados mecanismos para distribuir informações sobre os
roteadores associados a uma determinada instância VPLS é o protocolo BGP, entretanto,
o IETF também descreveu outros métodos que fazem uso dos protocolos LDP, DNS e
RADIUS.
Cada mecanismo possui particularidades específicas no tocante às questões de
segurança, escalabilidade e propagação de atributos da VPN. Segundo o artigo
desenvolvido pela Cisco Systems (2004) , é definido um comparativo sumário entre os
mecanismos de descobrimento VPLS. Os dados comparativos estão ilustrados na Tabela
1.
Tabela 1 - Comparação de mecanismos de descobrimento VPLS
Mecanismo
Estático
DNS
RADIUS
LDP
BGP

Tipo
Distribuído
Centralizado
Centralizado
Distribuído
Distribuído

Escalabilidade
Pouca
Boa
Boa
Pouca
Boa

Segurança
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa

Atributos
Pouca
Pouca
Boa
Pouca
Média

Fonte: Autor

O mecanismo estático requer configuração manual de todos os roteadores
participantes da VPN no momento da ativação e, quando necessário, ajuste operacional
nos atributos da VPN, portanto, possui escala de atendimento reduzida e alto potencial
para erros provocados por agentes humanos. Em contra partida como os vizinhos são
manualmente configurados, apresenta uma boa segurança. Outro ponto é que o número
de atributos adicionais enviados é restrito e, geralmente, dependente do software que
opera no roteador PE.
O sistema baseado em DNS usa esse protocolo para distribuir informação sobre
os membros de uma instância VPLS. O mecanismo fornece gerenciamento centralizado e
uma sintaxe comum entre fornecedores de equipamentos distintos. Os atributos de
segurança são bons e estão descritos no IETF (2013b). Um ponto fraco desse método é
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que ele não é capaz de sinalizar atributos adicionais da VPN como, por exemplo,
requisitos de banda.
O método baseado em RADIUS usa os atributos desse protocolo para disseminar
informação sobre os membros de uma instância VPLS. Também fornece gerenciamento
centralizado e uma sintaxe comum entre fornecedores de equipamentos distintos. Os
requisitos de segurança são bons uma vez que requer autenticação mútua entre o cliente
e o servidor RADIUS. Adicionalmente, é possível usar os RADIUS A/V Pairs para
sinalização de atributos da VPN.
O sistema baseado em LDP possui baixa escalabilidade porque requer que todos
os roteadores PE possuam uma sessão LDP previamente estabelecida, o que pode levar
a um elevado número de sessões LDP, a depender do número de roteadores PE
participantes da rede MPLS/IP. A segurança pode ser considerada boa, uma vez que
pode requerer pré-autenticação dos vizinhos, contudo, o número de atributos que pode
ser enviado apresenta baixa flexibilidade e, geralmente, é dependente do software
carregado no roteador PE.
O sistema de descobrimento baseado no BGP é o mais utilizado e evoluiu no IETF
para a RFC 4761 (2007). Este método é distribuído é faz uso de um protocolo bastante
difundido e conhecido no ambiente das operadoras de serviço. Além disso, o protocolo
apresenta uma bom ganho de escala e possibilita autenticação de vizinhos usando o
algoritmo MD5. O ponto fraco é que o número de atributos que podem ser sinalizados é
pequeno quando comparado às possibilidades do método baseado no protocolo RADIUS.

2.3.2 Sinalização VPLS
Uma vez que o roteador PE tenha descoberto os outros roteadores que fazem
parte de uma instância VPLS em particular, é iniciado o processo de sinalização para que
sejam estabelecidos os pseudos wires (PW) que efetivarão o plano de dados da
arquitetura VPLS.
Dentro do IETF existem duas alternativas para a sinalização de PWs entre
roteadores PE. Uma realiza o processo de sinalização com o protocolo BGP e a outra
com o protocolo LDP.
O funcionamento de uma instância VPLS tem como requisito que seja estabelecida
uma malha completa de PWs conectando todos os roteadores PE que são associados à
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instância em particular. Vale a pena observar que esse requisito é formado por uma
coleção de PWs que possuem atributos exclusivos e únicos a cada PW. Assim, como os
atributos de um túnel são inerentemente ponto a ponto, então a sinalização deles, em
tese, tende a ter sua realização otimizada por protocolos peer-to-peer, como o Target
Label Distribution Protocol (T-LDP). Como a maioria das implementações de VPLS são
baseadas em redes MPLS, o uso do LDP não introduz um novo protocolo na rede.
Embora o uso do BGP como protocolo de sinalização do VPLS seja possível
comercialmente, sua arquitetura de funcionamento requer a distribuição de muita
informação redundante que é descartada no roteador PE. Essa ineficiência repercute na
estrutura de roteadores de reflexão do BGP, já que a informação deve ser distribuída para
todos os roteadores que participam do serviço VPLS, mesmo que a informação seja
relacionada a um único PW. Segundo o artigo desenvolvido pela Cisco Systems (2004), é
definido um comparativo sumário entre os mecanismos de sinalização VPLS. Os dados
comparativos estão ilustrados na Tabela 2.
Tabela 2 - Comparação de mecanismos de sinalização VPLS
Mecanismo
LDP
BGP

Escalabilidade
Boa
Boa

Eficiência
Boa
Pouca

Fonte: Autor

2.4

Aprendizado de endereços MAC e encaminhamento de pacotes
Os roteadores PE aprendem a origem dos endereços MAC através da verificação

dos pacotes que trafegam nas interfaces de acesso e de backbone de forma similar a um
comutador Ethernet. Cada roteador PE tem uma tabela denominada Forwarding
Information Base (FIB) para cada instância de serviço VPLS. Os endereços MAC são
armazenado na tabela FIB à medida que eles são observados no plano de dados.
Os endereços na tabela FIB podem ser classificados como locais ou remotos. O
endereço local é aquele descoberto na interface de acesso que liga o CE ao PE, ou seja,
por meio de uma Attached Circuit (AC). Já o endereço remoto é aquele descoberto via o
PW de conexão com um roteador PE que faz parte da instância VPLS. A Tabela 3 ilustra
o exemplo de uma tabela FIB para uma instância VPLS em particular.
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Tabela 3 - Exemplo de Tabela FIB
Endereço MAC

Tipo

MAC X
MAC Y
MAC Z

Local
Remoto
Remoto

Porta de Acesso
Identificador do PE
ID da int. local
PE A
PE B

/

VC Label
20
30

Fonte: Autor

2.5

Encaminhamento de pacotes

Os pacotes encaminhados pelo CE1 ao chegarem ao roteador PE1 serão associados à
instância VPLS vinculada com a interface lógica receptora do tráfego. O roteador PE1
aprende o endereço MAC de origem do pacote e cria uma entrada na tabela FIB que
associa o endereço MAC à porta de acesso em que ele foi recebido, conforme ilustrado
pela Tabela 3.
Em seguida, é verificada a existência de uma entrada na tabela FIB para o endereço
MAC de destino na instância VPLS em que a interface receptora está associada. Nesse
momento existem duas possibilidades: ou já houve uma comunicação anterior e existe
uma entrada na tabela FIB para o endereço MAC de destino ou o endereço ainda não é
conhecido.
Se o destino do endereço MAC é conhecido pelo roteador PE1, uma entrada na
tabela FIB identificará uma interface local ou um roteador PE remoto para o qual o frame
deverá ser transmitido. No caso do quadro ser destinado a um elemento remoto será
indicado o label MPLS (VC Label) a ser utilizado. A Figura 5 ilustra um exemplo de
quadro cujo destino está conectado no PE 2. Observe que o fluxo de dados é destinado
apenas para este site.
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Figura 5 - Comutação de endereços MAC conhecidos
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na FIB.
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Fonte: Autor

Se o endereço MAC destino não é conhecido, o roteador PE que recebeu o quadro
irá transmitir o pacote para todos os roteadores PE que fazem parte da instância VPLS. A
Figura 6 ilustra o processo de comutação de endereços MAC não conhecidos.
Figura 6 - Comutação de endereços MAC não conhecidos
Ingress Lookup
na FIB.
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Fonte: Autor

Apenas o roteador PE que conecta o dispositivo que possui o endereço MAC
destino irá responder ao quadro enviado e nesse momento a tabela FIB será atualizada,
evitando a transmissão futura de pacotes indesejados para sites que não possuem o
interesse de receber e processar o tráfego em questão.
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Todos os roteadores MPLS do backbone ( Roteadores “P” de acordo com a
nomenclatura do IETF) são LSR (Label Switching Routers) e, portanto, comutam o pacote
baseado no label de transporte (túnel label) até o PE de destino. De fato, todos os
roteadores de backbone não tomam conhecimento de que o tráfego comutado está
associado com um serviço VPLS. A Figura 7 ilustra uma visão geral da comutação do
tráfego VPLS em uma rede MPLS/IP.
Figura 7 - Visão geral da comutação VPLS numa rede MPLS/IP
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Fonte: Autor

2.6

H-VPLS
O serviço VPLS possui o requisito de prévio estabelecido da ligação em malha

completa entre os roteadores PE que irão participar de uma instância de serviço em
particular. O número de PW necessários para atender esse requisito é definido pela
fórmula abaixo, onde n é o número de roteadores PE que participam da instância.

A arquitetura do H-VPLS (Hierarchical VPLS) é descrita na RFC 4762 (2007) e
possibilita uma base para a mitigação dos problemas de escalabilidade relacionados com
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a aplicação original dos conceitos do VPLS, também chamado de Flat VPLS. Os ganhos
de escala se apresentam pela introdução de uma hierarquia e a eliminação da
necessidade de conexão em malha completa entre todos os participantes da instância de
serviço VPLS.
A hierarquia é obtida por uma divisão dos roteadores PE, de acordo com a função
desempenhada. Alguns roteadores PE irão desempenhar a função de acesso e outros
irão realizar a função de agregação. A conexão entre os roteadores de acesso e os de
agregação pode ser realizada através de pseudos wires (PW) nas redes MPLS ou QinQ
em redes Ethernet. Entre os roteadores PE que realizam a função de agregação é
mantido o requisito de comunicação em malha completa.
A Figura 8 ilustra as arquiteturas para redes VPLS (Flat VPLS) e H-VPLS. Observe
que na arquitetura VPLS é requerida conexão em malha completa entre todos roteadores
PE. Já no modelo H-VPLS apenas os roteadores de agregação (PE-AG) irão possuir o
requisito de malha completa.

A Figura 8 ainda ressalta que a conexão entre os

roteadores de acesso (PE-AC) e de agregação podem ser conectados pelo uso de túnel
EoMPLS (PW) ou redes QinQ.
Figura 8 - Arquiteturas VPLS e H-VPLS

VPLS

H-VPLS

PE
CE

PE-AG 2

CE
PE

CE
MTU-s

QinQ

PE
CE

CE

PE

PE

PE-AG 1

CE

PE-AG 5

CE
PE

!

CE

PE

!

PE-AC 1
PE-AG 3

CE

PE-r

PE-AG 4

CE

CE
Túnel QinQ /
EoMPLS

Túnel QinQ /
EoMPLS

Fonte: Autor

O acesso à instância de serviço VPLS pode ser multiplexado, fazendo uso do
padrão IEEE 802.1ad. Neste caso um comutador fará a imposição da VLAN de serviço.
Este papel é ilustrado na Figura 8 pelo MTU (Multi Tenant User).
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2.7

CPE com conexão redundante a instância VPLS
Na busca pela eliminação de pontos únicos de falhas é uma prática comum fazer

uso da redundância. Todavia, quando esse fundamento é aplicado ao serviço VPLS cria
uma problemática devido à incapacidade do PW estabelecido entre os roteadores PE
transportarem protocolos para detecção de loops de camada 2 como o IEEE 802.1w, o
IEE 802.1s e o ITU G.8031. Esta restrição tem como berço a definição de que uma falha
ou instabilidade local no domínio de roteamento não seja propagado para um site remoto.
A Figura 9 ilustra a topologia de uma rede em que a condição de loop pode ser
observada.

Figura 9 - Loop em conexão redundante ao VPLS

PE-1

Instância
VPLS

Loop L2
CE-1

PE-2
Fonte: Autor

Darukhanawalla e Bellaganba (2009) descrevem um modelo baseado no sistema
de semáforo. O conceito define um método de sincronização entre os roteadores PE de
modo que um roteador ficará como principal e responsável pelo encaminhamento do
tráfego do CE, enquanto o outro PE ficará no modo de espera para ficar ativo no caso do
primário falhar. A Figura 10 ilustra uma visão geral do modelo de semáforo aplicado ao
caso de cliente com conexão dupla a uma instância VPLS.
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Figura 10 - Sistema de semáforo aplicado ao VPLS
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Fonte: Autor

O semáforo é um indicador de eventos que ativamente monitora os estados de um
par de nós VPLS que dão acesso a uma determinada instância de serviço. O sistema de
semáforo define um mecanismo de controle que permite que apenas um nó fique ativo
por instância de serviço, evitando a criação de condições de loop.
O funcionamento do mecanismo é baseado no monitoramento da disponibilidade
de endereços IP na tabela de roteamento entre os nós primário e secundário. Esse
endereço é associado a uma interface loopback criada, especificamente, para esse fim
nos roteadores PE. Este é o endereço de sinalização.
O roteador PE secundário interpreta a abstenção na tabela de roteamento do
endereço IP de sinalização como um evento de indisponibilidade do rotador PE primário.
Nesse caso é executado um script de configuração automática no roteador PE secundário
que ativa uma segunda interface loopback. Essa interface é propagada no protocolo de
roteamento Interno, desencadeando uma série de eventos que colocam em operação a
estrutura de pseudos wires backup. Esta segunda interface é denominada de transporte.
Uma vez que o roteador primário retornou a plena operação, o seu endereço IP de
sinalização será identificado na respectiva tabela do roteador PE secundário e a estrutura
de backup será desligada para evitar a condição de loops. Como mecanismo de proteção,
o roteador primário só propaga o seu endereço de transporte no IGP (Interior Gateway
Protocol), quando não mais for observado em sua tabela de roteamento o endereço IP de
transporte do roteador secundário.
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2.7.1 Dependência do protocolo de redundância no processo de convergência
A falha da interface de acesso principal que conecta o elemento CE ao PE ativa
dois processos de convergência. Um relacionado ao transporte no backbone e outro a
rede local. O primeiro está ligado a ativação do túnel backup no roteador PE backup
através do mecanismo de semáforo, conforme descrito anteriormente. Para esta caso
especifico, no roteador principal um script retira a interface loopback de sinalização do
processo de roteamento quando detectada uma falha na interface de acesso que conecta
ao CE. Neste momento o transporte de backbone converge para o PE backup mas para
haver o transporte de tráfego fim-a-fim existe a necessidade da rede local convergir o seu
protocolo de detecção de loops, portanto, a convergência sistémica é dependente do
tempo de reação do IGP (p. ex. OSPF, ISIS, EIGRP, dentre outros) e do protocolo de
detecção de loops utilizado na LAN (p. ex. STP,802.1w, MSTP, G.8032 e REP, dentre
outros).
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3

ARQUITETURA ETHERNET VPN (E-VPN)
Os requisitos para a arquitetura Ethernet VPN (E-VPN) estão descritos na RFC

7209 (2014). O método introduz o roteamento de endereços MAC fazendo uso do
protocolo BGP sobre uma rede MPLS, sem a necessidade de estabelecimento de
pseudos wires (PW) entre os roteadores PE, conforme modelo utilizado no VPLS. A
arquitetura do E-VPN possui grande similaridade com o serviço L3VPN do MPLS.
A Figura 11 ilustra uma visão geral do E-VPN. Na figura é possível observar a
sinalização de endereços MAC no backbone via BGP e que o aprendizado de endereços
MAC na interface User Network Interface (UNI) é realizado por meio da monitoração dos
fluxos ARP ou Network Discovery (ND). Adicionalmente, visualiza-se a criação de uma
nova NLRI no BGP para o transporte das informações relacionadas ao E-VPN.
Figura 11 - Visão geral do Ethernet VPN (E-VPN)
Aprendizado de
endereço no
acesso via
Plano de Dados

Aprendizado de
endereços via
Plano de Controle
(BGP)
PE1

PE3

VID 100
SMAC: M1
DMAC: F.F.F

CE3

CE1

PE4

PE2
BGP MAC adv.
Route
E-VPN NLRI
MAC M1 via PE1

Fonte: Autor
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3.1

Fundamentos do E-VPN
Este tópico irá descrever conceitos fundamentais do E-VPN, como o Ethernet

Virtual Instance, o Ethernet Segment, as rotas e atributos do BGP.
3.1.1 Ethernet Virtual Instance
Uma Ethernet Virtual Instance (EVI) identifica uma L2VPN em um domínio de rede
MPLS/IP. Na rede, uma EVI pode englobar um ou mais Bridge-Domais (BD). A Figura 12
ilustra os tipos de serviço definidos pelo IETF (2013a).
Figura 12 - Tipos de interface de serviço definidas pelo IETF
Port Based
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UNI

UNI

UNI

UNI
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EVI

EVI
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PE

UNI

UNI
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PE
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UNI

UNI
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PE
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Fonte: Autor

Uma UNI pode operar no serviço E-VPN de acordo com os modelos listados a
seguir:
a) Port Based: todas as VLAN que são multiplexadas na porta física participam da
mesma EVI.
b) VLAN Based: cada VLAN multiplexada na porta física participa de uma EVI
distinta. Inclusive, com separação de Bridge Domains (BD), ou seja, com
separação do plano de controle de camada 2.
c) VLAN Bundling: existe seletividade de VLAN que participa da EVI. As VLAN
participantes da mesma EVI compartilham o plano de controle da camada 2.
d) VLAN Ware Bundling: existe seletividade de VLAN que participa da EVI e
separação de Bridge Domain. Todavia, existe a possibilidade de múltiplas BD
participaram da mesma EVI.
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3.1.2 Ethernet Segment
A conexão de um dispositivo ou rede de cliente a um ou mais roteadores PE
constituem um Ethernet Segment (ES). Cada ES tem um identificador chamado de
Ethernet Segment Identifier (ESI) que é codificado em número inteiro de dez dígitos. De
acordo com o IETF (2013a), os seguintes valores para ESI são reservados para identificar
uma conexão do tipo Single Homed Device (SHD) ou uma condição de erro:
a) ESI 0: define um conexão single-homed com a rede de cliente.
b) ESI 0xFF (repetido 10 vezes): é conhecido como MAX-ESI e sinaliza um erro.

Em geral cada ES deve ter um ESI não reservado, que seja único para todas as
instâncias E-VPN provisionadas no domínio MPLS/IP. A Figura 13 ilustra o conceito de
Ethernet Segment e os tipos de conexão entre a rede do cliente e a rede MPLS válidos
para este trabalho.
Figura 13 - Tipos de conexão entre a rede cliente e a rede MPLS

SHD$
ESI1$

PE1$
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ESI2$
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PE5$
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CE2$

MHN$

PE2$
CE3$

CE6$
PE4$
PE3$

SHN$

ESI5$

Fonte: Autor

O IETF (2013a), descreve que o valor do ESI pode ser definido de forma manual
ou automática. Dentre os mecanismos automáticos destacamos os métodos baseados
nos protocolos LACP, STP e MST para auto-geração do valor do ESI. Contudo, também
foram descritas outras técnicas baseadas no número do AS e na identificação do
Roteador (Router-ID).
A Figura 14 ilustra os parâmetros utilizados nos protocolos LACP, STP e MSTP
para derivação automática do valor do ESI.
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Figura 14 - Definição automática do ESI para os protocolos LACP, STP e MSTP.
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Fonte: Autor

3.1.3 Rotas e atributos BGP
O E-VPN realiza o processo de propagação de endereços MAC via plano de
controle, fazendo uso do protocolo BGP. Mais precisamente, o MP-BGP. Essa mudança
de paradigma quando comparada ao modelo do VPLS melhorou o controle da
propagação dos endereços MAC, uma vez que tornou possível a aplicação de filtros no
conjunto de informações trocadas entre os roteadores PE e ajudou a reduzir o número de
mensagens BUM no domínio MPLS/IP.
No E-VPN os endereços MAC são transportados pelo protocolo BGP dentro da
Address Family Identifiers de número 25 (L2VPN) fazendo uso da Subsequent Address
Family Identifiers de número 70 (E-VPN). Vale a pena salientar que dois vizinhos do
protocolo BGP devem concordar que tem a capacidade de trocar rotas E-VPN fazendo
uso da AFI 25 e SAFI 70 durante o processo de estabelecimento da vizinhança BGP, de
modo a não interpretar o recebimento de informação do E-VPN como uma estrutura de
dados mal formada. Este processo é especificado dentro da RFC 5492 (2009).
O IETF (2013a) estabeleceu a existência dos seguintes tipos de novas rotas:
a) Ethernet auto-discovery (AD) route
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b) MAC/IP advertisement route.
c) Inclusive Multicast Ethernet Tag Route.
d) Ethernet Segment Route.

Essas rotas são codificadas no formato ilustrado pela Figura 15.
Figura 15 - Tipos de rotas BGP para o E-VPN

1 byte

Route Type

1 byte

Length

Variável

Route Type Specific

1. Ethernet Auto-Discovery (AD) Route
2. MAC Advertisement Route
3. Inclusive Multicast Route
4. Ethernet Segment Route

EVPN NLRI
Fonte: Autor

Na implementação pura do E-VPN, sem a introdução de funcionalidades de
convergência rápida especificada pelos fabricantes de equipamentos, o tempo de reação
a uma falha na interface UNI seria uma função do número de endereços MAC carregados
na EVI. Para aliviar este comportamento foi definida a rota do tipo Ethernet AD que tem
como objetivo sinalizar para outros roteadores PE da rede a indisponibilidade de um
conjunto de endereços MAC, com apenas uma mensagem. A Figura 16 ilustra os campos
da rota do tipo Ethernet AD.
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Figura 16 - Rota do tipo Ethernet AD

O RD é único por PE e por EVI.
8 bytes
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3 bytes
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Fonte: Autor

As rotas do tipo MAC/IP Advertisement fazem a distribuição de endereços MAC
para a rede. Outra importante função desse tipo de rota é vincular o endereço MAC ao
IPv4/IPv6 de modo a permitir a supressão de tráfego ARP/ND. A Figura 17 ilustra os
campos da rota do tipo MAC/IP Advertisement.
Figura 17 - Rota do tipo MAC/IP Advertisement
O RD é único por PE e por EVI.
ESI do Ethernet Segment em que o endereço
MAC foi aprendido.

8 bytes

RD

10 bytes

Ethernet Segment Identifier

4 bytes

Ethernet Tag ID

1 byte
6 bytes

MAC Address Length
MAC Address

1 byte

IP Address Length

4 or 16

IP Address

3 bytes

MPLS Label

VLAN ID da interface cliente.
Campo para permitir a sumarização de endereços
MAC.
Endereço MAC.

Usado para supressão de fluxos ARP/ND.
Label da VPN. Pode ser alocado por EVI ou por
ESI.

Fonte: Autor

As rotas do tipo Inclusive Multicast são necessárias para descobrir os túneis
usados no transporte do tráfego do tipo Broadcast, Multicast e Unknown Unicast, também
conhecidos pela sigla BUM. Os roteadores PE para uma EVI em particular podem fazer
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uso de replicação na entrada ou LSP do tipo P2MP para distribuir tráfego BUM. A Figura
18 ilustra os campos da rota do tipo inclusive Multicast.
Figura 18 - Rota do tipo inclusive Multicast

O RD é único por PE e por EVI.
Permite que múltiplos TAGs sejam
multiplexados no mesmo túnel

8 bytes

RD

10 bytes

Ethernet TAG ID

1 byte
4 ou 16
bytes

IP address Lenght

Identificar IPv4 vs IPv6.

Ip Address

Endereço IP do roteador PE de origem.
Fonte: Autor

As rotas do Ethernet Segment permitem descobrir a existência de sites Multihomed (MH) e o seu tipo, ou seja, se é Multi-homed Device (MHD) ou Multi-homed
Network (MHN). Uma vez identificado que o site é MH e o seu tipo, as rotas do tipo
Ethernet Segment operacionalizam a eleição do Designated Forwarder (DF) e ajudam na
detecção das condições de split/merge de sites MH. A Figura 19 ilustra os campos da
rota do tipo Ethernet Segment.

Figura 19 - Rota Ethernet Segment

8 bytes

O RD é único por PE e por EVI
RD

10 bytes Ethernet Segment Identifier

ESI do segmento ethernet

Fonte: Autor

3.1.4 Funções do E-VPN
Este tópico irá descrever funções específicas do E-VPN, como a proteção contra
loops de rede, eleição do Designated Forwarder (DF) e o Aliasing.
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3.1.5 Proteção contra loops de rede
Os roteadores PE propagam no BGP as rotas do tipo Ethernet Segment com um
label MPLS para cada ESI. Este label tem o objetivo de auxiliar os sites que são MH a
identificar as condições que favoreçam a criações de loops de rede, também é chamado
de label split-horizon e é usado apenas no tráfego do tipo BUM uma vez que o tráfego
unicast tem o seu destino, previamente, definido pelo plano de controle. A Figura 20
ilustra a ocorrência de loop de rede quando o roteador PE1 envia tráfego do tipo BUM
para o roteador PE2.
Figura 20 - Condição de loop para tráfego BUM

CE1

PE1

PE3

CE2

Echo !

PE2

PE4

Fonte: Autor

O roteador PE que recebe o tráfego BUM na sua interface UNI adiciona o label da
regra de split-horizon (label ESI) nos pacotes antes de enviá-los para a rede MPLS. O
roteador PE de destino ao receber tráfego BUM verifica se o pacote possui label splithorizon que identifique um segmento ethernet local ao roteador receptor dos pacotes.
Caso positivo, o tráfego será filtrado. A Figura 21 ilustra o roteador PE2 descartando
tráfego depois de receber pacotes que possuem label ESI relacionados a uma interface
UNI local.
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Figura 21 - Bloqueio da condição de loop via label ESI
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CE2
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!"

PE2

PE4

Fonte: Autor

3.1.5.1 Eleição do Designated Forwarder
Os roteadores PE conectados a um site MH se descobrem através do BGP
fazendo uso das rotas do tipo Ethernet Segment. Estes roteadores realizam uma eleição
para definir quem será o responsável por encaminhar o tráfego do tipo BUM para o
destino final. Este roteador é chamado de Designated Forwarder (DF). A Figura 22 ilustra
um caso hipotético de uma E-VPN que não possui um DF para a o ESI-2. No caso o tráfego
chegaria duplicado ao destino.
Figura 22 - Duplicação do tráfego BUM no segmento destino

ESI-2

ESI-1
CE1

PE1

PE3

CE2
Duplicado !

PE2

PE4

Fonte: Autor

A definição de um DF para um ES leva ao bloqueio do tráfego BUM no roteador PE
que não realiza a função de DF. A Figura 23 ilustra o roteador PE2, que não é o DF para
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o segmento, bloqueando o tráfego BUM destinado ao roteador CE. Dessa forma, não
chegará tráfego duplicado ao cliente.
Figura 23 - Visão Geral da função DF para o tráfego BUM

PE1

DF

CE

!

PE2

MPLS

Bloqueio Não-DF
Fonte: Autor

O IETF (2013a) estabeleceu que a eleição do DF é definida fazendo uso do routerid dos roteadores PE que compartilham o mesmo ESI. Aquele que apresentar o menor
endereço IP, será declarado DF. Este método pode ser alterado por configuração manual.

3.1.5.2 Aliasing
A função de Aliasing permite o balanço de carga em sites MH quando o endereço
MAC é aprendido por apenas um roteador PE. Nesse caso, quando o par de roteadores
PE aprende o endereço MAC pela primeira vez em uma interface de conexão com o CE,
ele propaga esta informação para outros roteadores PE juntamente com o ESI do
segmento ethernet. Os roteadores PE remotos quando recebem a informação, identificam
que o endereço MAC foi informado por um número n de roteadores com o mesmo ESI.
Nesse momento, os roteadores PE podem decidir por fazer o balanço de carga para um
endereço MAC. A Figura 24 ilustra a função de aliasing do E-VPN permitindo o balanço
de carga em sites do tipo MH.
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Figura 24 - Visão Geral da função aliasing
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Fonte: Autor

3.2

Plano de Dados do E-VPN
O plano de dados do E-VPN funciona de maneira similar a aplicação L3VPN do

MPLS. O tráfego entre roteadores PE é enviado com dois labels. O primeiro identifica o
roteador de saída da rede MPLS e o segundo label identifica uma VPN em particular. O
label que identifica a VPN é informado aos roteadores PE através do protocolo BGP. Já o
label que identifica o roteador PE de saída pode ser informado através dos protocolos
BGP, LDP e RSVP.
A Figura 25 ilustra o plano de dados do E-VPN. Observa-se que foram anexados
dois labels ao pacote da estrutura de dados original, conforme descrito anteriormente.
Outro ponto importante a ser notado é que em estrutura DH cada roteador PE pode
anunciar um label diferente para a identificação da VPN.
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Figura 25 - Plano de dados do E-VPN
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Fonte: Autor

Foram desenvolvidos mecanismos para reduzir o tráfego de pacotes do protocolo
ARP/ND na rede MPLS, assim como reduzir o tempo de convergência da rede no evento
de mobilidade de endereços MAC. Esses mecanismos encontram-se descritos a seguir.

3.2.1 ARP/ND Proxy
Os roteadores PE atuam como servidores proxy para solicitações ARP/ND
relacionadas à resolução de endereços da camada de enlace de dados do modelo
ISO/OSI. Os roteadores PE interceptam as solicitações ARP/ND nas interfaces UNI e
reencaminham o pedido, via plano de controle, fazendo uso do protocolo BGP. A Figura
26 ilustra a sistemática envolvida com a operação da função ARP/ND Proxy.
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Figura 26 - Visão geral da função ARP/ND Proxy
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Fonte: Autor

À medida que os endereços são resolvidos eles são armazenados localmente no
roteador PE, evitando que solicitações repetidas façam uso da rede MPLS de forma
desnecessária.

3.2.2 MAC Mobility
O IETF (2013a) definiu um mecanismo para sinalizar a movimentação de
endereços MAC entre roteadores PE. O sistema se baseia na detecção de um endereço
MAC aprendido via a interface UNI local que anteriormente havia sido sinalizado como
remoto. Uma vez observada a situação que caracterize a mobilidade de endereço, o
roteador PE sinaliza aos outros roteadores sobre a movimentação do dispositivo fazendo
uso da rota do tipo MAC Advertisment com a comunidade MAC Mobility Extended. Os
roteadores PE que recebem esta sinalização irão atualizar suas tabelas MAC com a nova
localização do dispositivo. A Figura 27 ilustra o a visão geral da função MAC Mobility na
arquitetura E-VPN.
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Figura 27 - Visão geral da função MAC Mobility

Migração do dispositivo

PE1

CE1

PE3

CE2

Sinalização
BGP

MAC1

MAC1

ESI 20

ESI 10

PE2

PE4

Fonte: Autor

3.3

Detecção de falhas no E-VPN
Os roteadores PE propagam no BGP informações sobre os endereços MAC,

aprendidos nas redes diretamente conectadas, assim como o status da conectividade do
seu ESI. No caso de um roteador PE detectar uma falha que tenha impacto na
disponibilidade de um ES, ele descarta todas as rotas associadas com o ESI e manda
uma mensagem para seus vizinhos BGP do tipo AD Ethernet, solicitando a remoção de
todos os endereços MAC associados com o ES que apresentou problemas de
disponibilidade.
A Figura 28 ilustra o ESI-1 apresentando falha na interface que conecta o roteador
PE ao dispositivo CE1. A falha é comunicada pelo roteador PE1 aos vizinhos BGP (PE2,
PE3 e PE4) que, na sequência, irão remover os endereços MAC associados com o ESI-1.
No caso dos roteadores PE3 e PE4, como ambos tinham entradas para o ESI-1 via os
roteadores PE1 e PE2, apenas é descartado o encaminhamento via o roteador PE1, ou
seja, é eliminada a possibilidade de realizar balanço de carga para os fluxos destinados
para o endereço MAC1 e todo o fluxo passar a ser destinado apenas ao PE2.
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Figura 28 - Detecção de falhas no E-VPN
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Fonte: Autor

O uso das mensagens BGP do tipo Ethernet AD realiza, de forma efetiva, a função
de descarte massivo de endereços MAC, uma vez que é necessária apenas uma
mensagem para eliminar um número aleatório de endereços MAC associados a um ESI
em particular.
3.4

E-VPN+PBB
As aplicações de E-VPN para redes DCI de ambientes que possuem grande

densidade de dispositivos e façam uso intensivo da mobilidade de máquinas virtuais pode
sobrecarregar o plano de controle dos roteadores PE na realização do processo de
sinalização de endereços MAC via o protocolo BGP.
O IETF (2013c) definiu a integração do padrão IEEE 802.1ah, denominado de
Provider Backbone Bridging (PBB), com o E-VPN para mitigar o impacto da sinalização
de endereços MAC em cenários de aplicação onde é necessário trocar um elevado
número de mensagens BGP relacionadas à criação e à mobilidade de máquinas virtuais.
O PBB definiu endereços de 48 bits para indicar os endereços MAC dentro do
domínio de backbone. Esses endereços são denominadores de B-MAC. Os endereços de
clientes são identificados como C-MAC. Também estabeleceu o campo B-VID de 12 bits
para identificar VLANs de backbone, assim como o I-SID de 24 bits para descrever
instâncias de serviço dentro de uma VLAN-ID. A Figura 29 ilustra detalhes do quadro
802.1ah.
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Figura 29 - Detalhes do quadro 802.1ah

Fonte: IEEE 802.1ah

No modelo E-VPN+PBB o tráfego de uma interface cliente é encapsulado em um
quadro 802.1ah e, então, enviado para o roteador PE de destino. Assim, é reduzida a
quantidade de endereços MAC sinalizada via o protocolo BGP, uma vez que apenas os
endereços B-MAC são informados aos roteadores PE remotos. A Figura 30 ilustra a visão
geral do E-VPN+PBB com a alocação de endereços B-MAC e C-MAC, assim como a
sinalização desses via BGP através de uma rede MPLS.
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Figura 30 - Visão geral do E-VPN+PBB
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Fonte: Autor

De modo geral todas as funções especificadas para o E-VPN são válidas para o EVPN+PBB. A principal diferença entre os modelos é que no E-VPN+PBB os endereços
MAC dos clientes são mascarados através de um método de tunelamento conhecido
como MAC-in-MAC e apenas os endereços B-MAC são informados aos roteadores
remotos, melhorando significativamente o ganho de escala da solução.
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4

ESTADO DA ARTE

Neste capítulo são analisados os trabalhos desenvolvidos pela comunidade
acadêmica e órgãos de padronização da indústria de telecomunicações relacionados com
a expansão e a distribuição geográfica de Data Centers, estudo da escalabilidade das
soluções baseadas no VPLS e a evolução do modelo de transporte para a rede DCI (Data
Center Interconnection).

4.1

A computação em nuvem e a expansão dos Data Centers
A computação em nuvem permite que as empresas gerenciem melhor seus

recursos. Wodd et al. (2010) descrevem que suas principais vantagens são a redução do
investimento em infraestrutura, o uso eficiente de matéria-prima (energia, água, espaço,
etc.), a necessidade de absorver transientes temporais de sobrecarga e a melhora do
desempenho da aplicação para o usuário final.
As plataformas de computação em nuvem cresceram de clusters de máquinas
dentro de um Data Center para redes de Data Centers com recursos distribuídos
globalmente. Os DC podem estar localizados em qualquer lugar do planeta para tirar
vantagens relacionadas aos custos de energia elétrica, da mão de obra e de padrões de
uso temporais (Wodd et al., 2010).
O processo que iniciou a dispersão dos Data Centers foi balizado por necessidades
de contingenciamento geográfico e uso eficiente dos recursos de infraestrutura. Cai e
Natarajam (2013) afirmam que haver redundância geográfica é um requisito emanado por
órgãos de regulamentação ou pressão de mercado para melhorar a otimização dos
recursos empregados na entrega dos serviços ofertados. O uso racional dos recursos
busca atingir o ponto em que o compartilhamento da infraestrutura tem a relação de
ganho maximizada para o provedor do serviço. Khasnabish (2013) afirma que nesse
aspecto o uso de software para orquestração de migrações de máquinas virtuais (Virtual
Machine - VM) tem papel fundamental.
A popularidade da computação em nuvem tem elevado, consideravelmente, a
densidade de endereços MAC dentro de um Data Center. Dunbar (2013) afirma que os
principais motivadores desse movimento são: o avanço nas técnicas de orquestração na
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virtualização de servidores, os ganhos de escala intrínsecos à realização de construções
de obras físicas de grandes proporções e a extensão das redes LAN para além dos
limites físicos do Data Center.
O processo de migração de uma máquina virtual em tempo real é conhecido como
VM Live Migration. Este processo é definido por Agarwal e Raina (2012) como o
movimento de uma VM de uma máquina física para outra, sem a percepção dos usuários
de que uma mudança foi realizada. A chave para o sucesso dessa técnica de migração é
a manutenção dos endereços MAC e IP, que uma vez preservados permitirão a
continuidade das sessões TCP/IP previamente estabelecidas.
Um dos fatores críticos no projeto da LAN de um Data Center é o ponto de
posicionamento da borda entre as camadas 2 e 3 do modelo ISO/OSI. Dunbar (2013)
afirma que, de modo geral, os debates sobre esse assunto possuem duas correntes de
seguidores. A primeira corrente e, a mais tradicional, define a fronteira no comutador
central, que realiza a concentração de dispositivos de acesso. A segunda corrente já
aponta para a extensão do domínio L3 até o comutador de acesso, que realiza a conexão
física com o servidor. O caminho tomado nesse processo de escolha está diretamente
relacionado à facilidade operacional de realizar VM Live Migration. Arquiteturas que
optam por deixar a fronteira das camadas 2 e 3 no comutador central, implementam com
maior facilidade a funcionalidade de VM Live Migration.
A migração de VM em tempo real é tecnicamente possível na opção de arquitetura
que leva o domínio L3 até o comutador de acesso, contudo, a um alto custo operacional.
Cai e Natarajam (2013) defendem que o processo de migração de VM é facilitado quando
realizado dentro do mesmo domínio de broadcast. A facilidade é explicada pela redução
na complexidade da reconfiguração manual da rede para cada evento de migração de
máquina virtual.
A orquestração de serviços virtuais realiza papel fundamental na operação dos
Data Centers modernos que suportam as plataformas de computação em nuvem. Os
Data Centers cresceram o seu tamanho físico e se espalharam para dar contingência
geográfica e promover o uso racional dos recursos. Para atender aos requisitos de
migração em tempo real é necessário construir uma rede de interconexão de Data
Centers (Data Center Interconnection - DCI) que tenha a função de extensão de LAN.
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4.2

A interconexão de Data Centers
Um Data Center precisa de conexões externas para conectar clientes aos seus

serviços e internas para manter seu sistema de alta disponibilidade e balanceamento de
tráfego em pleno funcionamento.
Originalmente as redes de interconexão de Data Centers eram baseadas em
soluções ópticas tais como fibras apagadas, Coarse Wavelength Division Multiplexing
(CWDM) e Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM). Darukhanawalla e
Bellaganba (2009) descrevem que essas soluções são dependentes das características
ópticas dos elementos envolvidos e, geralmente, não são aplicadas para distâncias
superiores a 100 Km sem que haja a necessidade de amplificação ou regeneração do
sinal. Além disso, apresentam alto custo de manutenção e estão sujeitas ao efeito dominó,
uma vez que a falha de um protocolo de camada superior à física em um Data Center
poderá ser replicada para outro sítio.
Outro leque de opções para a rede DCI é fundamentado no transporte dos dados
por redes de pacotes. Dentre as opções de arquitetura descrevemos: Spanning Tree
Protocol (STP), IP/MPLS, Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL), Overlay
Transport Virtualization (OTV) e Virtual Extensible LAN (VXLAN). Cai e Natarajam (2013)
afirmam em seu trabalho que os provedores de serviço optam com maior frequência pela
arquitetura IP/MPLS e justificam a sua escolha por precisarem de soluções abertas e
interoperáveis, que acima de tudo tenham ganho de escala e apresentem simplicidade
operacional.
OTV, TRILL e STP tem melhor aproveitamento em redes de pequeno e médio
porte, às quais é dada maior ênfase para produtos que possuem funcionalidades
específicas. Para esses casos requisitos tão importantes para uma operadora de serviços
(interoperabilidade com outros fornecedores, escalabilidade da solução e simplicidade
operacional) tem menor relevância. Já o VXLAN promete interligar VLANs usando uma
rede IP/MPLS como infraestrutura de transporte. Em sua pesquisa, Aldrim (2012) afirma
que o VXLAN tem como principal diferencial iniciar o túnel IP no software que gerencia as
máquinas virtuais. Cai (2014) descreve que a técnica é promissora, contudo, ainda está
em seu estágio inicial de desenvolvimento, sendo escopo de discussão do IETF pelo
grupo de trabalho NVO3.

52

O VPLS é uma técnica L2VPN que emula um domínio de broadcast Ethernet em
uma infraestrutura MPLS e, atualmente, é a técnica mais empregada por provedores de
serviço na solução de DCI. Darukhanawalla e Bellagamba (2009) descrevem a arquitetura
do VPLS como um grupo de Virtual Services Instances (VSI) que são interconectadas
para formar um único domínio lógico L2. O seu comportamento é definido como similar a
uma comutadora tradicional que opera de acordo com o padrão 802.1q.
A distribuição geográfica dos Data Centers para atender requisitos legais ou
pressões de mercado levou a indústria de telecomunicações a desenvolver um conjunto
de soluções para a rede DCI. Organizações de pequeno e médio porte dão maior
destaque a funcionalidades específicas e nesse nicho de mercado as arquiteturas STP,
TRILL, OTV e VXLAN serão mais observadas na produção. Provedores de serviço e
organizações de grande porte optam, com maior frequência, pelo VPLS, uma vez que dão
ênfase à interoperabilidade com outros fornecedores, o ganho de escala da solução e à
simplicidade operacional,
4.3

Mitigando os problemas de escalabilidade do VPLS
A definição original do VPLS, também conhecida como Flat VPLS, apresenta

problemas de escalabilidade quando aplicadas a cenários com alta densidade de usuários,
comumente encontrados em provedores de serviço que operam plataformas de
computação em nuvem, com hospedagem de milhões de servidores virtuais. Salam e
Sajassi (2008) listam em seu trabalho os limites das soluções multiponto baseadas no
VPLS:
a) número de pseudos wires (PW);
b) replicação ineficiente de tráfego broadcast ou multicast;
c) tamanho da tabela de endereços MAC;
d) número máximo de VLANs suportadas;
e) não confinamento de fluxo broadcast dentro do DC;
f) não atendimento a topologias complexas (E-TREE);
g) balanceamento de carga não otimizado.
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O VPLS usa um mecanismo de Split horizon modificado para evitar condições de
loop. O sistema parte da premissa de que o tráfego recebido por um PW será
encaminhado apenas para uma interface de conexão de cliente (Attached Circuit – AC) e
não será replicado para outro Pseudo Wire. Para o seu correto funcionamento é
necessário que as Virtuais Services Instances (VSI), que emulam a comutadora lógica,
sejam interligadas por PW em um esquema de malha completa.
Cai e Natarajan (2013) descrevem em seu trabalho um cenário de uso definido
com 20 DC com uma distribuição por site de 2 roteadores como gateways (GW) da rede e
8K clientes. Nessa aplicação seria necessário ter a capacidade de 320K PW em um único
roteador para satisfazer a condição de malha completa. Esse montante não é atualmente
atendido pelos equipamentos de maior desempenho disponíveis no mercado, entretanto,
mesmo que a próxima geração apresente este volume de aprovisionamento, fica claro
que esta não é uma alternativa viável, uma vez que não suportará um considerável
aumento de usuários.
Os fluxos de trafego dos tipos unkwnow unicast, multicast e broadcast, quando
entram em uma VSI a partir de um AC, repetem o mesmo padrão encontrando nos
comutadores tradicionais, sendo replicados da porta de ingresso para todos os PW que
perfazem o requisito de malha completa do VPLS. Este comportamento leva ao uso
ineficiente dos recursos das infraestruturas de rede e de servidores, tendo em vista, que
este tipo de fluxo será transportado para locais onde o seu recebimento pode não ser
necessário, desperdiçando banda e processamento com sua análise e subsequente
descarte.
O H-VPLS pode mitigar o impacto dos problemas relacionados ao elevado número
de PW e a replicação ineficiente do tráfego com destino multiponto. Fang, Zhang e Taylor
(2008) afirmam que esta estratégia tem como objetivo limitar a conectividade de malha
completa para elementos centrais da rede, chamados Network Provider Edge (nPE). Os
usuários são conectados a elementos definidos como User Provider Edge (uPE). A
comunicação entre o nPE e o uPE é descrita como acesso hierárquico e pode ser
realizado por meio de redes Ethernet ou MPLS.
Os Data Centers modernos apresentam elevada densidade em suas tabelas de
endereços MAC. O número de hosts cresceu ao ponto de criar problemas junto aos
protocolos de resolução Address Resolution Protocol (ARP) e Network Discovery (ND).
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Dunbar (2011) estima em sua pesquisa que 1 milhão de dispositivos em uma rede
produzem 239 Mbps de tráfego de resolução de endereços. Essa taxa de dados é bem
superior ao que os módulos de processamento dos roteadores modernos podem atender.
Para mitigar este tema, Cai e Natarajan (2013) recomendam estender a borda dos
domínios L3 em direção ao software que controla as máquinas virtuais. Nesse modelo a
L2VPN seria iniciada diretamente na VM, o que levaria à estratificação da tabela de
endereços MAC entre os servidores físicos, de acordo com a sua participação na matriz
de tráfego do provedor do serviço.
Outra alternativa para o alto volume de endereços MAC foi proposta na pesquisa
de Wang, Chan e Lin (2007), na qual é descrita uma técnica de tradução de endereços
que explora o uso dos “Endereços Localmente Administrados” (Local Administrative Areas
– LAA).
O número máximo de VLAN suportadas em um DC tradicional está ligado ao
tamanho do campo VLAN Identifier (12 bits) do padrão 802.1q, que permite a
configuração de apenas 4094 instâncias de serviços. Ando, Shimokuni e Asano (2013)
afirmam em seu trabalho que um cliente médio de um DC requer 10 instâncias de
serviços, o que limitaria a capacidade de atendimento dos provedores de serviço para
cerca de 400 clientes. Em junho de 2008 o IEEE finalizou um trabalho iniciado em 2005 e
lançou o padrão 802.1ah, também conhecido como Provider Backbone Bridge (PBB).
Esse padrão introduziu um identificador de serviço de 24 bits conhecido como
Service Instance Identifier (I-SID) para resolver o problema da escalabilidade de VLAN.
Conforme descrito por Fang, Zhang e Taylor (2008), este novo campo permitiu um salto
de atendimento de 4 mil para 16 milhões de instâncias de serviço. A partir de então o PBB
foi integrado ao H-VPLS, para reduzir, consideravelmente, o número de entradas na
tabela de endereços MAC, constituindo a arquitetura, atualmente, mais aplicada para
redes DCI, que possuem necessidades de atender alto volume de endereços MAC e de
clientes.
O cenário de acesso no qual o cliente apresenta conexões múltiplas não é
contornado pela aplicação do método do Split horizon modificado do VPLS, requerendo a
introdução de mecanismos externos para evitar a condição de loop. Darukhanawalla e
Bellaganba (2009) descrevem um modelo no qual o agente externo é um sistema de
semáforo implementado por meio de scripts que gerenciam o estado dos PW com base
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na disponibilidade da porta de acesso à instância de serviço. Apesar desse modelo ser,
amplamente, observado nesse nicho de mercado, apresenta operação complexa e o
balanceamento de carga é ineficiente, já que uma das interfaces do acesso sempre
estará bloqueada.
Apesar de apresentar problemas de capacidade em ambientes onde soluções são
exigidas ao seu limite de atendimento, o VPLS é a arquitetura de DCI mais observada em
operação nas redes das operadoras de serviço. A escolha pode ter sido balizada pela
maturidade dos protocolos de controle no IP/MPLS ou por ter sido realizada em uma
época em que não havia requisitos de atendimento tão elevados em termos de
capacidade. O fato é que a indústria procurou ao longo do tempo mitigar os efeitos
associados a essas adversidades, desenvolvendo soluções que foram anexadas à
arquitetura e hoje formam um método de atendimento que funciona, mas é
operacionalmente complexo e ineficiente.
4.4

Evolução do modelo de transporte para a rede DCI
A evolução da arquitetura de rede que suporta a computação em nuvem tem como

um de seus principais objetivos a resolução dos pontos de atenção do VPLS relacionados
a limitações de escalabilidade (VLAN, MAC, PW e a replicação de tráfego multiponto) e
de transporte não otimizado. A solução desses problemas permitirá a ampliação da
capacidade de atendimento de usuários dos Data Centers modernos e o uso otimizado
dos recursos de infraestrutura.
A arquitetura do E-VPN foi apresentada para a comunidade técnica como evolução
do VPLS. A linha de desenvolvimento foi centrada na mudança dos modelos de
aprendizado de endereços MAC e de encaminhamento de pacotes. Em seu estudo, Cai e
Natarajan (2013) descrevem que o E-VPN fornece serviço L2VPN multiponto em uma
infraestrutura IP/MPLS com os planos de controle e de encaminhamento de dados
similares ao L3VPN.
No padrão que define os requisitos do E-VPN, o IETF (2013) descreve que o
aprendizado de endereços MAC não é realizado no plano de dados, conforme utilizado
pelos comutadores tradicionais. Nesse caso a inovação se dá por transferir esta função
para o plano de controle, que faz uso do protocolo MP-BGP para propagar as
informações de endereçamento da camada 2.
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Embora o aprendizado de endereços MAC no plano de controle via MP-BGP
apresente vantagens, existe um possível limite para o crescimento da solução que é a
propagação não desejável de milhões de endereços MAC na tabela de roteamento BGP.
Embora o tamanho da tabela BGP para roteadores de alta capacidade não seja um
motivo de preocupação, a movimentação intensiva de máquinas virtuais entre DC pode
gerar grande volume de mensagens de sinalização BGP. Nesse contexto de uso, o IETF
(2013) especifica o uso integrado via software entre o PBB e o E-VPN.
O E-VPN não tem o requisito de conexão em malha completa entre VFI, conforme
apresentado na operação do VPLS. O seu funcionamento é, de forma análoga ao L3VPN,
realizado por meio do acesso direto à matriz de comutação do Label Switch Router (LSR),
para definir o conjunto de rótulos necessários ao transporte MPLS. A mudança do modelo
de encaminhamento de tráfego sem a necessidade de sinalização de PW eliminou o
problema relacionado ao número máximo de túneis, ampliando a capacidade de
atendimento de instâncias de serviço para as redes que optarem pela arquitetura E-VPN.
O IETF (2013) definiu o conceito de identificação de segmento Ethernet (Ethernet
Segment Identifier – ESI), que associado o método de aprendizado de endereços MAC no
plano de controle via MP-BGP, permite o atendimento de clientes com conexões múltiplas
à instância de Serviço no modelo ativo/ativo. Esse modelo fará uso mais eficiente da
infraestrutura disponível, uma vez que todas as interfaces de acesso estarão disponíveis
para o encaminhamento de tráfego.
O E-VPN associado ao PBB surge como alternativa aos problemas clássicos
apresentados pelo VPLS: relacionados à escalabilidade e ao encaminhamento de tráfego
não otimizado, mostrando-se como uma opção para a rede de interconexão de Data
Centers evoluir a sua capacidade de atendimento para um patamar mais adequado às
necessidades dos provedores de serviço que operam redes com alta densidade de
clientes.
4.5

Considerações do Estado da Arte
A infraestrutura de rede que suporta a computação em nuvem cresceu ao ponto de

atingir o limite de atendimento das soluções baseadas no VPLS. A indústria desenvolveu,
ao longo do tempo, alternativas (H-VPLS, VPLS+PBB, VPLS com Semáforo, entre outros)
para mitigar os problemas de desempenho da arquitetura. Contudo, as soluções
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propostas se mostraram, operacionalmente, complexas e ineficientes, uma vez que não
eliminaram os requisitos de malha completa e nem introduziram o balanceamento de
carga por fluxo na mesma instância de serviço.
Em resposta às pressões do mercado por uma alternativa que apresente maior
capacidade de atendimento e aproveite melhor a infraestrutura existente, o IETF,
conjuntamente com um grupo de fabricantes (Cisco, Alcatel-Lucent e Juniper) e de
provedores de serviço (AT&T, Verizon e Blooberg), desenvolveu a arquitetura EVPN+PBB.
O E-VPN+PBB promete revolucionar a forma de gerenciar o ciclo de vida
(planejamento, implantação, operação e suporte) dos serviços baseados no L2VPN,
eliminando os gargalos do VPLS e trazendo grande similaridade com os conceitos
fundamentais do L3VPN, tão difundidos dentro das operadoras de serviço.
Os fabricantes estão desenvolvendo e aperfeiçoando os códigos de software que
irão suportar o funcionamento desse modelo. Até o momento, além dos padrões
documentados pelo IETF, são poucos os trabalhos publicados em sites renomados (IEEE
e ACM) sobre o tema. Entretanto, a incorporação da funcionalidade nas redes das
operadoras de serviço é esperada, com grande ansiedade, dada as possibilidades de
otimização da infraestrutura e de desenvolvimento de novos serviços. Nesse momento a
existência de trabalhos comparativos entre o E-VPN+PBB e o VPLS serão de grande
valia para auxiliar a decisão de migrar para essa nova arquitetura.
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5

MÉTODOLOGIA EXPERIMENTAL
Este trabalho está centrado em experimento prático para analisar o impacto do

acréscimo do número de Instâncias de Serviço, endereços MAC e roteadores da rede
MPLS. A metodologia utilizada segue o modelo apresentado por Jain (1991) e consiste de
10 etapas, descritas a seguir:
a) determinar os objetivos do trabalho e definir o sistema;
b) listar os serviços do sistema e possíveis resultados;
c) selecionar as métricas de medição;
d) listar os parâmetros do sistema de carga;
e) selecionar fatores de variação e seus valores;
f) selecionar as técnicas de avaliação;
g) selecionar a carga de trabalho;
h) projetar e realizar os experimentos;
i) analisar e interpretar os resultados;
j) apresentar os resultados.

5.1

Etapa 1 - Determinar os objetivos do trabalho e definir o sistema
Neste trabalho o objetivo é avaliar, comparativamente, os métodos de transporte

VPLS e E-VPN+PBB, como opções de DCI para extensão de LAN em redes IP/MPLS
com alta densidade de usuários e de dispersão geográfica.

5.2

Etapa 2 - Listar os serviços do sistema e possíveis resultados
Segundo Jain (1991) todo sistema possui uma lista de serviços que quando

requeridos provê um determinado número de resultados, podendo atingir ou não os
objetivos esperados. Neste trabalho considerou-se que a infraestrutura de rede MPLS e o
conjunto de recursos que realizarão a conexão simulada de clientes será o sistema.
Foram considerados como serviços a comutação de nível 2 entre Data Centers,
mais especificamente as arquiteturas VPLS e E-VPN+PBB.
Com relação aos resultados do experimento é esperado que o E-VPN+PBB
ofereça melhor eficiência técnica quando comparado ao VPLS, tornando possível a
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eliminação da necessidade de PW de interconexão entre roteadores NPE, a
implementação de um sistema de redundância com balanceamento de carga do tipo
ativo-ativo e a mitigação do tráfego dos protocolos ARP/ND na rede DCI.

5.3

Etapa 3 - Definir as métricas de medição
Nesta etapa foram definidas as métricas de comparação do desempenho,

conforme descritas a seguir e apresentadas no Quadro 1:

Quadro 1 – Métricas de Medição

Métrica
Alocação de Memória/PW

N° de pacotes ARP propagado / N° de
pacotes ARP gerados

Descrição
Razão entre a alocação da memória do PE
e o número de PWs.
Razão entre o número de pacotes ARP
propagados na DCI e o número de pacotes
que gerados pelo simulador de tráfego..
Número de mensagens de sinalização

N° de mensagens para notificação de
Falha/Endereço MAC

necessárias para notificar uma falha na
interface de acesso, quando variado o
número de endereços MAC contidos dentro
da tabela MAC do PE.
Tempo de convergência do sistema quando

Tempo de Indisponibilidade

submetido a uma falha na interface de
acesso.

Fonte: Autor

5.4

Etapa 4 - Elaborar a lista dos parâmetros que afetam o desempenho.
Não haverá variação dos parâmetros de sistema. Será utilizado o mesmo ambiente

de testes para todos os experimentos envolvendo VPLS e E-VPN+PBB
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As métricas dos serviços avaliados serão influenciados pelos parâmetros listados
no Quadro 2:
Quadro 2 - Parâmetros que afetam desempenho de serviços
ID

Métricas

1

N° de Roteadores PE

N° de IS

✔

✔

Alocação de Memória/PW
N° de pacotes ARP propagado / N° de
pacotes ARP gerados
N° de mensagens para notificação de
Falha/Endereço MAC
Tempo de Indisponibilidade

2
3
4

N° de endereços
MAC

✔

✔

✔

✔
✔

Fonte: Autor

Como o escopo deste trabalho é avaliar, comparativamente, o plano de controle,
sem dar ênfase ao plano de dados, o volume de tráfego transportado pelo sistema não
terá impacto na análise dos resultados do experimento.

5.5

Etapa 5 - Selecionar fatores de variação e níveis
Nesta etapa foram selecionados os fatores que irão variar no experimento e seus

níveis, conforme definido na Tabela 4 abaixo:
Tabela 4 – Fatores de variação e níveis
ID
1
2
3
4

Métricas
Alocação de Memória/PW
N° de pacotes ARP propagado / N° de
pacotes ARP gerados
N° de mensagens para notificação de
Falha/Endereço MAC
Tempo de Indisponibilidade

N°de
Roteadore
N°de IS
s PE
2,3 e 4 1,10,25,50 e 100

N°de endereços
MAC
-

2,3 e 4

-

10,100,1k e 10k

2,3 e 4

-

10,100,1k e 10k

-

-

10,100,1k e 10k

Fonte: Autor

5.6

Etapa 6 - Selecionar a técnica de avaliação
Conforme descrito no trabalho de Cerutti (2006), existem 3 técnicas básicas para

testes de avaliação: modelagem analítica, simulação e medições em sistemas reais.
Neste trabalho foi utilizada a simulação. O laboratório será estruturado conforme a Figura
31.
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5.7

Etapa 7- Selecionar a carga
A carga de trabalho foi escolhida de modo a gerar resultados que possam

descrever o comportamento linear da influência dos fatores de variação nas métricas de
medição.
O número de endereços MAC injetados nas instâncias de serviço foi simulado pelo
elemento gerador de tráfego. Já o número de roteadores PE e as instâncias de serviço
aprovisionadas serão variados através da configuração dos dispositivos de rede do
ambiente de testes. Estes valores encontram-se descritos na Tabela 4.

5.8

Etapa 8 - Projetar e realizar os experimentos
Neste trabalho a proposta foi dividir o experimento em duas fases sequenciais. A

primeira para os ensaios com o método VPLS e a seguinte para o E-VPN+PBB. Cada
fase foi iniciada pela configuração do ambiente de testes. Na sequência foram realizados
os experimentos e coletados os dados para cada conjunto de fatores de variação. A
Figura 31 ilustra o fluxo de execução das experiências.

Figura 31 - Fluxo do experimento
Início do
Experimento

EXECUÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS

A

Configuração da
infra-estrutura VPLS

Caracterização
do experimento
1

coleta de
dados 1

…

Caracterização
do experimento
n

coleta de
dados n

Configuração da
infra-estrutura EVPN
+PBB

Caracterização
do experimento
1

coleta de
dados 1

…

Caracterização
do experimento
n

coleta de
dados n

A

Fim do
Experimento

Variação dos fatores (número de endereços MAC, Roteadores PE e
Instâncias de Serviço) que caracterizam cada experimento.

CONFIGURAÇÃO LAB
ANALISE VPLS
ANALISE E-VPN+PBB

Fonte: Autor
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5.9

Etapa 9 - Analisar e interpretar os resultados
Os dados coletados durante a fase de execução dos experimentos foram
confrontados de modo a poder proceder com análise das técnicas de transporte
VPLS e E-VPN+PBB.

5.10 Etapa 10 - Apresentar os resultados
A metodologia é encerrada com a apresentação dos resultados gerados.
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6

AMBIENTE DE TESTES
Este tópico irá descrever o ambiente de testes detalhando a lista de equipamentos,

as topologias físicas e lógica, o plano de endereçamento IPv4, o plano de VLANs e as
configurações relacionadas com o aprovisionamento dos serviços VPLS e E-VPN+PBB e
a geração de tráfego.
A Figura 32 mostra o ambiente de testes que foi empregado nos experimentos
realizados no estudo das hipóteses científicas, relacionadas ao tema deste trabalho.
Figura 32 - Topologia física do ambiente de testes
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G0/0/0/0
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Tráfego
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/0/0

/0
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G0

G0/0/0/2
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/0/0
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G0

G0/0
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/0/3
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CE-21
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/2
G0

Gerador de
Tráfego

G0/0/0/0

NPE-4

NPE-2

1 GE

Ambiente de Testes Simulado
Ambiente de Simulação
Eth0

Servidor
de simulação

Eth0

Servidor
de simulação

Fonte: Autor

Onde:
a) CE – Equipamento localizado nas dependências do cliente.
b) NPE/PE – Equipamento localizado nas dependências do provedor de serviço
MPLS.
c) Gerador de Tráfego - Equipamento com o objetivo de simular tráfego gerado pelo
cliente.
d) Servidor de Simulação - Equipamento que executará o ambiente simulado
utilizado neste experimento.
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6.1

Lista de Equipamentos
Os hardware e o software envolvidos nesse experimento estão listados na Tabela ,

detalhada a seguir.
Tabela 5 – Lista de Equipamentos
Quantidade

Hardware

Software

2

Macbook Pro i7 16G
RAM

4
2
2

ASR 9000 - SIMULADO
C3745 - SIMULADO
TP GEN - SIMULADO

Função

Mac Os 10.9.4
GNS3 0.8.7
Wireshark 1.12.0
IOS-XRv 5.3.0
IOS 12.2.(58)SE2
IOS-TPGEN1-15.4

Servidor de Simulação
NPE
CE
Gerador de Tráfego

Fonte: Autor

6.1.1 Topologia Lógica
A Figura 33 mostra a topologia lógica que foi simulada no ambiente de testes, com
ênfase nos protocolos OSPF e LDP.
Figura 33 - Topologia lógica - OSPF/LDP
Dot1q

Eth

Eth

Dot1q

MPLS/IP
NPE-3

NPE-1

CE-11

CE-21

OSPF
AREA 0

Gerador de
Tráfego

NPE-2

Gerador de
Tráfego

NPE-4
OSPFv2/LDP
VLANs

Fonte: Autor
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Os roteadores NPE foram organizados na área de backbone do protocolo OSPF e
fecharam vizinhança no modelo de malha completa. O protocolo LDP acompanhou a
relação de vizinhanças do protocolo OSPF.
A Figura 34 mostra a topologia lógica que será simulada no ambiente de testes,
com ênfase no protocolo BGP.
Figura 34 - Topologia lógica - BGP
MPLS/IP
NPE-3

NPE-1

AS 65000

NPE-2

NPE-4
BGP

Fonte: Autor

Os roteadores NPE foram contidos no AS 65000 e fecharam vizinhança iBGP no
modelo de malha completa.
6.2

Plano de endereçamento IPv4

A Figura 35 mostra o plano de endereçamento IPv4 utilizado no ambiente de testes.
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Figura 35 - Plano de endereçamento IPv4
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192.168.1.X/31

.12

.6

.3

.8

.9

NPE-4
192.168.0.4

NPE-2
192.168.0.2

Fonte: Autor

6.3

Plano de VLANs
A Tabela 6 ilustra o plano de VLANs utilizado no ambiente de testes.
Tabela 6 - Plano de VLANs

C
1000-1990
2000-2999

Equipamento

Interface

NPE
CE
NPE
CE

G0/0/0/3
G0/0-2
G0/0/0/3
G0/0-2

Função
Serviço VPLS
Serviço E-VPN

Fonte: Autor

6.4

Aprovisionamento dos Serviço VPLS e E-VPN+PBB
O Quadro 3 lustra as configurações aplicadas nos roteadores NPE para o

aprovisionamento dos serviços VPLS e E-VPN+PBB.
Quadro 3 - Configuração de Serviços no NPE
VPLS
!
interface <INTERFACE ID>
l2transport
encapsulation dot1q <VLAN
ID>
!
l2vpn
bridge group <GROUP NAME>
bridge-domain <BD NAME>
interface <INTERFACE ID>1
vfi <VFI NAME>

E-VPN+PBB
!
interface <INTERFACE ID> l2transport
encapsulation dot1q <VLAN ID>
!
evpn
interface <INTERFACE ID>
ethernet-segment
identifier system-priority 1 systemid <SYSTEM ID>
!
L2vpn
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!
vpn-id <VPN-ID>
!
autodiscovery bgp
rd auto
route-target <RT>
!
signaling-protocol bgp
ve-id <VE-ID>
!
!
router bgp <ASN>
address-family l2vpn evpn
neighbor <x.x.x.x> remoteas <ASN>
address-family l2vpn vpls
!

bridge group <GROUP NAME>
!
bridge-domain bd2
interface <INTERFACE ID>
pbb edge i-sid <ISID> core-bridgedomain <DOMAIN_NAME>
bridge group gr2
bridge-domain <BD_NAME>
pbb-core
evpn evi <EVI>
!
router bgp <ASN>
address-family l2vpn evpn
neighbor <x.x.x.x> remote-as <ASN>
address-family l2vpn evpn
!

Fonte: Autor

O Quadro 4 ilustra as configurações aplicadas do switch CE para o
aprovisionamento dos serviços VPLS e E-VPN+PBB.
Quadro 4 - Configuração de Serviços no CE
VPLS / E-VPN+PBB

!
vlan <ID>
name <VLAN-NAME>
!
!Interface para o Gerador de Tráfego
!
interface GigaEthernet <Mod/Slot>
no ip address
switch port mode access
switch port access vlan <ID>
!
!Interface para o Roteador NPE
!
interface GigaEthernet <Mod/Slot>
no ip address
switch port mode trunk
switch trunk encapsulation dot1a
!
Fonte: Autor

A configuração completa dos roteadores NPE e do switch CE pode ser visualizada
nos apêndices deste documento.
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6.5

Configuração do Gerador de Tráfego
O Quadro 5 ilustra a configuração do gerador de tráfego para o envio de fluxos

ICMP. Este modelo foi utilizado na realização dos ensaios relacionados com a detecção
de falhas e do número de mensagens necessárias para a sinalização de uma falha.
Quadro 5 - Configuração do Gerador de Tráfego para fluxos ICMP
VPLS / E-VPN+PBB
!

tgn
!
add icmp
!
name "*** <NAME> ***"
on
rate <RATE- pkt/s>
variability 0
send 0
repeat 1 no-update
delayed-start random
burst off
burst duration on 1000 to 1000
burst duration off 1000 to 1000
length auto
!
L2-encapsulation arpa
L2-dest-addr <MAC-SRC>
L2-src-addr<MAC-SRC>
L2-protocol <PROTOCOL-ID>
!
L3-version 4
L3-header-length auto
L3-tos <ToS>
L3-length auto
L3-id 0x0000
L3-fragmentation 0x0000
L3-ttl 60
L3-protocol 1
L3-checksum auto
L3-src-addr <IP-SRC>
L3-dest-addr <IP-DST1> to <IP-DST2>
L3-option-length 0
!
L4-type 8
L4-code 0
L4-checksum 0
L4-option 0
!
data-length 0
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!
fill-pattern 0x00 0x01
!
Fonte: Autor

O Quadro 6 ilustra a configuração do gerador de tráfego para o envio de fluxos
ARP. Este modelo foi utilizado na realização dos ensaios relacionados com a
funcionalidade ARP Proxy.
Quadro 6 - Configuração do Gerador de Tráfego para fluxos ARP
VPLS / E-VPN+PBB

Tgn
!
add arp
!
name "*** <NAME> ***"
on
rate <RATE- pkt/s>
variability 0
send 0
repeat 1 no-update
delayed-start random
burst off
burst duration on 1000 to 1000
burst duration off 1000 to 1000
length auto
!
L2-encapsulation arpa
L2-dest-addr FFFF.FFFF.FFFF
L2-src-addr increment <MAC-SRC1> to <MAC-SRC2>
L2-protocol 0x0806
!
L3-hardware 1
L3-protocol 0x0800
L3-hardware-len 6
L3-protocol-len 4
L3-operation 1
L3-sender-haddr increment <MAC-SRC1> to <MAC-SRC2
L3-sender-paddr increment <IP-SRC1> to <IP-SRC2>
L3-target-haddr 0000.0000.0000
L3-target-paddr increment <IP-DST1> to <IP-DST2>
!
data-length 0
!
fill-pattern 0x00 0x01
!
Fonte: Autor
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A configuração completa dos Geradores de Tráfego pode ser visualizada nos
apêndices deste documento.
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7

EXECUÇÃO DO EXPERIMENTO
Nesta sessão teremos a descrição e especificação do ambiente de testes, assim

como a definição da metodologia experimental.
7.1

Avaliação do uso de memória de sistema (Experimento 1)
O objetivo deste experimento foi avaliar o uso da memória de sistema no

estabelecimento e manutenção de PW para atender ao requisito de malha completa do
VPLS, quando variados o número de roteadores NPE e de instâncias de serviço além de
comparar sob as mesmas condições com a técnica do EVPN+PBB.

7.1.1 Recursos do experimento
A Figura 36 ilustra a topologia funcional do experimento para a tecnologia VPLS.
Variaram o número de roteadores NPE e de instâncias de serviços provisionados na rede
MPLS.
Figura 36 – Topologia Funcional experimento 1 - VPLS

PW
NPE-1

NPE-3

PW

NPE-2

Instância
Instânciade
de
Serviço
Serviço

PW

PW

NPE-4

Fonte: Autor

A Figura 37 ilustra a topologia funcional do experimento para a tecnologia EVPN+PBB. Variaram o número de roteadores NPE e de instâncias de serviços
provisionados na rede MPLS.
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Figura 37 – Topologia Funcional experimento 1 - EVPN+PBB

IBGP
NPE-1

NPE-3

IBGP

IBGP

IBGP
NPE-2

NPE-4

Fonte: Autor

7.1.2 Configuração do ambiente de testes
Para este experimento o ambiente de testes foi configurado conforme definido na
Tabela 7:
Tabela 7 – Configuração do ambiente de testes para avaliação do uso de memória
Ensaio
Uso de Memória - VPLS
Uso de Memória - EVPN

Gerador de
Tráfego
NA
NA

N° de Roteadores PE
1,2,3,4,5,10,25,50,75,100
1,2,3,4,5,10,25,50,75,100

Fatores de Variação
N° de IS
1,10,25,50 e 100
1,10,25,50 e 100

N° de endereços MAC
NA
NA

Fonte: Autor

Os resultados para os ensaios com números de roteadores superiores a quatro
foram estimados com base em interpolação linear.
7.1.3 Resultados do experimento
A Figura 38 ilustra a consolidação dos resultados obtidos para as técnicas VPLS e
E-VPN+PBB, quando foi variado o número de roteadores NPE e, o número de instâncias
de serviços foi fixado em um valor constante, no caso o numeral 1.
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Figura 38 – Variação de roteadores NPE com a instância de serviço fixada
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Fonte: Autor

A Figura 39 ilustra a consolidação dos resultados obtidos para as técnicas VPLS e
E-VPN+PBB, quando variaram o número de roteadores NPE e, o número de instâncias de
serviços foram alterados para os valores de 10, 25, 50 e 100.
Figura 39 –Variação de roteadores NPE e de instâncias de serviço
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Fonte: Autor
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7.1.3.1 Resultado consolidado do experimento
Os resultados do experimento para toda a variação de Instâncias de Serviço (IS) e
roteadores PE, encontram-se consolidados na Tabela 8:
Tabela 8 – Resultados do experimento para avaliação do uso de memória
PE

VPLS
E&VPN
N°#de#PW# Mémoria# N°#de#PW# Mémoria# N°#de#PW# Mémoria# N°#de#PW# Mémoria# N°#de#PW# Mémoria#
10#IS
10#IS#(Gb)
25#IS
25#IS#(Gb)
50#IS
50#IS#(Gb) 100#IS
100#IS#
109IS
100#IS#

1
2
3
4
5
10
25
50
75
100

0
10
30
60
100
450
3000
12250
27750
49500

0
0.000125
0.000375
0.00075
0.00125
0.005625
0.0375
0.153125
0.346875
0.61875

0
25
75
150
250
1125
7500
30625
69375
123750

0
0.0003125
0.0009375
0.001875
0.003125
0.0140625
0.09375
0.3828125
0.8671875
1.546875

0
50
150
300
500
2250
15000
61250
138750
247500

0
0.000625
0.001875
0.00375
0.00625
0.028125
0.1875
0.765625
1.734375
3.09375

0
100
300
600
1000
4500
30000
122500
277500
495000

0
0.00125
0.00375
0.0075
0.0125
0.05625
0.375
1.53125
3.46875
6.1875

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: Autor

7.2

Estudo do sistema de redundância da rede de acesso (Experimento 2)
O objetivo deste experimento foi observar a reação do serviço de transporte à falha

na interface de acesso, em termos de tempo de convergência e na interdependência de
protocolos externos ao VPLS e EVPN para a convergência da rede.
7.2.1 Recursos do experimento
A Figura 40 ilustra a topologia funcional para a avaliação do transporte VPLS no
evento de falha da interface de acesso. Neste caso, a falha realizada foi na interface
G0/0/0/0 do roteador NPE-1.
FLUXO BI-DIRECIONAL DE DADOS
NPE-1

1

G0/0/0/0

NPE-3

DOT1Q
VLANS: 200

G0/0/0/0
DOT1Q
VLANS: 200

FALHA

F1/1

F1/1

REDE IP/MPLS
SERVIÇO VPLS

CE-1
GERADOR
DE TRÁFEGO 1

F1/0

F1/2

CE-2

G0/0/0/0

PROBE

F1/0
F1/2

GERADOR
DE TRÁFEGO 2

G0/0/0/0
DOT1Q
VLANS: 200

DOT1Q
VLANS: 200

NPE-4

NPE-2

INTERFACE BLOQUEADA PELO STP

Figura 40 – Topologia Funcional experimento 2 - VPLS

PROBE
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Fonte: Autor

A Figura 41 ilustra a topologia funcional para a avaliação do transporte EVPN+PBB no evento de falha da interface de acesso. Neste caso, a falha realizada foi na
interface G0/0/0/0 do roteador NPE-1.
FLUXO BI-DIRECIONAL DE DADOS
1

G0/0/0/0

NPE-1

NPE-3

DOT1Q
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CE-1
GERADOR
DE TRÁFEGO 1

F1/0

F1/2

CE-2

G0/0/0/0

PROBE

F1/0
F1/2

GERADOR
DE TRÁFEGO 2

G0/0/0/0
DOT1Q
VLANS: 200

DOT1Q
VLANS: 200

PROBE

NPE-4

NPE-2

INTERFACE BLOQUEADA PELO STP

Figura 41 – Topologia Funcional experimento 2 – E-VPN+PBB

Fonte: Autor

7.2.2 Configuração do ambiente de testes
Para este experimento o ambiente de testes foi configurado conforme definido na
Tabela 9:
Tabela 9 – Configuração do ambiente de testes para avaliação da redundância de acesso
Fatores de Variação
Ensaio
Redundância do acesso - VPLS
Redundância do acesso - EVPN

Gerador de
Tráfego
50 pkt/s
50 pkt/s

N° de
Roteadores
PE
4
4

N° de IS

N° de endereços MAC

1
1

10,25,50,100,250,500,1k e 10k
10,25,50,100,250,500,1k e 10k

Fonte: Autor

O gerador de tráfego enviou 50 pacotes por segundo em cada direção, ou seja,
foram enviados 50 pacotes por segundo do Gerador de Tráfego 1 para o Gerador de
tráfego 2 e mesma quantidade de pacotes direção inversa.
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7.2.3 Resultados do experimento
As ilustrações abaixo, Figura 42 e Figura 43, são os resultados obtidos das
capturas de pacotes realizadas na interface F1/0 dos equipamentos CE-1 e CE-2, quando
foi gerada a falha na interface G0/0/0/0 do roteador PE1 para o serviço VPLS.

Figura 42 – Falha no acesso VPLS – Direção GT1 para GT2

pacotes/s

convergência
IGP+STP

Fonte: Autor
Figura 43 – Falha no acesso VPLS – Direção GT2 para GT1

pacotes/s

convergência
IGP+STP

Fonte: Autor

As ilustrações abaixo, Figura 44 e Figura 45, são os resultados obtidos das
capturas de pacotes realizadas na interface F1/0 dos equipamentos CE-1 e CE-2, quando
foi gerada a falha na interface G0/0/0/0 do roteador PE1 para o serviço E-VPN+PBB.

pacotes/s

Figura 44 – Falha no acesso E-VPN+PBB – Direção GT1 para GT2

!
te: Autor

Fon
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Figura 45 – Falha no acesso EVPN – Direção GT2 para GT1

pacotes/s

Convergência
plano de dados

!
Fonte: Autor

7.2.3.1 Resultados consolidados do experimento
Os resultados do experimento para toda a variação de endereços MAC aplicada encontram-se
consolidados na Tabela 10:
Tabela 10 – Resultados do experimento para avaliação da redundância da rede de acesso

MAC	
  ADDRESS	
  
10	
  
25	
  
50	
  
100	
  
250	
  
500	
  
1000	
  
10000	
  

Tempo	
  de	
  Convergência	
  (s)	
  
VPLS	
  
E-‐VPN	
  
42	
  
46	
  
43	
  
41	
  
44	
  
43	
  
46	
  
44	
  

0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  
0	
  

Fonte: Autor

7.3

Avaliação da função Proxy ARP (Experimento 3)
O objetivo deste experimento foi avaliar os possíveis ganhos da função de Proxy

ARP, comparada em cenários com transporte VPLS e E-VPN+PBB.

7.3.1 Recursos do experimento
A Figura 46 ilustra a topologia funcional para o estudo da aplicação do Proxy ARP
no transporte VPLS. O gerador de tráfego 1 irá gerar mensagens ARP request que serão
respondidas pelo gerador de tráfego 2 com mensagens do tipo ARP response.

78

Figura 46 – Topologia Funcional experimento 3 - VPLS
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Fonte: Autor

A Figura 47 ilustra a topologia funcional para o estudo da aplicação do Proxy ARP
no transporte E-VPN+PBB. O gerador de tráfego 1 irá gerar mensagens ARP request que,
em um primeiro momento, serão respondidas pelo gerador de tráfego 2 com mensagens
do tipo ARP response. Uma vez que o NPE-1 tenha aprendido sobre os endereços MAC,
respondidos pelo gerador de tráfego 2, ele deverá começar a realizar a função de Proxy
ARP e responder localmente ao gerador de tráfego 1.
Figura 47 – Topologia Funcional experimento 3 – E-VPN+PBB
ARP REQUEST

NPE-1

NPE-3

G0/0/0/0
G0/0

DOT1Q
VLANS: 200

CE-1

G0/0

DOT1Q
VLANS: 200

REDE IP/MPLS
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Fonte: Autor

7.3.2 Configuração do ambiente de testes
Para este experimento o ambiente de testes foi configurado conforme definido na
Tabela 11:
Tabela 11 – Configuração do ambiente para avaliação da função proxy ARP
Fatores de Variação
Ensaio
Proxy ARP - VPLS
Proxy ARP - EVPN

Fonte: Autor

Gerador de
Tráfego
100 pkt/s
100 pkt/s

N° de
Roteadores
PE
2,3 e 4
2,3 e 4

N° de IS

N° de endereços MAC

1
1

10,25,50,100,250,500,1k e 10k
10,25,50,100,250,500,1k e 10k
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O gerador de tráfego 1 enviou 100 requisições ARP por segundo. O gerador de
tráfego 2 foi programado para responder a estas solicitações, caso elas chegassem a ele.
7.3.3 Resultados do experimento
As ilustrações representadas pela Figura 48 e Figura 49 são os resultados obtidos
das capturas de pacotes realizadas na interface F1/0 dos equipamentos CE-1 e CE-2,
enquanto as mensagens ARP eram transportadas pelo método VPLS.

pacotes/s

Figura 48 – VPLS – Fluxo de pacotes com mensagens ARP

!
Fonte: Autor

pacotes/s

Figura 49 – VPLS – fluxo de pacotes com mensagens ARP

!
Fonte: Autor

A ilustrações da Figura 50 e Figura 51 são os resultados obtidos das capturas de
pacotes realizadas na interface F1/0 dos equipamentos CE-1 e CE-2 enquanto as
mensagens ARP eram transportadas pelo método E-VPN+PBB.
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pacotes/s

Figura 50 – EVPN – Fluxo de pacotes ARP enviados em CE-1

!
Fonte: Autor

pacotes/s

Figura 51 – E-VPN+PBB – Fluxo de pacotes ARP recebidos em CE-2

!
Fonte: Autor

7.3.3.1 Resultados consolidados do experimento
Os resultados do experimento para toda a variação de endereços MAC aplicada encontram-se
consolidados na Tabela 12:
Tabela 12 – Resultados do experimento para avaliação da funcionalidade Proxy ARP

PE	
  

MAC	
  

4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  

10	
  
25	
  
50	
  
100	
  
250	
  
500	
  
1000	
  
10000	
  

Fonte: Autor

VPLS	
  (pkt/s)	
  
ARP	
  	
  TX	
   ARP	
  RX	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  

100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  

EVPN	
  (pkt/s)	
  
ARP	
  	
  TX	
   ARP	
  RX	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  

100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
  
100	
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O número de roteadores PE não chegou a ser variado devido ao comportamento
anômalo identificado no estudo desta funcionalidade, detalhado na capítulo de análise de
resultados.

7.4

Estudo dos métodos de sinalização da falha da interface de acesso (Experimento 4)
O objetivo deste experimento foi observar a relação entre o número de endereços

MAC, carregados dentro de uma instância de serviço e, o número de mensagens
necessárias para sinalizar a falha da interface de acesso.

7.4.1 Recursos do experimento
A Figura 52 ilustra a topologia funcional para o estudo da sinalização da falha da
interface de acesso no método VPLS. Neste caso, a falha realizada foi na interface
G0/0/0/0 do roteador NPE-3.
Figura 52 – Topologia Funcional experimento 4 - VPLS
PROBE
NPE-1

NPE-3

G0/0/0/0
DOT1Q
VLANS: 200

G0/0/0/0
DOT1Q
VLANS: 200

F1/1

FALHA

T-LDP MAC WITHDRAW
CE-1

F1/1

CE-2

F1/2

F1/2
G0/0/0/0
G0/0/0/0
DOT1Q
VLANS: 200

DOT1Q
VLANS: 200

NPE-2

NPE-4

Fonte: Autor

A Figura 53 ilustra a topologia funcional para o estudo da sinalização da falha da
interface de acesso no método E-VPN+PBB. Neste caso a falha realizada foi na interface
G0/0/0/0 do roteador NPE-3.
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Figura 53 – Topologia Funcional experimento 4 - EVPN
PROBE
NPE-1

NPE-3

G0/0/0/0

G0/0/0/0

DOT1Q
VLANS: 200

DOT1Q
VLANS: 200

FALHA

BGP MAC ADVERTISEMENT
WITHDRAW

F1/1

CE-1

F1/1

CE-2

F1/2

F1/2
G0/0/0/0
G0/0/0/0
DOT1Q
VLANS: 200

DOT1Q
VLANS: 200

NPE-4

NPE-2

Fonte: Autor

7.4.2 Configuração do ambiente de testes
Para este experimento o ambiente de testes foi configurado conforme definido na
Tabela 13:
Tabela 13 – Configuração do ambiente de testes para avaliação do método de notificação de
falha
Fatores de Variação
Ensaio
Notificação de falha - VPLS
Notificação de falha - EVPN

Gerador de
Tráfego
NA
NA

N° de
Roteadores
PE
2,3 e 4
2,3 e 4

N° de IS

N° de endereços MAC

1
1

10,25,50,100,250,500,1k e 10k
10,25,50,100,250,500,1k e 10k

Fonte: Autor

O gerador de tráfego foi utilizado apenas para fazer a carga do número de
endereços MAC, não sendo utilizado para gerar tráfego de medição.

7.4.3 Resultados do experimento
Os resultados do experimento para toda a variação de roteadores PE e endereços MAC
aplicados ao cenário de testes encontram-se consolidados na Tabela 14:
Tabela 14 – Resultados do experimento para avaliação do método de notificação de falha
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Roteadores	
  PE	
  

MAC	
  	
  

2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  

10	
  
25	
  
50	
  
100	
  
250	
  
500	
  
1000	
  
10000	
  
10	
  
25	
  
50	
  
100	
  
250	
  
500	
  
1000	
  
10000	
  
10	
  
25	
  
50	
  
100	
  
250	
  
500	
  
1000	
  
10000	
  

Mensagens	
  de	
  Notificação	
  
VPLS	
  
E-‐VPN	
  
1	
  
1	
  
1	
  
1	
  
1	
  
1	
  
1	
  
1	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  

1	
  
1	
  
1	
  
1	
  
1	
  
1	
  
1	
  
1	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
2	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  
3	
  

Fonte: Autor

O pacote ilustrado na Figura 54 foi coletado quando o método de transporte era o
VPLS e foi gerada a falha na interface G0/0/0/0 no roteador NPE-3. A captura revela um
pacote LDP do tipo Notification, apontando a existência de uma falha na interface de
acesso.
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Figura 54 – Falha no acesso VPLS – Geração de pacote LDP NOTIFICATION

!
Fonte: Autor

O pacote ilustrado na Figura 55 foi coletado quando o método de transporte era o
E-VPN+PBB e foi gerada a falha na interface G0/0/0/0 no roteador NPE-3. A captura
revela um pacote BGP do tipo Update, apontando a existência de uma falha na interface
de acesso.
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Figura 55 – Falha no acesso E-VPN+PBB – Geração de pacote BGP ADV

!
Fonte: Autor
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8

8.1

ANÁLISE DE RESULTADOS

Avaliação do crescimento de PW
Os resultados práticos dos ensaios que avaliaram as variáveis de crescimento do

número PW, necessários para a sinalização e transporte de dados na técnica VPLS,
demonstraram que a taxa de crescimento de Pseudos Wires é afetada tanto pela razão
de crescimento de Roteadores PE quando pelo de Instâncias de Serviço, na ordem
definida pela seguinte fórmula matemática:

Uma vez que a criação de Instâncias de Serviço está relacionada com o aumento
da base de clientes e a taxa de crescimento de roteadores PE na rede depende da
concepção de novos Data Centers, ou da mudança na arquitetura da rede de transporte
MPLS, a razão de entrada Instâncias de Serviço possuirá maior relevância na definição
do número final de PW utilizados na infraestrutura VPLS.
Os resultados dos experimentos com a técnica EVPN+PBB demonstraram que não
existe necessidade de criar uma infraestrutura em malha completa de PW para o efetivo
transporte de dados e sinalização de endereços MAC. Neste cenário as informações de
transporte e sinalização são trocadas fazendo uso do protocolo BGP, portanto, o requisito
para a efetivação do plano de controle, neste caso, é o prévio estabelecimento de
sessões BGP entre os roteadores PE.
8.2

Estudo do sistema de redundância da rede de acesso
O fruto do ensaio do sistema de redundância com a técnica VPLS apontou que

apenas uma das interfaces de conexão com a instância de serviço fica ativa para o
encaminhamento de pacotes, descrevendo uma dinâmica de funcionamento no modo
ativo-standby. No evento de falha da interface G0/0/0/0 do roteador PE1 o sistema
convergiu, aproximadamente, 47 segundos, conforme ilustrado pela Figura 42 e Figura
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43, demonstrando que este método possui o seu tempo de retorno definido pelo protocolo
de detecção de loops que opera na rede de acesso, neste caso o IEEE 802.1D.
Como o ponto de falha foi a interface (G0/0/0/0) do roteador PE1, o GT2 ficou
impossibilidade de enviar e receber tráfego, conforme ilustrado pela Figura 42. Já na
Figura 43 apresentou queda de 50% do trafego monitorado, uma vez que deixou de
receber os pacotes enviados pelo GT1, todavia, permaneceu apto a mandar o fluxo
configurado.
O resultado do experimento com a técnica EVPN+PBB demonstrou que é possível
operar no modo ativo-ativo, enviando o tráfego para ambas as interfaces de acesso a
instâncias de serviço, localizadas respectivamente nos roteadores PE1 e PE2. A
execução da falha na interface (G0/0/0/0) do roteador PE1 gerou uma leva oscilação no
fluxo enviado do GT1 para o GT2, conforme pode ser observado na Figura 44. Essa leve
variação pode ser atribuída aos fluxos que já estavam na matriz de comutação do
roteador no momento em que a falha foi executada. Já no sentido inverso os fluxos não
perceberem a alteração topológica, como pode ser observada pela manutenção do
padrão de fluxos enviados e recebidos ilustrados na Figura 45.
8.3

Avaliação da função Proxy ARP
Em linha com a pesquisa teórica, o produto do ensaio com a técnica VPLS

demonstrou que não existe otimização na dinâmica de perguntas e respostas realizadas
pelo protocolo de resolução ARP. Conforme ilustrado pela Figura 46, todas as
solicitações de resolução produzidas pelos geradores de tráfego foram enviadas para a
infraestrutura MPLS, acarretando em transmissões de pacotes e ciclos de processamento
desnecessários.
O resultado do experimento com o método EVPN+PBB, inesperadamente, revelou
resultado similar ao VPLS, conforme ilustrado pela Figura 47. Para este ensaio era
previsto o confinamento dos fluxos ARP dentro da rede de acesso, uma vez que o
roteador PE1 tivesse aprendido a origem dos endereços MAC com as respostas do GT2,
culminando na apresentação de um gráfico com curva no padrão de “sino”, onde a ordem
de decrescimento seria definida pela eficiência da operação da função PROXY ARP no
roteador PE1.
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A análise detalhada dos pacotes capturados revelou a causa do comportamento
anômalo. A mensagem BGP do tipo MAC Advertisement Route, responsável por sinalizar
a existência de endereços MAC para os participantes de uma instância de serviço EVPN+PBB, apresentou o campo IP ADDRESS ajustado para “NOT INCLUDED”,
conforme ilustrado pela Figura 56. Dessa maneira, apesar da função PROXY estar ativa
nos roteadores PE da infraestrutura MPLS, eles não possuíam o principal subsídio para o
seu pleno funcionamento, que é a correlação entre os endereços MAC e IP.
Figura 56 – Falha na sinalização BGP para a função PROXY ARP

!
Fonte: Autor

A operação de gerar a correlação entre endereço MAC e endereço IP na
mensagem BGP pode ser dependente de hardware para ser realizada com sucesso.
Desta maneira, este resultado pode ter sido induzido ao malogro devido a estar operando
em um ambiente virtualizado.
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8.4

Estudo dos métodos de sinalização da falha da interface de acesso
O produto do ensaio com a técnica VPLS demonstrou que é gerado apenas um

pacote por roteador PE, participante da instância VPLS, para notificar sobre a
indisponibilidade de todo o conjunto de endereços MAC associados com uma interface
inoperante. O experimentou foi realizado simulando uma falha na interface G0/0/0/0 do
roteador PE3. Este roteador gerou apenas uma mensagem Targeted LDP do tipo
Notification para os outros roteadores PE participantes da instância de serviço, conforme
ilustrado pela Figura 54.
A pesquisa dos motivadores da geração de apenas um pacote para notificação de
falha da interface de acesso revelou que o padrão evoluiu de modo a implementar a
funcionalidade LDP MAC address withdrawal, documentada na RFC 4761 (2007). Com
essa funcionalidade em operação e na existência de um elevado número de endereços
MAC associados a uma interface de acesso inoperante, é enviada para os roteadores PE
apenas uma mensagem LDP do tipo Notification com o campo referente à lista de
endereços MAC vazio. A falta de endereços MAC será o sinal de que todos os endereços
MAC associados àquele roteador PE e à instância de serviços deverão ser imediatamente
descartados.
Antes da integração da funcionalidade LDP MAC address withdrawal seria
necessário gerar um número discreto de mensagens LDP, contendo a lista de todos os
endereços MAC associados à interface inoperante que deveriam ser descartados pelos
outros roteadores PE. O número de mensagens LDP seria definido pelo MTU da
infraestrutura MPLS e pelo número de endereços MAC carregados na instância de
serviço, portanto, quanto maior a base de endereços MAC carregados maior seria o
tempo de convergência.
O experimento realizado com a técnica EVPN+PBB demonstrou que no evento de
falha de uma interface de acesso será gerada uma mensagem BGP do tipo UPDATE com
o parâmetro de label ajustado para zero, indicando que todos os endereços MAC
associados com a interface inoperante deverão ser descartados imediatamente. O
experimentou foi realizado simulando uma falha na interface G0/0/0/0 do roteador PE3.
Este roteador gerou para seus vizinhos BGP apenas uma mensagem UPDATE,
independente do número de endereços MAC carregados na instância de serviço,
conforme ilustrado pela Figura 54 e Figura 55.
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9

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos pilares para o desenvolvimento deste trabalho esta lastreado no estudo do

Ethernet VPN (E-VPN) como método de transporte para VPN de camada 2 que operem
numa infraestrutura MPLS. Por ser uma técnica de vanguarda ainda não foi objeto de
estudo extensivo pela comunidade acadêmica, o que limitou o número de trabalhos
publicados que descrevessem em detalhes seus mecanismos de funcionamento e suas
respectivas limitações. Este trabalho colabora com a disseminação do conhecimento do
E-VPN para o circulo acadêmico compilando as informações publicadas pelo IETF (2013a,
21013b e 2013c)
O VPLS é uma técnica madura cujo modelo operacional e suas possíveis
limitações já são bem conhecidas pelos desenvolvedores de equipamentos e seus
respectivos usuários. Desde a sua concepção em 2007 foram agregadas uma serie de
adendos a definição original, como por exemplo o H-VPLS, o sistema de semáforo e a
otimização do sistema de notificação de falhas, para atender necessidades especiais de
clientes relacionadas ao aumento da capacidade de atendimento e ao fornecimento de
mecanismos de redundância. O fato é que o sistema foi forçado ao limite com a evolução
das técnicas de virtualização de servidores e os adendos técnicos tornaram a operação
do serviço complexa. A conjunção destes fatores levou o VPLS a figurar entre os fatores
de gargalo para o desenvolvimento de Data Centers de alta capacidade, encaminhando a
técnica para uma fase de obsolescência programada.
O E-VPN foi desenvolvido para eliminar limitações do VPLS, principalmente as
relacionadas ao número de PW para implementação do requisito de malha completa, a
possibilidade do cliente realizar conexão redundante a instância de serviço, a introdução
da função Proxy ARP e a redução do número de mensagens necessárias para notificação
de falhas.
A remoção do requisito de malha completa para PW implementado pelo EVPN+PBB permitirá alocar os recursos de memória e processamento, que anteriormente
eram utilizados de forma ineficiente no VPLS, de maneira que seja possível melhorar a
escalabilidade da solução e assim crescer o número de roteadores e instâncias de
serviços atendidos pela rede DCI.
A implementação de conexões redundantes no E-VPN+PBB é simples e eficiente
quando comparada ao VPLS, uma vez que já é inerente à sua configuração básica. O
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Ethernet VPN permite a possibilidade de trabalhar com múltiplos enlaces ativos para a
mesma instância de serviço de forma independente de mecanismos externos complexos,
como é o sistema de semáforos utilizados pelo VPLS.
O estudo da funcionalidade Proxy ARP gerou um produto contrário a pesquisa
teórica. Uma provável explicação para este fato e que a correlação de endereços MAC
com o endereço IP na mensagem BGP pode ser dependente de hardware para ser
realizada com efetividade. Como os experimentos deste estudo foram ancorados em um
ambiente simulado, talvez este experimento apresente resultado diferente se for realizado
em um ambiente com equipamentos reais.
O uso da mensagem LDP, do tipo MAC address withdrawal, implementado pelo
VPLS deixou esse método no mesmo patamar de eficiência do E-VPN+PBB. Assim, os
métodos VPLS e EVPN+PBB fazem uso de apenas uma mensagem no procedimento de
notificação de erros para todos os cenários testados, diferenciando-se apenas nos
protocolos utilizados para este fim, onde o VPLS usa o LDP e o E-VPN o BGP.
As organizações que operam ou estejam planejado implementar uma rede DCI
para a interconexão de Data Centers com alta densidade de usuários devem considerar,
fortemente, o uso do E-VPN+PBB, uma vez que esta técnica se destaca dos sistemas
baseados no VPLS, permitindo promover o uso eficiente da infraestrutura de rede
associado a uma operação simplificada. Contudo, por ser um método disponibilizado
recentemente para o mercado é recomendado maior critério para durante a fase de
homologação do E-VPN+PBB.
9.1

Recomendações e Diretrizes
O método VPLS não permite acesso do tipo ativo-ativo em topologias onde um site

possui dupla conexão a uma determinada instância de serviço, uma vez que este modo
de conexão resultaria em loops de camada 2. Para uso eficaz da rede de acesso é
recomendada a realização de uma distribuição de VLAN de modo que ambos os enlaces
do acoplamento sejam utilizados.
Os ensaios demonstraram que nas topologias onde um site possui dupla conexão
com a instância de serviço existe dependência do tempo de convergência, na reação da
falha de uma interface de acesso, com o protocolo de detecção de loops que opera na
rede de acesso. Portanto, utilizar protocolos que possuam tempo de reação rápida irá
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reduzir, consideravelmente, o tempo de indisponibilidade da rede. Nesse sentido, é
recomendado o uso dos protocolos que possuem tempo de convergência na faixa de
milissegundos, como 802.1w, MSTP, G.8032 e REP.
Os experimentos demonstraram que o número de Pseudos Wires necessários ao
cumprimento do requisito de malha-completa do VPLS é dependente do número de
roteadores PE e de instâncias de serviço. A hierarquização do serviço VPLS, através do
uso da arquitetura H-VPLS, reduzirá o número de roteadores PE envolvidos com a
imposição da malha-completa de PW.
No ambiente de Data Center é comum os clientes fazerem uso de múltiplas VLAN
na operacionalização da sua arquitetura de rede. Conforme já descrito, cada VLAN irá
demandar a criação de uma estrutura de interconexão de PW. Recomenda-se o uso do
padrão IEEE 802.1ad, denominada de QinQ, para introduzir uma camada de agregação
de VLAN entre a rede de cliente e a infraestrutura MPLS, de modo a reduzir o número de
instâncias de serviço.
O E-VPN+PBB faz uso do protocolo BGP no plano de controle para troca de
informações relacionadas à sinalização do serviço. A arquitetura do BGP em uma
estrutura de Data Center, normalmente, opera dentro de um único Autonomous System
Number (ASN), dessa forma, as conexões entre os roteadores PE que participam da rede
DCI são do tipo iBGP, tornando necessário o requisito de sessões BGP em malha
completa para o seu pleno funcionamento. Para não migrarmos o problema do requisito
de malha completa de PW para o BGP, recomenda-se que o E-VPN opere fazendo uso
de uma arquitetura BGP que possua ao menos um cluster de roteadores de reflexão.
Os ensaios demonstraram que o funcionamento da função de Proxy ARP no EVPN+PBB não foi eficaz. O funcionamento desse mecanismo é de extrema importância
para a rede de interconexão de Data Centers, uma vez que promove a redução de tráfego
de resolução na infraestrutura MPLS, através do confinamento desses fluxos dentro do
Data Center. Recomendamos que a anomalia identificada seja futuramente ajustada nas
versões liberadas pelo fabricante dos equipamentos envolvidos nesse ensaio.
O Data Center de próxima geração prevê o uso intensivo de técnicas de
virtualização de servidores, que culminará em ambientes com alta densidade de
endereços MAC. Nesse cenário recomenda-se a opção por E-VPN integrada ao PBB,
visando à criação de uma camada de adaptação através do método de envelopamento de
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endereços MAC, denominado de MAC-in-MAC, para reduzir o número de mensagens
BGP envolvidas com os processos de criação, extinção e migração de máquinas virtuais.
9.2

Trabalhos Futuros
O número de PW em operação num roteador PE para atender aos requisitos de

malha completa de um conjunto N de instâncias de serviço atreladas ao serviço VPLS
poderia ser reduzido se fosse possível fazer um mapeamento de N:1 destas instâncias de
serviço para uma instância de serviço de ordem superior. O conceito seria similar ao
desenvolvido para o ambiente LAN pelo padrão 802.1q, contudo seria operacionalizado
através de labels.
Em agosto de 2014 o IETF publicou os requisitos para a implementação do Virtual
eXtensible Local Area Network (VXLAN) através da publicação da RFC 7348. O VXLAN é
um método para interligar domínios de broadcast que operam sob uma infraestrutura de
transporte IP/MPLS. Este método possui o potencial de quebrar o paradigma de estender
a LAN além da rede DCI, permitindo que todo o Data Center opere na camada 3,
removendo a necessidade de métodos de conexão multiponto baseados em L2VPN e,
estratificando a tabela de endereços MAC entre os servidores de virtualização.
O conceito de Software Defined Networking (SDN) se apresenta com muita força
como uma técnica para automatizar e agilizar processos de aprovisionamento dentro do
ambiente de Data Center. Existe oportunidade de estudo de como será a integração do
conceito de SDN dentro do Data Center com o a rede DCI.
O sistema de sinalização do VPLS pode ser implementado via LDP. Já o E-VPN é
inerentemente dependente do BGP. No caso da arquitetura do BGP não estar bem
projetada o sistema de sinalização do E-VPN poderá ser penalizado no tocante à
tempestividade do envio das mensagens do plano de controle. Recomenda-se o
desenvolvimento de trabalho futuro que avalie o impacto de uma infraestrutura BGP
sobrecarregada no processo de sinalização do E-VPN.
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APÊNDICE 1 – CONFIGURAÇÕES DOS ATIVOS DE REDE DO AMBIENTE DE
LABORATÓRIO
Quadro 10 – Configuração NPE-1

Building configuration...
!! IOS XR Configuration 5.3.0
!! Last configuration change at Sat Jan 24 21:48:43
2014 by cisco1
!
hostname NPE-1
logging console debugging
!
evpn
interface GigabitEthernet0/0/0/0.200
ethernet-segment
identifier system-priority 1 system-id
000.000.0001
!
cdp
interface Loopback0
ipv4 address 192.168.1.1 255.255.255.255
!
interface MgmtEth0/0/CPU0/0
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
cdp
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0.100 l2transport
encapsulation dot1q 100
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0.200 l2transport
encapsulation dot1q 200
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
cdp
ipv4 address 192.168.12.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
cdp
ipv4 address 192.168.13.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3
cdp
!
interface GigabitEthernet0/0/0/4
cdp
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!
route-policy pass-all
pass
end-policy
!
router ospf core
log adjacency changes detail
router-id 192.168.1.1
mpls ldp auto-config
area 0
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
network point-to-point
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
network point-to-point
!
!
!
l2vpn
bridge group VPLS
bridge-domain VPLS100
interface GigabitEthernet0/0/0/0.100
vfi VPLS100
vpn-id 100
!
autodiscovery bgp
rd auto
route-target 65000:100
!
signaling-protocol bgp
ve-id 1
!
bridge group EVPN-EDGE
bridge-domain EVPN-EDGE-200
iinterface GigabitEthernet0/0/0/0.200
pbb edge i-sid 1200 core-bridge-domain EVPNCORE-200
!
bridge group EVPN-CORE
bridge-domain EVPN-CORE-200
pbb-core
evpn evi 200
!
router ospf backbonre
!
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router bgp 65000
bgp router-id 192.168.1.1
bgp log neighbor changes detail
address-family ipv4 unicast
nexthop trigger-delay critical 100
nexthop trigger-delay non-critical 2000
!
address-family vpnv4 unicast
nexthop trigger-delay critical 100
nexthop trigger-delay non-critical 2000
!
address-family l2vpn vpls
!
address-family l2vpn evpn
!
neighbor-group ibgp
remote-as 65000
advertisement-interval 0
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
address-family vpnv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
address-family l2vpn evpn
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
address-family l2vpn vpls
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
!
neighbor 192.168.2.2
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE2
!
neighbor 192.168.3.3
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE3
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!
neighbor 192.168.4.4
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE4
!
!
mpls ldp
router-id 192.168.1.1
!
end
!
Fonte: Autor
Quadro 11 – Configuração NPE-2

Building configuration...
!! IOS XR Configuration 5.3.0
!! Last configuration change at Sat Jan 24 21:48:51
2014 by cisco1
!
hostname NPE-2
!
evpn
interface GigabitEthernet0/0/0/0.200
ethernet-segment
identifier system-priority 1 system-id
000.000.0002
!
logging console debugging
cdp
interface Loopback0
ipv4 address 192.168.2.2 255.255.255.255
!
interface MgmtEth0/0/CPU0/0
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
cdp
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0.100 l2transport
encapsulation dot1q 100
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0.200 l2transport
encapsulation dot1q 200
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
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cdp
ipv4 address 192.168.12.2 255.255.255.0

!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
cdp
ipv4 address 192.168.24.2 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3
cdp
!
interface GigabitEthernet0/0/0/4
cdp
!
!
l2vpn
bridge group VPLS
bridge-domain VPLS100
interface GigabitEthernet0/0/0/0.100
vfi VPLS100
vpn-id 100
!
autodiscovery bgp
rd auto
route-target 65000:100
!
signaling-protocol bgp
ve-id 2
!
bridge group EVPN-EDGE
bridge-domain EVPN-EDGE-200
iinterface GigabitEthernet0/0/0/0.200
pbb edge i-sid 1200 core-bridge-domain EVPNCORE-200
!
bridge group EVPN-CORE
bridge-domain EVPN-CORE-200
pbb-core
evpn evi 200
!
!
route-policy pass-all
pass
end-policy
!
router ospf core
log adjacency changes detail
router-id 192.168.2.2
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mpls ldp auto-config
area 0
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
network point-to-point
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
network point-to-point
!
!

!
router bgp 65000
bgp router-id 192.168.2.2
bgp log neighbor changes detail
address-family ipv4 unicast
nexthop trigger-delay critical 100
nexthop trigger-delay non-critical 2000
!
address-family vpnv4 unicast
nexthop trigger-delay critical 100
nexthop trigger-delay non-critical 2000
!
address-family l2vpn vpls
!
address-family l2vpn evpn
!
neighbor-group ibgp
remote-as 65000
advertisement-interval 0
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
address-family vpnv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
address-family l2vpn evpn
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
address-family l2vpn vpls
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!

route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self

!
neighbor 192.168.1.1
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE2
!
neighbor 192.168.3.3
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE3
!
neighbor 192.168.4.4
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE4
!

!
mpls ldp
router-id 192.168.2.2
!
end
RP/0/0/CPU0:PE2#
!
Fonte: Autor

Quadro 12 – Configuração NPE-3

Building configuration...
!! IOS XR Configuration 5.3.0
!! Last configuration change at Sat Jan 24 21:48:59
2014 by cisco1
!
hostname NPE-3
!
evpn
interface GigabitEthernet0/0/0/0.200
ethernet-segment
identifier system-priority 1 system-id
000.000.0003
!
logging console debugging
cdp
interface Loopback0
ipv4 address 192.168.3.3 255.255.255.255
!
interface MgmtEth0/0/CPU0/0
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shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
cdp
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0.100 l2transport
encapsulation dot1q 100
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0.200 l2transport
encapsulation dot1q 200
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
cdp
ipv4 address 192.168.34.3 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
cdp
ipv4 address 192.168.13.3 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3
cdp
!
interface GigabitEthernet0/0/0/4
cdp
!
l2vpn
bridge group VPLS
bridge-domain VPLS100
interface GigabitEthernet0/0/0/0.100
vfi VPLS100
vpn-id 100
!
autodiscovery bgp
rd auto
route-target 65000:100
!
signaling-protocol bgp
ve-id 3
!
bridge group EVPN-EDGE
bridge-domain EVPN-EDGE-200
iinterface GigabitEthernet0/0/0/0.200
pbb edge i-sid 1200 core-bridge-domain EVPNCORE-200
!
bridge group EVPN-CORE
bridge-domain EVPN-CORE-200
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pbb-core
evpn evi 200

!
route-policy pass-all
pass
end-policy
!
router ospf core
log adjacency changes detail
router-id 192.168.3.3
mpls ldp auto-config
area 0
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
network point-to-point
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
network point-to-point
!
!
!
router bgp 65000
bgp router-id 192.168.3.3
bgp log neighbor changes detail
address-family ipv4 unicast
nexthop trigger-delay critical 100
nexthop trigger-delay non-critical 2000
!
address-family vpnv4 unicast
nexthop trigger-delay critical 100
nexthop trigger-delay non-critical 2000
!
address-family l2vpn vpls
!
address-family l2vpn evpn
!
neighbor-group ibgp
remote-as 65000
advertisement-interval 0
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
address-family vpnv4 unicast
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route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self

!

!
address-family l2vpn evpn
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
address-family l2vpn vpls
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
!
neighbor 192.168.1.1
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE2
!
neighbor 192.168.2.2
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE3
!
neighbor 192.168.4.4
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE4
!

!
mpls ldp
router-id 192.168.3.3
!
end
!
Fonte: Autor

Quadro 13 – Configuração NPE-4

!
Building configuration...
!! IOS XR Configuration 5.3.0
!! Last configuration change at Sat Jan 24 21:49:36
2014 by cisco1
!
hostname NPE-4
logging console debugging
!
evpn
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interface GigabitEthernet0/0/0/0.200
ethernet-segment
identifier system-priority 1 system-id
000.000.0004
!
cdp
interface Loopback0
ipv4 address 192.168.4.4 255.255.255.255
!
interface MgmtEth0/0/CPU0/0
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
cdp
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0.100 l2transport
encapsulation dot1q 100
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0.200 l2transport
encapsulation dot1q 200
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
cdp
ipv4 address 192.168.34.4 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
cdp
ipv4 address 192.168.24.4 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3
cdp
!
interface GigabitEthernet0/0/0/4
cdp
!
l2vpn
bridge group VPLS
bridge-domain VPLS100
interface GigabitEthernet0/0/0/0.100
vfi VPLS100
vpn-id 100
!
autodiscovery bgp
rd auto
route-target 65000:100
!
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signaling-protocol bgp
ve-id 4
!
bridge group EVPN-EDGE
bridge-domain EVPN-EDGE-200
iinterface GigabitEthernet0/0/0/0.200
pbb edge i-sid 1200 core-bridge-domain EVPNCORE-200
!
bridge group EVPN-CORE
bridge-domain EVPN-CORE-200
pbb-core
evpn evi 200
!
route-policy pass-all
pass
end-policy
!
router ospf core
log adjacency changes detail
router-id 192.168.4.4
mpls ldp auto-config
area 0
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
network point-to-point
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
network point-to-point
!
!
!
router bgp 65000
bgp router-id 192.168.4.4
bgp log neighbor changes detail
address-family ipv4 unicast
nexthop trigger-delay critical 100
nexthop trigger-delay non-critical 2000
!
address-family vpnv4 unicast
nexthop trigger-delay critical 100
nexthop trigger-delay non-critical 2000
!
address-family l2vpn vpls
!
address-family l2vpn evpn
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!
neighbor-group ibgp
remote-as 65000
advertisement-interval 0
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
address-family vpnv4 unicast
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
address-family l2vpn evpn
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
address-family l2vpn vpls
route-policy pass-all in
route-policy pass-all out
next-hop-self
!
!

!
neighbor 192.168.1.1
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE2
!
neighbor 192.168.2.2
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE3
!
neighbor 192.168.3.3
use neighbor-group ibgp
description Sessao com PE4
!

!
mpls ldp
router-id 192.168.4.4
!
end
!
Fonte: Autor
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Quadro 14 – Configuração CE-1

service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
no service dhcp
!
hostname CE-1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip routing
no ip icmp rate-limit unreachable
no ip cef
!
!
!
!
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
vlan 100
name VPLS
!
vlan 200
name EVPN
!
!
interface GigaEthernet 0/0
no ip address
switch port mode access
switch port access vlan 100
!
!
interface GigaEthernet 0/1
no ip address
switch port mode trunk
switch trunk encapsulation dot1a
!
interface GigaEthernet 0/2
no ip address
switch port mode trunk
switch trunk encapsulation dot1q
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!
!
interface Vlan100
no ip address
no ip route-cache
shutdown
!
interface Vlan200
no ip address
no ip route-cache
shutdown
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
control-plane
!
banner exec ^C
***************************************************************
This is a normal Router with a SW module inside (NM-16ESW)
It has been preconfigured with hard-code speed and duplex
To create vlans use the command "vlan database" from exec mode
After creating all desired vlans use "exit" to apply the config
To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief"
Warning: You are using an old IOS image for this router.
Please update the IOS to enable the "macro" command!
***************************************************************
^C
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
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login
!
!
end
!
Fonte: Autor
Quadro 15 – Configuração CE-2

service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
no service dhcp
!
hostname CE-2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip routing
no ip icmp rate-limit unreachable
no ip cef
!
!
!
!
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
!
vlan 100
name VPLS
!
vlan 200
name EVPN
!
!
interface GigaEthernet 0/0
no ip address
switch port mode access
switch port access vlan 100
!
!
interface GigaEthernet 0/1
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no ip address
switch port mode trunk
switch trunk encapsulation dot1a
!
interface GigaEthernet 0/2
no ip address
switch port mode trunk
switch trunk encapsulation dot1q
!
!
interface Vlan100
no ip address
no ip route-cache
shutdown
!
interface Vlan200
no ip address
no ip route-cache
shutdown
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
control-plane
!
banner exec ^C
***************************************************************
This is a normal Router with a SW module inside (NM-16ESW)
It has been preconfigured with hard-code speed and duplex
To create vlans use the command "vlan database" from exec mode
After creating all desired vlans use "exit" to apply the config
To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief"
Warning: You are using an old IOS image for this router.
Please update the IOS to enable the "macro" command!
***************************************************************
^C
!
line con 0
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exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
!
end
!
Fonte: Autor
Quadro 16 – Configuração TG-1

!
en
!
tgn
!
add arp
!
name "*** ARP-VPLS-FLOW 1 ***"
on
rate 100
variability 0
send 0
repeat 1 no-update
delayed-start random
burst off
burst duration on 1000 to 1000
burst duration off 1000 to 1000
length auto
!
L2-encapsulation arpa
L2-dest-addr FFFF.FFFF.FFFF
L2-src-addr increment AAAA.1111.1111 to AAAA.FFFF.FFF0
L2-protocol 0x0806
!
L3-hardware 1
L3-protocol 0x0800
L3-hardware-len 6
L3-protocol-len 4
L3-operation 1
L3-sender-haddr increment AAAA.1111.1111 to
AAAA.FFFF.FFF0
L3-sender-paddr increment 10.1.1.1 to 10.1.6.254
L3-target-haddr 0000.0000.0000
L3-target-paddr increment 10.1.5.1 to 10.1.10.254
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!
data-length 0
!
fill-pattern 0x00 0x01
!

!

Fonte: Autor
Quadro 17 – Configuração TG-2

!
en
!
tgn
!
add arp responder
!
ip 10.1.5.1 to 10.1.10.255
!
!
Fonte: Autor

