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RESUMO 

 

 

Soares, C. L., Avaliação de Desempenho da Engenharia de Tráfego com MPLS Através 
de Simulações, Departamento de Ciência da Computação, Campus Catalão, UFG, Catalão, 
Brasil, 2006, 83p. 

 

 

 O aumento do número de usuários e as exigências de QoS (Qualidade de Serviço), 

devido aos tipos de aplicações avançadas, torna evidente que a infra-estrutura existente da 

Internet é ineficiente para atender as necessidades atuais. A IETF (Internet Engineering 

Task Force) apresentou uma proposta para tentar solucionar este problema. Propôs um 

protocolo de comutação de rótulos, o MPLS (Multiprocotocol Label Switching), por ser 

uma tecnologia relativamente simples, elegante e com a habilidade de integrar-se às 

tecnologias existentes, aproveitando as melhores características de cada uma delas. No 

contexto de tentar realizar um melhor balanceamento da rede, maximizando a sua 

utilização e diminuindo o congestionamento devido a subutilização da rede, utiliza-se o 

MPLS para implementar Engenharia de Tráfego (TE-MPLS). Apresenta-se neste trabalho 

um estudo sobre estas tecnologias, através de modelagem e simulação de dois ambientes de 

rede. Um ambiente é modelado utilizando o modelo de melhor esforço (Best Effort), que é 

modelo convencional da Internet. Outro ambiente utiliza Engenharia de Tráfego com 

MPLS. O simulador utilizado é o NS (Network Simulator). Assim, realiza-se uma análise e 

comparação dos resultados obtidos na simulação dos dois ambientes, analisando o 

parâmetro vazão.  Observa-se que no ambiente que utiliza Engenharia de Tráfego com 

MPLS houve maximização da vazão e diminuição do congestionamento.  

 

 

 

Palavras-Chave: Engenharia de Tráfego com MPLS, Engenharia de Tráfego, MPLS, 

Qualidade de Serviço, Network Simulator. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 
 Atualmente, com o aumento no tráfego de dados e o uso cada vez mais comum de 

aplicações avançadas têm causado uma crescente demanda por um melhor desempenho das 

redes de computadores, exigindo garantias de Qualidade de Serviço, mais banda passante e 

melhor performance. Torna-se evidente que a infra-estrutura existente da Internet é 

ineficiente para atender as necessidades atuais. 

 A Internet funciona com o protocolo IP (Internet Protocol), que trabalha com o 

modelo de melhor esforço. Todos os usuários e aplicações são tratados da mesma forma. 

Em caso de congestionamento os pacotes são descartados sem distinção. Porém muitas 

aplicações de tempo real, como tráfego multimídia, videoconferência, voz sobre IP (VoIP), 

necessitam de tais garantias. 

 Com Qualidade de Serviço (QoS), é possível oferecer maiores garantias e 

segurança aos usuários e às aplicações. Para melhorar a performance da rede, será 

abordado neste trabalho um estudo sobre as tecnologias MPLS, Engenharia de Tráfego e a 

utilização do MPLS para prover Engenharia de Tráfego. 

 Este trabalho tem como objetivos o estudo destas tecnologias e a modelagem e 

simulação de dois ambientes de redes – um utilizando o modelo de menor esforço e o 

outro, Engenharia de Tráfego com MPLS. Os ambientes são modelados como um 

backbone transmitindo aplicações do tipo voz, vídeo e FTP. As aplicações dos tipos voz e 

vídeo são transmitidas pelo UDP e as do tipo FTP são transmitidas pelo TCP.  

 O simulador utilizado para realizar a modelagem e simulação é o Network 

Simulator (NS), na versão 2.28, no sistema operacional GNU-Linux, na distribuição 

Slackware, versão 10.1. Realiza-se uma análise comparando os dois ambientes, 

considerando o parâmetro vazão. 

 O Capítulo 2 apresenta definições de Qualidade de Serviço, parâmetros de 

Qualidade de Serviços oferecidos pelo nível de transporte, necessidades de sua 

implementação na Internet, e a algumas das tecnologias que o implementam.  

 No Capítulo 3 aborda o protocolo MPLS (Multiprotocol Label Switching), 

definindo seus componentes  de sua infra-estrutura.  
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 O Capítulo 4 apresenta o protocolo MPLS para prover Engenharia de Tráfego, 

abordando o conceito Engenharia de Tráfego e o problema dos IGPs atuais.  

 No Capítulo 5 é feita uma descrição do simulador de redes Network Simulator, 

que será utilizado para realizar as simulações dos ambientes de redes. 

 O Capítulo 6 apresenta a análise e os resultados de uma modelagem e simulação 

de dois ambientes de redes, um utilizando o modelo de melhor esforço e o outro, 

Engenharia de Tráfego com MPLS.   

 O último capítulo apresenta as conclusões deste trabalho 

 E finalmente, no Apêndice A e B, os códigos da simulação dos dois ambientes.  
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2. QUALIDADE DE SERVIÇO 
 

 

2.1 Introdução 
 

 Atualmente a Internet trabalha com o modelo melhor esforço (Best Effort), que 

apresenta algumas ineficiências. Quando há congestionamento o modelo de melhor esforço 

descarta pacotes sem distinção, o que não viável em algumas aplicações que exigem 

maiores garantias no serviço. Neste momento que surgiu o desejo de Qualidade de Serviço, 

para garantir segurança em algumas aplicações, como videoconferência, voz sobre IP 

(VoIP), por exemplo. Ocorreu também à padronização de alguns tecnologias para a 

implementação de Qualidade de Serviço, dentre elas IntServ (Integrated Services), 

DiffServ (Differentiated Services), MPLS (Multiprotcol Label Switching) e Engenharia de 

Tráfego. 

 

 

2.2 Definição de Qualidade de Serviço 

 

 Qualidade de Serviço (Quality of Service - QoS) [Tananbaum, 1998] é um assunto 

de extrema importância, para transformar a Internet em uma infra-estrutura capaz de 

fornecer vários tipos de serviços aos usuários, fornecer aos usuários serviços como 

videoconferência, comércio eletrônico, dentre outros. Trata de um assunto, muito confuso 

e difícil de definir em redes de computadores. QoS assume significados diferentes para 

entidades diferentes, a seguir observa-se isto:  

• ISO: Na definição da ISO, QoS é o efeito coletivo do desempenho de um 

serviço, o qual determina o grau de satisfação de um usuário do serviço 

[ISO, 1995]. 

• Sistemas Multimídia Distribuídos: Em um sistema multimídia 

distribuído QoS pode ser definida como a representação do conjunto de 

características qualitativas e quantitativas de um sistema multimídia 

distribuído, necessário para alcançar a funcionalidade de uma aplicação 

[Vogel, 1995]. 

• Redes de Computadores: Qualidade de Serviço é utilizado para definir o 

desempenho de uma rede relativa às necessidades das aplicações, como 
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também o conjunto de tecnologias que possibilita às redes oferecer 

garantias de desempenho. Em um ambiente compartilhado de rede, QoS 

necessariamente está relacionada à reserva de recursos. Pode ser 

interpretada como um método para oferecer alguma forma de tratamento 

preferencial para determinada quantidade de tráfego da rede [Teitelman, 

1998]. 

 

 Qualidade de Serviço não faz mágica e nem corrige imperfeições físicas das redes, 

não corrige situações drásticas de congestionamentos causados por projetos mal feitos, não 

cria largura de banda inexistente [Osborne, 2002]. 

 A implantação de QoS na rede é de grande importância para o sucesso de 

aplicações avançadas, como videoconferência, VoIP (voz sobre IP),  tele-medicina, jogos 

on-line e etc. Estas aplicações demandam, além de grande largura de banda, um serviço 

diferenciado. Em algumas aplicações, é preciso garantir que a transmissão de dados seja 

feita sem interrupção ou perda de pacotes.    

 A camada de transporte desempenha um papel principal na implementação de 

QoS, pois tem como uma de suas principais funcionalidades a ampliação de Qualidade de 

Serviço fornecida pela camada de redes [Soares, 1995].  

 

 

2.3 Qualidade de Serviço em Redes 

 
 Para melhor entender QoS em redes, seram apresentados alguns conceitos de  

QoS no nível de transporte. Definindo alguns parâmetros típicos de Qualidade de Serviço 

fornecidos pela camada de transporte. 

 

 

2.3.1  QoS no nível de transporte 

 

 A camada de transporte está intimamente ligada à camada de redes, seu objetivo 

básico é complementar o serviço de transmissão de dados fim a fim fornecido pelo nível de 

rede, acoplando mecanismos que visam garantir a confiabilidade da transmissão fim a fim 

[Tananbaum, 1998]. 

______________________________________________________________________ 
Universidade Federal de Goiás - Departamento de Ciência da Computação 



 19

 Segundo Tanenbaum [Tananbaum, 1998], os parâmetros típicos para a Qualidade 

de Serviço da camada de transporte são resumidos em: 

• Retardo no estabelecimento da conexão é o tempo passado entre a 

solicitação de uma conexão de transporte e o recebimento de sua 

confirmação pelo usuário do serviço de transporte. Como todos os 

parâmetros que medem um retardo, quanto menor o retardo, melhor o 

serviço. 

• Probabilidade de falha no estabelecimento da conexão é a possibilidade 

de a conexão não se estabelecer dentro de um período máximo de tempo, 

em razão de um congestionamento na rede, a queda de roteador, à falta de 

espaço de tabela em algum lugar ou a outros problemas internos. 

• Throughput (Vazão) calcula o número de bytes de dados do usuário 

transmitidos por segundo durante um determinado período de tempo, 

sendo medido separadamente para cada direção. 

• Retardo de trânsito calcula o tempo passado desde o envio de uma 

mensagem pelo usuário de transporte da máquina de origem até seu 

recebimento pelo usuário de transporte da máquina de destino. Sendo cada 

direção de transporte analisada separadamente 

• Taxa de erros residuais calcula o número de mensagens corrompidas ou 

perdidas em uma porcentagem do total enviado. Na teoria, a taxa de erros 

residuais deveria ser zero, pois o trabalho da camada de transporte é 

ocultar os erros da camada de rede. Na prática, essa taxa pode apresentar 

um valor baixo. 

• Proteção garante proteção contra leitura, ou mesmo a modificação dos 

dados por outros usuários (terceiros), este serviço é feito pela camada de 

transporte. 

• Prioridade garante ao usuário de transporte uma maneira de indicar que 

algumas conexões são mais importantes do que outras e, em caso de 

congestionamento, garantir que as conexões de maior prioridade sejam 

atendidas primeiro.  

• Resiliência finalizar uma conexão espontaneamente devido a problemas 

internos ou de congestionamento. 
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 Oferecer todos estes parâmetros é uma tarefa complicada, poucas redes ou 

protocolos oferecem todos esses parâmetros. Muitas apenas tentam minimizar a taxa de 

erros da melhor maneira possível. Outras apresentam arquiteturas de QoS mais bem 

elaboradas. 

 O parâmetros QoS são definidos ou especificado pelo usuário de transporte 

quando uma conexão é solicitada, definido os valores mínimos e máximos aceitáveis. Se 

ao conhecer os valores de QoS, a camada de transporte percebe imediatamente que alguns 

deles não podem ser alcançados, ela informa ao responsável pela chamada que a tentativa 

de conexão falhou sem sequer tentar contato com o destino. Com isto especifica em um 

relatório o que causou a falha [Tananbaum, 1998]. 

 De acordo com [Tananbaum, 1998], a camada de transporte em outros casos sabe 

que não pode alcançar o objetivo desejado, mas pode atingir uma taxa mais baixa, porém 

aceitável. Assim ela envia a taxa mais baixa e a mínima aceitável para a máquina remota e 

solicita o estabelecimento de uma conexão. Se a máquina remota não puder aplicar o valor 

sugerido, mas conseguir aplicar qualquer valor acima do mínimo, a camada de transporte 

apresentará outra proposta. Se a máquina remota não puder trabalhar com qualquer valor 

acima do mínimo, ela rejeitará a tentativa de conexão e o usuário de transporte da máquina 

de origem é informado do fato de que a conexão foi rejeitada, caso contrário ele é 

informado que a conexão foi estabelecida, sendo informado dos valores dos parâmetros 

adotados. Esse procedimento é chamado de negociação de opção (Option Negotiation). 

Uma vez que tenham sido negociados, os valores dos parâmetros serão mantidos durante 

toda a conexão. 

 

 

2.4. QoS na Internet   

 

 A dimensão da Internet hoje é extraordinária, um número muito grande de 

computadores conectados ao mesmo tempo. Esta situação agrava ainda mais, devido os 

usuários utilizarem ela para diversas finalidades (entretenimento, trabalho, pesquisa, 

comunicação, dentre outras). Pelo fato dela utilizar o modelo de melhor esforço (Best 

Effort), onde todos os pacotes enviados pelos usuários e aplicações têm o mesmo 

tratamento nos roteadores no caminho entre a origem e o destino. Em situações de 
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congestionamento descartam pacotes sem distinção, não permitindo oferecer garantias às 

aplicações avançadas e diferenciação de serviço. 

 O aumento no tráfego de aplicações avançadas e pelo fato delas apresentarem 

exigências diferentes uma das outras, o modelo de melhor esforço mostra-se ineficiente 

para atender as necessidades atuais.  

 Algumas tecnologias apresentaram, mecanismo para fornecer Qualidade de 

Serviço na Internet, como o IntServ, MPLS, DiffServ e a Engenharia de Tráfego.  

 

 

2.4.1 Necessidades das Aplicações 

 

 Existe uma variedade de aplicações que trafegam pela rede, como por exemplo, 

voz, vídeo, dados, imagens, músicas e etc. Entretanto algumas aplicações têm 

características bem diferentes umas das outras, apresentado exigências bem diferente umas 

das outras, como latência, jitter e skew. 

 Latência é o tempo que um pacote demora a ser entregue ao seu destino. Em 

aplicações de áudio, prejudica muito a transmissão, tornando difícil diálogo e 

interatividade em uma aplicação do tipo VoIP. À medida que o atraso aumenta, as 

conversas tendem a se entrelaçar, dificultando assim a transmissão. Os principais 

responsáveis pela latência são [Tananbaum, 1998]: 

• Atraso de transmissão: tempo após a placa de rede ter transmitido o 

pacote até ele chegar na placa de rede do computador de destino. 

• Atraso de codificação e decodificação: sinais como vídeo e voz 

normalmente são codificados em um padrão, e essa codificação gasta 

tempo de processamento na máquina causando um atraso. 

• Atraso de empacotamento e desempacotamento: tempo que leva um 

pacote para ser empacotado e desempacotado, após o pacote se codificado. 

 

 O jitter é definido como variação na latência, ou seja, as redes não conseguem 

garantir uma entregar constantes dos pacotes ao destino.  Assim os pacotes podem chegar 

de forma variada ao seu destino. Para diminuir este problema as aplicações no destino 

devem criar um buffer cujo tamanho vai depender do jitter, servindo este buffer como 

reserva para manter a taxa de entrega mais constante ao receptor. Videoconferência exige 
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que o jitter e a latência tenham valores bem baixos para garantir uma melhor qualidade na 

aplicação. 

 Skew pode ser definido como o parâmetro utilizado para medir a diferença entre 

os tempos de chegada de diferentes mídias que deveriam estar sincronizadas. Em 

aplicações que exigem duas mídias sincronizadas, como áudio e vídeo, ou vídeo e dados.   

As aplicações apresentam exigências diferentes, por exemplo: Em videoconferência 

necessita de jitter, latência e skew muito baixos para garantir qualidade nesta aplicação. 

Para realizar um download de um arquivo, não exigem jitter, latência e skew muito baixos. 

Para transmissão de voz, exige-se jitter e latência baixos. 

 Percebe-se que existe diferentes tipos de tráfegos de dados na rede e onde cada 

um tem suas exigências, como por exemplo, uns exigindo latência e jitter, outros não. 

Atender as necessidades dos usuários oferecendo um serviço de qualidade para cada tipo 

de aplicação é um dos principais objetivos de se implementar QoS na Internet, oferecendo 

uma maior satisfação para o usuário.  

 

 

2.5 Implementação de QoS na Internet 

 

 Apresenta-se quatro tecnologias que implementam QoS na Internet, o interesse é 

muito grande tanto por parte das áreas acadêmicas como comerciais para  desenvolver e 

aprimorar estas tecnologias, até mesmo fazendo uma combinação entre elas para obter um 

melhor resultado. 

 

 

2.5.1 A arquitetura de Serviços Integrados (IntServ) 

 

 O IntServ [Branden, 1994] defende que a arquitetura atual da Internet não precisa 

ser modificada, mas sim expandida para fornecer vários novos serviços. O objetivo 

principal de IntServ é fornecer as aplicações de tempo real maiores garantias de QoS para 

que o serviço oferecidos por elas seja de boa qualidade. Foram propostas duas novas 

classes de serviços, além do serviço de melhor esforço existente [Braden, 1994]: 

• Serviço garantido, para aplicações intolerantes a variações no atraso fim 

a fim, como conversas telefônicas, aplicações VoIP. 
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• Serviço de carga controlada, para aplicações que toleram variações no 

atraso fim a fim, como algumas aplicações unidirecionais de distribuição 

de áudio e vídeo. 

 

 Esse modelo supõe que os recursos devem ser  explicitamente gerenciados para 

atender às necessidades das aplicações. Isso implica na necessidade de realizar reserva de 

recursos e controle de admissão, do mesmo modo como funciona o sistema telefônico. A 

reserva de recursos pode ser estática ou, mais adequadamente, dinâmica através do 

protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) [Berson, 1997]. Em grandes redes, a 

necessidade de manter recursos reservados em todos os roteadores e o grande número de 

mensagens trocadas para reserva de recursos pelo protocolo RSVP inviabilizam a sua 

utilização. A falta de escalabilidade é uma da desvantagem apresentada pelo IntServ. 

 

 

2.5.2 A arquitetura de Serviços Diferenciados (DiffServ) 

 

 O DiffServ [Back, 1998] esta sendo bastante utilizado na Internet para 

implementar QoS, por causa de sua escalabilidade. Ela pretende ser obtida através da 

agregação de fluxos e separação das funções dos roteadores de borda e de núcleo nas 

grandes redes de backbone. As redes que implementam serviços diferenciados são 

chamadas Domínios DS.  

 Domínios DS negociam entre si contratos que visam o provimento de garantias 

mínimas de QoS para as aplicações dos usuários. Todos os pacotes que fluem de um 

domínio para outro são fiscalizados nos roteadores de borda para verificar sua 

concordância com os contratos. No centro da rede, os roteadores simplesmente 

encaminham os pacotes para os seus destinos, oferecendo algumas garantias de QoS a 

determinados pacotes. Oferece um mecanismo especifico para encaminhamento dos 

pacotes, o PHB (Per-Hop Behavior). 

 A combinação do PHB no centro da rede com as regras de policiamento na borda, 

permitem a criação de vários serviços em uma rede de Serviços Diferenciados. Atualmente 

estão sendo padronizados dois PHBs pelo IETF: Encaminhamento Expresso (EF) e 

Encaminhamento Assegurado (AF).  
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 O PHB AF pode ser utilizado por serviços que necessitam de garantias não muito 

rígidas, para obter diferenciação (preferência) aos seus pacotes fluindo na rede. Por outro 

lado, o PHB EF define garantias mais rígidas de QoS para aplicações muito sensíveis a 

variações de características temporais da rede. Apesar de ser escalável, DiffServ não 

oferece a garantia rígida de recursos para todos os fluxos, como o IntServ. As reservas de 

recursos são feitas para agregações, ou seja, grandes conjuntos de fluxos. Um fluxo 

individual pode não atingir as suas necessidades em termos dos parâmetros de QoS, como 

largura de banda e atraso. Esse tipo de QoS algumas vezes é chamado de Classes de 

Serviço (CoS). Nesses casos, garantias somente podem ser obtidas através do correto 

provisionamento dos recursos da rede, o que nem sempre é algo fácil. 

 

 

2.5.3 Multiprotocol Label Switching (MPLS) 

 

 O MPLS [Rosen, 2001] é um protocolo de comutação de rótulos, apresenta uma 

solução eficaz para corrigir o problema atual da Internet. Utiliza um rótulo de tamanho fixo  

e significado local para resolver este problema. Quando um pacote IP entra no seu 

domínio, este pacote é rotulado, ou seja, é inserido um rótulo ao pacote IP. Pacotes que 

pertencem a mesma classe, são associados a um FEC (Forwarding Equivalence Class) e 

encaminhado por um caminho, LSP (Label Swintched Paths).  

 

 

2.5.4 Engenharia de Tráfego 

 

 A Engenharia de Tráfego (TE) [Awduche, 2001] esta direcionada à otimização da 

performance da redes operacionais, engloba a aplicação de princípios tecnológicos e 

científicos para medir, modelar, caracterizar e controlar o tráfego na Internet. 

 O objetivo da Engenharia de Tráfego é realizar um balanceamento da rede, 

miminizando congestionamento, ou seja, é o processo de arranjar como o tráfego flui 

através da rede para que congestionamentos causados pela utilização desigual da rede 

possam ser evitados. A Engenharia de Tráfego já é atualmente uma função indispensável 

em grandes redes por causa do alto custo dos equipamentos e da natureza comercial e 

competitiva da Internet. Como altera o fluxo normal dos pacotes, ela pode ser utilizada 
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para atender a requisitos de QoS de determinados fluxos de dados. O MPLS apresenta 

como um dos mecanismos de prover Engenharia de Tráfego.  

 

 

2.6 Considerações Finais 

   

 Qualidade de Serviço é um assunto muito discutido atualmente, pois cada vez 

mais as aplicações e os usuários estão mais exigentes. Qualidade de Serviço tenta 

transformar a Internet em uma infra-estrutura capaz de atender a todas as exigências dos 

usuários e das aplicações. 

 Vários pesquisadores e desenvolvedores estudam mecanismo para implementar 

QoS na Internet. A Engenharia de Tráfego, DiffServ, IntServ e o MPLS são tecnologias 

que atualmente implementam Qualidade de Serviço. 
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3. MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS) 

 

 

3.1 Introdução 

 

 A evolução das aplicações, fruto das exigências dos usuários, que sempre visam 

obter maior qualidade nos serviços prestados pela Internet. Tais aplicações aumentaram 

ainda mais o fluxo de dados que trafegam na rede, exigindo uma largura de banda ainda 

maior e maiores garantias Qualidade de Serviço. 

 Para tentar atender estas necessidades, várias pesquisas foram realizadas para 

obter uma melhor performance da rede. Neste cenário foi proposto o MPLS como uma 

tecnologia para resolver estes problemas e como uma forma de integrar as tecnologias já 

existentes 

  

 

3.2 Definição do protocolo MPLS 

 

 MPLS é um protocolo de comutação de rótulos, proposto pela IETF em 1997. A 

IETF [IETF, 2005] é uma ampla e aberta comunidade internacional de projetistas de rede, 

operadores, fabricantes e pesquisadores envolvidos no melhoramento da arquitetura do 

protocolo da Internet, cuidando de seu desenvolvimento e padronização. 

 A palavra “Multiprotocol”, que compõe a sigla MPLS, significa que esta 

tecnologia pode ser usada sob vários protocolos de rede. MPLS apresenta uma proposta 

para se obter uma melhor performance do tráfego nas redes, principalmente na Internet. 

Utiliza-se uma solução elegante, relativamente simples e que possa também aproveitar e 

integrar-se com tecnologias já existentes como ATM (Assynchronous Tranfer Mode), 

Frame Relay, Ethernet, BGP (Border Gateway Protocol), RSVP, OSPF (Open Shortest 

Path First). O MPLS aproveita as melhores características de cada uma delas e a infra-

estrutura existente [Rosen, 2001] e [Nobre, 2001]. Uma substituição física na infra-

estrutura existente levaria a enormes investimentos, o que não seria viável, devido aos 

custos agregados. 

 O MPLS funciona da seguinte forma, os roteadores que ficam na borda, chamado 

LER (Label Edge Routers) do domínio MPLS, recebem os pacotes vindos de redes 
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convencionais e adicionam ou retiram rótulos do cabeçalho do pacote, quando entram ou 

saem do domínio MPLS, respectivamente. Em outras palavras um LER tem a habilidade 

de adicionar um rótulo a um pacote não rotulado e remover os rótulos de um pacote 

rotulado. Um LER que adiciona um rótulo a um pacote é chamado de LER de ingresso e 

um LER que remove o rótulo de um pacote é chamado de LER de egresso. 

 Em seguida, quando um pacote entrar em um domínio MPLS, ele deve ser capaz 

de atravessar um caminho. Este caminho consiste de todos os roteadores internos, os LSR 

(Label Switching Routers), que sabem como este pacote e outros como ele devem 

atravessar a rede. O LSR é dispositivo de rede capaz de encaminhar um pacote rotulado 

por um caminho pré-estabelecido. Este caminho é chamado LSP (Label Switched Path), 

um caminho orientado a conexão que é configurada anteriormente pelo LER. Os LSR na 

verdade realizam a “troca de rótulos” (Label Switching), ou seja, verificam o rótulo do 

pacote no momento da chegada e o substituem por outro, encaminhando-o para seu 

destino. Essa substituição é realizada pela busca exata em uma tabela de rótulos de 

tamanho fixo.  

 Os  LSPs (Label Switched Paths) são estabelecidos apenas uma vez, a não ser que 

ocorram imprevistos ou por alguma necessidade do próprio LDP (Label Distribution 

Protocol). O estabelecimento se dá pela troca de informações entre os LSRs e LERs e são 

realizados antes do início do tráfego de pacotes. Esses pacotes são ainda agrupados em 

FECs (Forwarding Equivalence Classes), que devem receber o mesmo tratamento [Back, 

2001].  

 O MPLS apresenta características muito importantes, sendo estas propostas pelo 

grupo MPLS da IETF na sua padronização, como [Mendes, 2002]: 

• Escalabilidade - devido ao uso de rótulos para agregar a informação de 

encaminhamento na presença de hierarquias de roteamento. 

• Flexibilidade - pelo fato de se utilizar rótulos para realizar o 

encaminhamento de pacotes, pode-se atribuir algumas funcionalidades 

como a atribuição de requisitos de QoS  e pela utilização de caminhos 

explícitos, diferentes daqueles utilizados pelo encaminhamento baseado 

em destino. 

• Melhoramento do desempenho - pela utilização do mecanismo de troca 

de rótulos, o que otimiza o desempenho de rede. 
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 O MPLS é uma tecnologia utilizada em backbones1. Resumidamente, consiste em 

uma solução para problemas atuais de redes de computadores como velocidade, 

escalabilidade, garantias QoS e necessidade de Engenharia de Tráfego [Nobre, 2001]. 

Estes são fatores importantes quando se deseja usar aplicações avançadas (principalmente 

do tipo multimídia). Exemplos de aplicações deste tipo são as interativas, que utilizam 

vídeo e áudio (filmes ou mesmo trailers de filmes, transmissão de rádios FM). Pode-se 

citar também as de tempo real, como vídeoconferência.  

 A aplicação mais interessante do MPLS consiste na sua utilização juntamente com 

o IP. Desta forma, temos o melhor das duas tecnologias, pois apresenta as vantagens do 

roteamento de pacotes do IP (Internet Protocol) e da comutação feita pelo MPLS 

[Mesquita, 2001].  

 

 

3.3 Componentes do MPLS 

 

 Esta seção apresentará os principais conceitos dos componentes que formam a 

arquitetura MPLS. São abordados conceitos de rótulo, dos roteadores de borda e os de 

núcleo (LER e LSR, respectivamente), o protocolo de distribuição de rótulos, como 

também as tabelas FEC, ILM (Icoming Label Map), NHLFE (Next Hop Label Forwarding 

Entry), FTN (FEC-to-NHLFE), dentre outras. 

 

 

3.3.1 Rótulo 

 

 A RFC 3031 define um rótulo como um identificador curto de tamanho físico e 

fisicamente contínuo, usado para identificar uma FEC e de significado local [Rosen, 2001]. 

 Simplificando, um rótulo é um valor inserido em um pacote e que informa o 

caminho a ser seguido por ele. Um rótulo é um valor de 20 bits, o que significa que pode 

haver 220 valores de rótulos possíveis, ou pouco mais de 1.000.000 [Osborne, 2002]. 

 O cabeçalho MPLS é de 32 bits, mas normalmente é referenciado simplesmente 

como um rótulo. A Figura 3.1 apresenta um cabeçalho MPLS. 

                                                 
1 Backbone é linha de alta velocidade. Alguns autores define como a coluna vertebral da rede, por ele lidar 
com tráfego pesado (uma série de conexões que formam um caminho principal). 
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Figura 3.1: Cabeçalho MPLS  

 

 O cabeçalho MPLS consiste em duas partes, uma de 20 bits, que contém o campo 

rótulo e a outra para controle do pacote (campo EXP, S, TTL), como será demonstrado 

abaixo [Osborne, 2002] e [Nobre, 2001]: 

• EXP (3 bits) - são tecnicamente reservados para uso experimental. 

• S (1 bit) - É comum ter mais de um rótulo inserido em um pacote. O 

último rótulo da pilha possui o bit S definido como 1 e os outros rótulos  

como 0. O bit S existe porque às vezes é útil saber onde se encontra o final 

da pilha de rótulos, e este bit é a ferramenta utilizada para encontrá-lo.  

• TTL (8 bits) - Os bits de TTL (Time To Live) normalmente  são uma cópia 

direta do cabeçalho TTL do IP. Eles são decrementados a cada roteador, 

para evitar que pacotes fiquem oscilando na rede, processo que é idêntico 

ao do IP. Este campo fornece a quantidade máxima de saltos que um 

datagrama poderá efetuar até o destino, o tempo de vida do datagrama.  

• Rótulo (20 bits) - carrega o valor atual do rótulo MPLS 

 

 

3.3.2 Pilha de Rótulos  

 

 A comutação de rótulos foi projetada para backbones e o MPLS suporta 

comutação de rótulos com operações hierárquicas. O que é codificada no pacote, na 

verdade, é uma pilha de rótulos. Este empilhamento de rótulos permite aos LSRs 

designados trocarem informações entre si.  

 O último rótulo tem o valor no campo “S” igual a 1 e os demais como 0, como 

explicado anteriormente. Para fins de encaminhamento é analisado somente o rótulo do 

topo da pilha, como se tivesse apenas este, abstraindo os demais. Um pacote que contém 

uma pilha de rótulos codifica é denominado como “Pacote Rotulado” [Nobre, 2001].  
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3.3.3 LER (Label Edge Router) 

 
 São roteadores de borda, ou seja, que fica na borda da rede. É uma definição à 

parte do padrão MPLS, criado para facilitar a visão do domínio. Eles ligam diversas sub-

redes (Ethernet, Frame Relay, ATM) à rede MPLS. São responsáveis por inserir ou 

remover pilhas inteiras de rótulos dos pacotes, dependendo se estes estão entrando ou 

saindo da rede, respectivamente [Mesquita, 2001] e [Nobre, 2001].   

 A Figura 3.2 ilustra uma rede MPLS, onde pode-se observar o funcionamento do 

LER, nota-se que os LERs atuam como roteadores de fronteiras delimitando uma sub-rede 

MPLS.  

 

 
Figura 3.2: Rede MPLS [Mesquita, 2001]. 

 

 

3.3.4 LSR (Label Switching Router) 

 

 LSRs são os roteadores de comutação por rótulos localizados no núcleo da rede 

MPLS, sendo qualquer dispositivo que comuta pacotes com base no rótulo MPLS. Sua 

função é encaminhar pacotes baseados apenas em seus rótulos. Ao receber um pacote, cada 

LSR troca o rótulo existente por outro, encaminhando-o para o próximo roteador e assim 

por diante [Nobre, 2001]. 

 Na Figura 3.2 pode-se observar o seu funcionamento, fornecendo uma visão geral 

de sua localização dentro de um domínio MPLS. 
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3.3.5 LSRs Upstream e Downstream 

 

 LSR Upstream é um roteador que está mais próximo da origem de um pacote, em 

relação a outro roteador. LSR Downstream é o contrário, é o roteador que está mais 

distante da origem de um pacote [Osborne, 2002]. À medida que um pacote atravessa uma 

rede, ele é comutado de LSR  upstream para um roteador downstream. 

 Os dados sempre atravessarão o domínio MPLS do upstream para o downstream, 

enquanto que as atribuições de rótulos fluirão sempre em sentido contrário, como pode ser 

observado na Figura 3.3. O upstream e o downstream têm como função indicar o sentido 

do fluxo dos dados, das atribuições e das solicitações de rótulos entre dois roteadores que 

trocam informações de rótulos via uma protocolo de distribuição de rótulos (LDP) [Nobre, 

2001]. 

 
Figura 3.3: Sentido do Fluxo de Dados e das Atribuições 

 

 

3.3.6 FEC (Forwarding Equivalence Class) 

 

 FECs são classes de equivalência de encaminhamento. É um conjunto de pacotes 

que são encaminhados seguindo um mesmo critério. Nos LERs, colocar um rótulo em um 

pacote significa atribuir a ele uma determinada FEC. Através desta FEC pode-se 

implementar requisitos de QoS e Engenharia de Tráfego [Rosen, 2001].  

 O LSP são associados a uma FEC, e as FECs são representadas por um rótulo. O 

LER, ao receber um pacote, verifica a que classe ele pertence, associando-o a uma FEC, 

fazendo sua rotulação e associando-o a um LSP, pelo qual os LSRs farão o 

encaminhamento do mesmo até ele deixar domínio MPLS. 
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3.3.7 LSP (Label Switched Path) 

 

 O LSP é o caminho de comutação de pacotes, na verdade é o caminho que um 

pacote rotulado atravessa através de uma rede MPLS (domínio MPLS), desde a sua 

rotulação até a desrotulação, quando o mesmo sai da rede MPLS. É um caminho 

unidirecional, assim para realizar um caminho inverso em relação o tráfego da rede, seria 

necessária a criação de um novo LSP [Mesquita, 2001].  

 É um caminho através do qual transitarão pacotes rotulados de uma mesma classe, 

que compartilha um mesmo destino. Este caminho é estabelecido por um protocolo de 

roteamento convencional ou roteamento com restrições. Isto é feito pelo LER. Assim o 

caminho fica definido e os pacotes pertencentes a ele não precisam mais ser roteados, 

sendo apenas comutados com base nos seus rótulos pelos LSR. A Figura 3.4 ilustra um 

LSP, sendo o caminho de coloração azul.  

 
Figura 3.4: LSP 

 

     

3.3.8 LDP ( Label Distribution Protocol) 

 

 A arquitetura MPLS não define um único método de distribuição de rótulos. A 

IETF definiu o LDP como protocolo padrão. Existem outros protocolos que também 

podem realizar esta distribuição de rótulos com o BGP, RSVP, dentre outros. 

 LDP [Rosen, 2001] é protocolo que garantirá, por meio de trocas de mensagens 

entre os roteadores (usando TCP e UDP), que todas as suas tabelas estarão atualizadas e 

sem conflitos, a fim de manter corretamente os LSPs. É o LDP que cuidará das requisições 

e atribuições de rótulos entre os roteadores.  

 O LDP possui um sistema de serviço de mensagens, com o intuito de autenticação 
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dos LSPs. As mensagens do LDP podem ser definidas em classes, sendo definidas como 

[Rosen, 2001]: 

• Request: Mensagem de requisição do nó de ingresso ao nó de egresso, 

solicitando um LSP; 

• Mapping: Mensagem de autenticação do nó de egresso ao nó de ingresso, 

mapeando a autenticação da sua requisição; 

• Withdraw: Mensagem para que um caminho seja desfeito; 

• Release: Mensagem de liberação de LSP feito anteriormente; 

•  Notification: Mensagem de notificação. Podendo ser mensagem de caso 

de uma falha. 

 

 

3.3.9 CR-LDP ( Constraint-Based Routed LDP) 

 

 O CR-LDP é uma extensão do protocolo LDP. Ele fornece algumas características 

que não são implementadas pelo LDP, com o intuito de implementar Engenharia de 

Tráfego. É um protocolo de sinalização que permite o estabelecimento de rotas explícitas 

com parâmetros de QoS associados as rotas explícitas.   

 O CR-LDP possui um esquema de codificação denominado TLV (Type-Lenght-

Value). Este esquema de codificação também é realizado no LDP. O CR-LDP descreve 

uma série de TVLs de modo a suportar as características citadas abaixo [Back, 2001]: 

• Roteamento explícito; 

• Fixação de rotas; 

• Gerência de falhas; 

• Preempção de LSPs através de prioridades; 

• Especificação de parâmentros de tráfego; 

• LSPID (identificador único de uma CR-LSP dentro da rede MPLS). 

 

 

3.3.10 LSRsVizinhos (Peers) 

 

  Dois roteadores são considerados vizinhos, se um deles for o próximo LSR do 

caminho a ser seguindo dentro de um LSP. Alguns autores definem vizinhos como “pares 
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de roteadores” [Nobre, 2001]. Na Figura 3.5 pode ser observar os roteadores que são 

vizinhos em um caminho LSP 

 
Figura 3.5: LSRs Vizinhos 

 

 

3.3.11 NHLFE (Next Hop Label Forwarding Entry) 

 

 Devido ao fato do MPLS utilizar pilhas de rótulos, os roteadores necessitam 

utilizar tabelas para determinar as regras de envio dos pacotes. Esta estrutura é denominada 

por NHLFE. Sua principal finalidade é fornecer informações necessárias para que os 

pacotes trafeguem no domínio MPLS, fornecendo o endereço do próximo LSR [Bisol, 

2003]. 

  A NHLFE é uma tabela que analisa o próximo salto e a ação que deverá ser 

efetuada, conforme apresenta a Tabela 3.1. 

 

NHLFE  
Próxima 
Interface  Ação 

1 1 Empilhar rótulo #5 

2 3 
Trocar rótulo do 

topo por #14 

3 3 
Trocar rótulo do 

topo da pilha 

4 8 
por #16 + empilhar 

rótulo #62 
Tabela 3.1: NHLFE [Nobre, 2001] 

______________________________________________________________________ 
Universidade Federal de Goiás - Departamento de Ciência da Computação 



 35

 

 A NHLFE vai além do endereço do próximo vizinho a quem deve ser 

encaminhado o pacote. Fornece informação suficiente para o funcionamento do 

encaminhamento dos pacotes. Segundo a RFC 3031, ela contém também as seguintes 

operações [Rosen, 2001]: 

• Troca o rótulo do topo da pilha por outro novo; 

• Trocar o rótulo do topo da pilha por outro novo e colocar outros rótulos na 

pilha; 

• Remover a pilha de rótulos, isto acontece quando o pacote sai do domínio 

MPLS; 

• Como codificar a pilha de rótulos. 

 

 

3.3.12 ILM (Incoming Label Map) 

 

 A estrutura usada para interpretar rótulos de entrada é chamada de mapa de 

rótulos de entrada, a ILM. A tabela ILM consiste de todos os rótulos de entrada (rótulos de 

pacotes que chegam ao roteador) que um LSR ou LER de egresso reconhece  [Mendes, 

2002]. 

 A ILM é utilizada somente para pacotes já rotulados, sendo utilizada somente 

pelos LSR e o LER de egresso. Ela faz o mapeamento de cada rótulo que entra no domínio 

em um conjunto de NHLFEs (geralmente apenas uma NHLFE). No caso de duas ou mais 

NHLFEs estarem mapeadas, apenas uma deve ser escolhida, segundo um critério 

especifica pela tecnologia que estiver sendo utilizada [Nobre, 2001].  A Tabela 3.2 ilustra 

um exemplo de uma Tabela ILM. 

 

Rótulo de Entrada NHLFE 
123 1 
123 3 
130 2 
320 1 
402 4 

Tabela 3.2: ILM [Nobre, 2001] 
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3.3.13 FTN (FEC-to-NHLFE) 

 

 FTN é realizada nos pacotes que entram no domínio MPLS, os que ainda não 

foram rotulados. Tem como função realizar o mapeamento de cada FEC para uma NHLFE. 

Para o caso de duas ou mais NHLFE serem mapeadas, apenas uma deverá ser escolhida. 

Por algum critério, um pacote será vinculado a uma FEC que irá estar vinculada a um LSP 

[Rosen, 2001]. O LER verifica para qual FEC os pacotes pertencem ao ingressarem num 

domínio MPLS e devem ser enviados e definidos em uma NHLFE para saber que destino 

devem seguir. A Tabela 3.3 ilustra a tabela FTN. 

 

FEC  NHLFE 
64.13.10  1 
64.13.20 3 
64.12.11  2 

64.11 1 
64.10  4 

 
Tabela 3.3: FTN [Nobre, 2001]. 

 

3.3.14 Label Merging 

 

 Segundo Nobre [Nobre, 2001], Label Merging é a capacidade que tem um LSR de 

atribuir apenas um rótulo de saída a todos os pacotes de entrada de uma determinada FEC. 

A Figura 3.6 ilustra o modo de funcionamento de um LSR com capacidade de implementar 

o Label Merging. 

 

 
Figura 3.6: Label Merging [Nobre, 2001] 
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3.4 Distribuição de Rótulos  

 

 O LDP é um protocolo de distribuição de rótulos criado pelo MPLS. Nele foram 

implementadas ações a serem tomadas no momento da distribuição de rótulos. No MPLS 

pode-se utilizar outros protocolos para a distribuição de rótulos, como o RSVP. Nesta 

seção serão apresentados os métodos, os controles de distribuição, os modo de retenção de 

rótulos, tudo baseado no protocolo LDP. 

 

 

3.4.1 Método de Distribuição de Rótulos 

 

 O MPLS apresenta dois métodos de distribuição de rótulos, que são caracterizados 

pelo modo que os LSR requisitam aos seus vizinhos para uma FEC particular [Nobre, 

2001].  

• Downstream não solicitado: neste método, o LSR não solicita 

explicitamente aos seus vizinhos, ou seja, permite que o LSR distribua 

atribuições de rótulos para LSRs que não tenha solicitado explicitamente. 

• Downstream sob Demanda: neste método o LSR solicita explicitamente 

ao seu vizinho, para uma FEC particular. 

 

 

3.4.2 Controle de Distribuição de Rótulos  

 

 O Modo de controle de distribuição de rótulos pode se realizado de duas maneiras 

[Obsborne, 2002]: 

• Modo de controle LSP ordenado: O LSR espera para receber vínculos 

de seus vizinhos downstream antes de enviar os rótulos que ele gerou aos 

seus vizinhos upstream. 

• Modo de controle LSR independente: Os LSRs são livres para distribuir 

os vínculos de rótulo a todos os seus vizinhos (donwtream e upstream) 

sem esperar até que recebam o vínculos dos seus vizinhos downstream. 

 

 O LDP utiliza o modo de controle LSP independente para redes baseada em frame 
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e modo de controle LSP ordenado nas redes no modo de células. O RSVP utiliza o modo 

de controle LSP ordenado [Back, 2001]. 

 

 

3.4.3 Modo de Retenção de Rótulos 

 

 Quando os LSRs recebem vínculos de rótulos dos vizinhos que não são os hops 

seguintes no roteamento, eles podem decidir manter os vínculos para uso futuro, caso os 

LSRs que enviam esses vínculos se tornem os próximos hops. Essa técnica é chamada 

“modo liberal de retenção de rótulos” [Nobre, 2001]. 

 Quando os LSRs decidem descartar os vínculos de rótulo que não são úteis 

atualmente, isto é chamado de “modo conservador de retenção de rótulos”. 

 O modo liberal de retenção de rótulos tem a desvantagem de consumir mais 

buffers dos LSRs, porém agiliza mais o tráfego em caso de uma mudança de roteamento, 

tendo um ganho de tempo e liberação de banda da rede. No modo conservador ocorre o 

contrário, ocupa menos buffers dos LSRs, mas em caso de mudança do roteamento, é mais 

lento porque tem que  fazer as atribuições e requisições para definir os LSPs. 

 

 

3.5 Roteamento 

 

 Um roteamento eficaz é de extrema importância em qualquer arquitetura de redes. 

Roteamento no contexto de uma rede MPLS quer dizer o modo como os LSPs são criados. 

Em um domínio MPLS, o roteamento pode ser realizado de duas maneiras [Nobre, 2001]: 

• Roteamento hop by hop: é o roteamento tradicional da rede IP onde cada 

LSR escolhe de forma independente o próximo hop. O roteamento hop by 

hop em um domínio MPLS é transportado via LDP, utilizando as mesmas 

entradas das tabelas de rotas, após estas serem criadas por um determinado 

protocolo de roteamento que pode ser OSPF, BGP, dentre outros. A partir 

deste ponto, são atribuídos um ou mais rótulos de entrada e saída para cada 

prefixo de endereço da tabela de roteamento existente. Em seguida, esses 

rótulos serão distribuídos para todos os seus vizinhos. Como essa 

distribuição é realizada mediante LDP, nem todas as requisições ou envio 
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de atribuições serão obrigatoriamente aceitos. O MPLS pode utilizar as 

próprias mensagens destes protocolos para enviar as suas. Uma das 

vantagens de se usar o MPLS sobre o roteamento hop by hop tradicional é 

que só existirá roteamento de pacotes de dados na borda do domínio pois, 

após o estabelecimento dos LSPs, o  encaminhamento de pacotes será 

realizado apenas pela troca de rótulos nos LSRs. 

• Roteamento explícito: neste caso, o caminho é determinado pelos LERs. 

É um caminho formado pelo envio de uma requisição de atribuição 

contendo todos os nós que devem forma os LSP ou então pode 

simplesmente indicar um LSP já estabelecido. Este caminho é denominado 

de ER-LSP (Explicit-Routed-LSP). O ER-LSP é uma das funcionalidades 

do protocolo CR-LDP.  Os protocolos CR-LDP e RSVP estão na definição 

padrão do MPLS para realizar o roteamento explícito [Nobre, 2001]. 

 

 

3.6 Tunelamento 

 

 Tanto no roteamento convencional (hop by hop) como no roteamento explícito, 

pode-se implementar túneis. Túneis são caminhos “ocultos” formados entre dois roteadores 

que serão os pontos de saída e de chegada. Isto encapsula os roteadores intermediários. 

 Em um domínio MPLS, o tunelamento (tunneling) [Nobre, 2001] é realizado 

utilizando-se da estrutura de pilha onde os rótulos serão codificados. No padrão MPLS não 

é necessário que o LSR ao receber um pacote saiba distinguir se o pacote recebido veio do 

túnel ou não. O LSR apenas fará uma troca do rótulo encaminhando o pacote rotulado para 

o próximo roteador, analisando somente o último rótulo da pilha de rótulos.  

 

 

3.7 Considerações Finais 

 

 O MPLS é um protocolo proposto pela IETF, para atender atualmente as 

necessidades da Internet. É utilizado nos backbones pelo fato de utilizar uma forma 

simples e elegante para integrar com as tecnologias existentes e aproveitando as melhores 

características delas.  
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 Utiliza-se um rótulo de tamanho fixo e significado local. Este rótulo utilizado para 

identificar uma FEC, proporciona ao MPLS características em sua infra-estrutura como: 

escalabilidade, flexibilidade, melhoramento no desempenho. Com as FECs pode-se 

implementar requisitos de Qualidade de Serviço e Engenharia de Tráfego.   

 Nos roteadores de borda (LER) delimita as suas fronteiras e roteadores de núcleo 

(LSR) realiza a comutação dos rótulos. Não existe um único protocolo para realizar a 

distribuição de rótulos, porém a IETF definiu o LDP como protocolo padrão. Roteamento 

no contexto de MPLS é utilizado para criar os LSP, oferecer duas maneiras de realizar o 

roteamento, o hop by hop e roteamento explícito.  
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4. ENGENHARIA DE TRÁFEGO COM MPLS 

 

 

4.1 Introdução 

 

 A Engenharia de Tráfego (Traffic Engineering – TE), para prover uma melhor 

utilização da rede, exercendo uma influência direta sobre o roteamento e garantindo a 

banda necessária para uma determinada aplicação. A TE pode ser provida utilizando a 

arquitetura MPLS. A Engenharia de Tráfego com MPLS (MPLS over Traffic Engineering 

– MPLS-TE) apresenta uma solução eficiente para maximizar a performance da rede.  

 

 

4.2 Definição de Engenharia de Tráfego 

 

 A Engenharia de Tráfego é definida como a subárea da engenharia de redes que 

trabalha com assuntos relacionados com avaliação e otimização da performance das redes. 

Em geral, engloba a aplicação de princípios tecnológicos e científicos para medir, 

caracterizar, modelar, controlar o tráfego, técnicas e conhecimentos para atingir 

determinados objetivos de performance [Awduche, 1999]. 

 Pode-se dizer que TE não é uma técnica e sim um processo de organizar o fluxo 

de tráfego.  Ela evita que congestionamentos causados pela má utilização aconteçam. 

Concentra-se nas questões de avaliação e otimização de desempenho de redes 

operacionais.  

 O principal objetivo da Engenharia de Tráfego na Internet é facilitar operações de 

rede de forma seguras e eficientes enquanto simultaneamente otimiza os recursos 

utilizados pela rede e desempenho do tráfego. Um fenômeno indesejável que prejudica o 

desempenho de redes operacionais e contribui para uma variedade de problemas é o 

congestionamento [Awduche, 1999].  

 A TE tornou-se uma ferramenta importantíssima nas grandes redes, devido ao alto 

custo dos equipamentos e também ao grande caráter competitivo na Internet.  Isto decorre 

do fato de haver cada vez mais exigências de que as empresas procurem maneiras de 

satisfazer as necessidades do mercado da melhor forma possível [Osborne, 2002].  
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 Devido ao número de usuários e as novas aplicações avançadas, a atual tecnologia 

da Internet já não garante ao usuário um nível de Qualidade de Serviço satisfatório. Uma 

forma eficiente de obter QoS atualmente é investir em Engenharia de Tráfego, podendo ela 

ser utilizada juntamente com várias outras tecnologias para se obter uma melhor 

performance, podendo ser utilizada em conjunto com o Diffserv, MPLS e entre outras.  

Também a combinação destas tecnologias pode ser feita para ser obter uma melhor 

performance 

 

 

4.2.1 Objetivo do Desempenho da Engenharia de Tráfego 

 

 Os objetivos de desempenho associado à Engenharia de Tráfego podem ser 

classificados como [Awduche, 1999]: 

• Orientados a Recursos: O gerenciamento eficiente dos recursos é a 

melhor maneira de obter a otimização de suas utilizações na rede. É 

importante garantir que os recursos de alguma parte da rede não fiquem 

sobrecarregados e congestionados, enquanto que outros segmentos com 

caminhos alternativos para o tráfego tenham recursos pouco utilizados. A 

principal função da TE é gerenciar a banda da rede de maneira eficiente. 

Isto porque a banda é o recurso mais importante das redes atuais. 

• Orientados a Tráfego: Incluem aspectos para aumentar QoS no tráfego 

atual. Na Internet, esses objetivos incluem minimizações da perda de 

pacotes, do atraso (latência), da variação de atraso (jitter), da vazão, etc. 

 

 O ideal é atender aos requisitos de desempenho orientados a tráfego (latência, 

jitter, perda de pacote e banda) utilizando os recursos de rede de maneira econômica e 

confiável. Minimizar congestionamento é um dos principais objetivos para o desempenho, 

tanto por lado dos Orientados a Recurso quanto dos Orientados a Tráfego. O 

congestionamento ocorre tipicamente sobre dois cenários [Awduche, 1999]: 

• Quando os recursos são insuficientes ou inadequados para atender a 

demanda.  

• Quando o tráfego não é mapeado de maneira eficiente nos recursos 

disponíveis. 

______________________________________________________________________ 
Universidade Federal de Goiás - Departamento de Ciência da Computação 



 43

 

 Para minimizar o congestionamento no primeiro cenário, pode-se realizar a 

expansão da capacidade, ou aplicação de técnicas de controle de congestionamento 

tradicionais ou até mesmo ambas. No segundo cenário, a Engenharia de Tráfego pode 

resolver fazendo uma distribuição dos recursos de uma forma ineficiente.  

 O objetivo de se empregar TE é minimizar congestionamento ao máximo ou 

alternativamente minimizar utilização de recurso ao máximo, por uma distribuição de 

recurso eficiente. Quando congestionamento é minimizado por uma distribuição de recurso 

eficiente, há a diminuição na perda de pacote, no atraso, na variação do atraso, dentre 

outros. Com isto pode ser observa um aumento considerável de QoS na rede.  

 

 

4.2.2 Estilos de Engenharia de Tráfego  

 

 Segundo Kamienski [kamienski, 2000] os sistemas para TE podem ser 

classificados pelas as seguintes características:  

• TE dependente de tempo ou de estado: Na TE dependente de tempo, 

informações históricas baseadas em variações sazonais são utilizadas para 

pré-programar planos de roteamento. Nesse estilo, não há interferências na 

rede para que ela se adapte a variações aleatórias nos padrões de tráfego 

ou alteração das condições da rede. Na TE dependente de estado, ou 

adaptável, os planos de roteamento são adaptados para representar 

condições atuais da rede. O estado atual da rede fornece informações 

importantes para realizar o roteamento do tráfego que não podem ser 

previstas antecipadamente. 

• TE online ou offline: Os planos de roteamento necessários para a 

realização da Engenharia de Tráfego podem ser computados online ou 

offline. Tipicamente, quando a Engenharia de Tráfego é realizada com 

informações passadas, a computação pode ser feita offline. Esse estilo 

permite a utilização de algoritmos mais complexos e processamento mais 

demorado. Quando é necessário que o roteamento se adapte às condições 

atuais da rede, é necessária a TE online. Na prática, podem-se utilizar os 
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dois estilos, a TE offline para provisionamento da rede e a TE online para 

a sintonia fina. 

• TE centralizada ou distribuída: No caso de TE com controle centralizado, 

existe uma autoridade central que coleta todas as informações, calcula 

todos os planos de roteamento e então distribui para todos os roteadores. 

No caso distribuído, a decisão de seleção de rotas é executada por cada 

roteador de maneira autônoma, baseada nas condições atuais da rede. 

• TE com informações globais ou locais: O algoritmo de TE pode precisar 

de informações globais de toda a rede onde está sendo realizada a TE ou 

informações locais de somente uma parte dela. Informações locais do 

estado dos recursos podem ser suficientes quando se está utilizando TE 

distribuída. 

• TE prescritiva ou descritiva: Os resultados da TE podem recomendar 

ações a serem realizadas, ou seja, prescrever soluções. Alternativamente, 

pode somente descrever os problemas, sem apontar soluções específicas. 

As informações podem servir como base para que administradores de rede 

façam intervenções manuais. A TE prescritiva pode detectar problemas e 

apontar soluções corretivas ou prescrever ações que possam melhorar o 

desempenho da rede. Esta análise é feita mesmo se não houver qualquer 

problema de desempenho. 

• TE com laço aberto ou fechado: A TE com laço aberto ocorre quando não 

são levadas em consideração informações de realimentação (feedback) da 

rede, mas apenas informações locais do roteador. Quando as informações 

obtidas da rede influenciam nas decisões, a TE está utilizando controle 

com laço fechado. 

 

 

4.2.3 Problema com os Protocolos de Roteamento 

 

 Historicamente, tem sido difícil implementar a Engenharia de Tráfego nas redes 

IP convencionais de maneira satisfatória. Isto ocorre devido às limitações das 

funcionalidades da tecnologia IP. Pode-se citar as limitações de controle de roteamento 

interno como exemplo de um problema. 
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 As capacidades de controle dos IGPs (Internet Gateway Protocol ) não são 

adequadas para Engenharia de Tráfego. Os IGPs funcionam da seguinte modo: cada 

roteador faz independentemente suas decisões de roteamento, através de uma instanciação 

local de uma tabela de estados. A seleção de roteamento é baseada na seleção do menor 

caminho, ou seja, menor número de saltos.  Os IGPs utilizam o algoritimo SPF (Shortest 

Path First) para calcula  o menor caminho [Awduche, 1999]. 

 Como os IGPs  utilizam um algoritmo simples para realizar o encaminhamento do 

tráfego, há uma significativa contribuição para aumentar os problemas de 

congestionamento. Fatores como a largura de banda disponível e as características do 

tráfego não são levados em consideração nas decisões de roteamento.  Isto acaba 

provocando uma situação onde alguns roteadores ficam super utilizados enquanto outros 

roteadores ficam ociosos.  

 A TE utiliza um roteamento baseado em restrições, o CBR (Constraint Based 

Routing) para tentar corrigir este tipo de problema. Com isto, o processo de Engenharia de 

Tráfego é aprimorado, pois o CBR permite a seleção de rotas diferentes das selecionadas 

pelo SPF, fazendo uma melhor análise da rede. Portanto, a função do CBR é encontrar 

rotas para o fluxos, os TTLs (Traffic Trunks), que satisfaçam os atributos associados a eles 

e os atributos associados aos recursos de rede [Awduche, 1999]. 

   

 

4.3 Engenharia de Tráfego com MPLS 

  

 A Engenharia de Tráfego pode ser feita de maneira manual ou usando algum tipo 

de técnica automatizada, como o MPLS – que utiliza QoS para encontrar e estabelecer os 

caminhos adequados a determinados conjuntos de fluxos de redes. Pela maneira como o 

MPLS trabalha, pode-se diminuir o congestionamento [Osborne, 2002]. Desta forma, 

obtém-se um balanceamento da rede, o que não ocorre no modelo de melhor esforço.  

 O MPLS apresenta à vantagem de integra-se com tecnologias já existentes como o 

ATM, Frame Relay, Ethernet, e etc, aproveitando as melhores características de cada uma 

delas [Rosen, 2001].  Atualmente vem sendo largamente utilizado como forma de integrar 

a TE com MPLS ao plano de controle IP.  

 O grande interesse da Engenharia de Tráfego utilizando o MPLS está atribuído 

aos seguintes fatores [Awduche, 1999]: 
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• Os LSPs podem ser mantidos potencialmente de forma eficiente; 

• Os Traffic Trunks podem ser instanciados e mapeados para LSP; 

• Com MPLS é relativamente fácil empregar um roteamento baseado em 

restrição (CBR); 

• Uma boa implementação de MPLS pode diminuir significativamente o 

congestionamento da rede, obtendo-se um melhor balanceamento. 

 

 Existe várias propostas para a Engenharia de Tráfego com MPLS, focando no 

contexto da utilização do roteamento explícito para a criação dos LSPs [Osborne, 2002]. 

Há basicamente três problemas fundamentais que se relacionam à Engenharia de Tráfego 

com MPLS [Awduche, 1999]: 

• O primeiro problema diz respeito sobre como mapear pacotes em classes 

de equivalência de transmissão (FEC); 

• O segundo problema diz respeito sobre como mapear FEC em traffic 

trunks; 

• O terceiro problema diz respeito sobre como mapear traffic trunks na 

topologia física de rede através de LSP. 

 

 

4.4 Traffic Trunks 

 

 Traffic trunks são agregados de fluxos de tráfego que pertencem à mesma classe, 

ou seja, possuem a mesma FEC os quais são colocados dentro de um LSP [Awduche, 

1999]. A Figura 4.1 apresenta a relação entre o Traffic Trunks, LSP, enlace e o fluxo de 

dados. 

 
Figura 4.1: Relação entre Enlace, LSP, Traffic Trunk e fluxo de dados. 
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  As propriedades básicas dos traffic trunks são resumidas abaixo [Awduche, 

1999]: 

• Um traffic trunk pode encapsular todo tráfego entre dois roteadores; 

• Traffic trunks são objetos roteáveis; 

• Um traffic trunk é unidirecional. 

 

 Embora traffic trunks sejam conceitualmente unidirecionais, em algumas 

aplicações práticas, é útil instanciar simultaneamente dois traffic trunks, porém 

transportando pacotes em direções opostas. Um traffic trunk, denominado trunk 

progressivo, transporta tráfego de um nó de origem para um nó de destino. O outro trunk, 

chamado trunk regressivo, transporta tráfego do nó de destino para o nó de origem.  

Pode-se definir a combinação dos dois traffic trunks como um traffic trunk bidirecional 

(BTT). Mas isto está condicionado ao seguinte [Awduche, 1999]: 

• Ambos têm que serem instanciados e destruídos juntos, um não pode 

existir sem o outro. 

• Ambos têm que pertencer ao mesmo conjunto de LSRs. 

 

 Na prática, a maioria das funções de Engenharia de Tráfego podem ser 

implementadas usando somente traffic trunks unidirecional. Mas quando utiliza BTTs é 

importante considerar algumas propriedades topológicas. Se eles são roteados pelos 

mesmos caminhos físicos, não esquecendo que eles operam em direções opostas, são 

definidos como topologicamente simétrico. Caso opere por caminhos físicos diferentes são 

topologicamente assimétricos [Awduche, 1999]. 

 

4.4.1 Operações Básicas nos Traffic Trunks 

 

 As mais importantes operações básicas com traffic trunks para a Engenharia de 

Tráfego com MPLS são resumidas abaixo [Awduche, 1999]:  

• Estabelecer: para criar uma instância de um traffic trunk. 

• Ativar: para fazer com que um traffic trunk inicie a passagem de tráfego. 

O estabelecimento e a ativação de um traffic trunk são eventos 

logicamente separados. Podem, entretanto, ser implementados ou 

invocados como uma simples ação atômica. 
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• Desativar: para fazer com que um traffic trunk pare com a passagem de 

tráfego. 

• Modificar Atributos: para que os atributos de um traffic trunk sejam 

modificados. 

• Redistribuir: para fazer com que um traffic trunk mude sua rota. Isso 

pode ser realizado via ação administrativa ou automaticamente pelos 

protocolos base. 

• Destruir: para remover uma instância de um traffic trunk da rede e 

recuperar todos os recursos que foram alocados a ele. Tais recursos 

incluem o espaço de rótulo e, possivelmente, a largura de banda 

disponível. 

 

 As operações acima são consideradas operações básicas em traffic trunks. 

Operações adicionais também são possíveis, tal como policiamento e modelagem do 

tráfego. 

 

 

4.4.2 Atributos Básicos 

 

 Um atributo de um traffic trunk é um parâmetro atribuído a ele o qual influencia 

nas suas características comportamentais. Atributos podem ser explicitamente atribuídos 

aos traffic trunks através da ação administrativa ou podem ser implicitamente atribuídos 

pelos protocolos base quando os pacotes são classificados e mapeados em uma FEC na 

entrada de um domínio de MPLS. Apesar de os atributos não serem originalmente 

atribuídos, para propósitos de Engenharia de Tráfego, deve ser possível modificá-los 

administrativamente para tais propósitos. Os atributos básicos dos traffic trunks 

particularmente significativos para Engenharia de Tráfego são listados abaixo [Back, 2001] 

e [Awduche, 1999]: 

• Atributo de parâmetro do tráfego: pode ser usados para capturar as 

características do fluxo de tráfego (ou mais precisamente a FEC) a ser 

transportado através do traffic trunk. Tais características podem incluir 

taxas de pico, taxas médias, etc. Da perspectiva da engenharia de tráfego, 

os parâmetros de tráfego são significativos, pois indicam os requerimentos 
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de recurso do traffic trunk. Isto é útil para a alocação de recursos e 

contenção de congestionamentos por meio de políticas antecipadas.  

• Atributo de prioridade: define a importância relativa dos traffic trunks. 

Se for utilizar um sistema baseado em restrição (CBR) com MPLS, logo as 

prioridades se tornam muitos importantes. Isto se deve ao fato deles 

poderem ser usado para determinar a ordem na qual a seleção do caminho 

será realizada para traffic trunks no estabelecimento de conexões e em 

casos de falha. Prioridades também são importantes em implementações 

que permitem preempção, porque os atributos de prioridade podem ser 

usados para impor uma ordem parcial no conjunto de traffic trunks, de 

acordo com quais políticas de preempção possam ser atualizadas. 

• Atributo de preempção: é útil para os objetivos de desempenho 

orientados a recurso e os orientados a tráfego. Pode ser também usada para 

assegurar que traffic trunks de alta prioridade possam ser roteados por 

caminhos relativamente favoráveis dentro de um ambiente de serviços 

diferenciados. Preempção também pode ser usada para implementar várias 

políticas de restauração priorizadas seguidas de eventos de falha. 

Preempção não é considerada um atributo obrigatório sobre o modelo de 

serviço melhor esforço da Internet atual, mas não se pode descartar sua 

importância. Atualmente, em um cenário de serviços diferenciados, a 

necessidade para preempção receber um grau maior de importância.  

• Atributo de Capacidade de Recuperação: determina o comportamento 

de um traffic trunk sob condições de falha. Em tais circunstâncias, quando 

uma falha acontece ao longo de um caminho, é apresentado um 

mecanismo de descoberta da falha, notificação da falha, recuperação e 

restauração do serviço. Para tal, uma implementação MPLS terá que 

incorporar mecanismos para resolver estes assuntos. 

• Atributo de policiamento: determina ações que deveriam ser tomadas 

pelos protocolos subjacentes quando um traffic trunk fica fora das 

especificações, ou seja, quando um traffic trunk excede seu contrato 

especificado nos parâmetros de tráfego. 
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4.5 Considerações Finais 

 

 A Engenharia de Tráfego é definida como a subárea de engenharia de rede, para 

evitar a má utilização dos recursos de rede e congestionamentos causados pela utilização 

desigual das redes. Tendo como principal função a facilitação das operações de redes de 

forma eficiente e segura, otimizando os recursos utilizados e o desempenho do tráfego. 

Devido ao custo dos equipamentos e também pelo grande caráter competitivo da Internet, 

tornou-se uma tecnologia importantíssima.  

 As capacidades de controle dos IGPs não são adequadas para TE. Para solucionar 

este problema utiliza o CBR para permitir a escolha de rotas diferentes, o que não acontece 

com os IGPs, por eles utilizarem o algoritmo SPF. Para prover maiores garantias de QoS 

utiliza-se a Engenharia de Tráfego com outras tecnologias, como IntServ, Diffserv, MPLS. 

Pode-se utilizar a combinação delas para melhor o desempenho da rede, como Engenharia 

de Tráfego com MPLS e DiffServ. 

 Utilizar o MPLS-TE, apresenta vantagens muito satisfatórias, com o MPLS pode-

se integrar com várias tecnologias e aproveitando o melhor que cada uma delas oferece. 

Ele apresenta características muito interessante para Engenharia de Tráfego como 

escalabilidade, flexibilidade e uma melhora na performance da rede. A maioria das 

propostas relacionadas na utilização, foca na utilização do roteamento explícito para a 

criação dos LSPs. 
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5. NETWORK SIMULATOR 
 
 

5.1 Introdução 

 

 A utilização de simulação torna-se algumas vezes uma maneira mais viável de 

realizar uma pesquisa na área de redes, pois a implantação de um protocolo de redes em 

uma infra-estrutura levaria grandes investimentos em equipamentos, o que não é viável a 

pesquisa devido ao custo. Por estas razões, utilizam-se muitos simuladores para fazer uma 

avaliação de protocolos de redes, principalmente no meio acadêmico.  

 Neste capítulo serão apresentados alguns simuladores existentes, enfatizando no 

estudo sobre o Network Simulator.  

 

 

5.2 Simuladores Existentes  

 
 Há uma variedade de simuladores utilizados para simular redes de computadores, 

sendo estes de códigos abertos ou não, gratuitos ou pagos, sendo de grande utilização na 

área acadêmica. A seguir, alguns deles serão descritos, como OMNET++, OPNET e 

Network Simulator.  

 OMNeT++ é uma ferramenta de código aberto, implementado na linguagem C, 

para a simulação de eventos discretos orientados a objeto. Está disponível para sistemas 

Unix, Linux e Windows. É utilizada, por exemplo, para a modelagem de protocolos de 

comunicação, bem como para a modelagem de tráfego em redes de computadores. 

Recentemente sendo bastante utilizada pela comunidade científica para demonstração de 

trabalhos [OMNET, 2006]. 

 OPNET é um pacote de produtos que permite projetar, desenvolver, gerenciar e 

simular a infra-estrutura, os equipamentos e as aplicações de uma rede de computadores. 

Oferece também editor gráfico e animação da simulação. OPNET é um simulador 

comercial, ou seja, de código fechado (privado) [OPNET, 2006].  

 Network Simulator (NS) [Fall, 2005] é um simulador de eventos discretos, voltado 

para o desenvolvimento de pesquisas em redes de computadores. Neste trabalho é utilizado 

o Network Simulator para simular um ambiente de rede. Sua escolha deve-se ao fato de ele 

possuir código aberto, por ser bastante difundido no meio acadêmico e alvo de diversas 
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pesquisas. Na próxima seção, serão apresentados maiores detalhes sobre o Network 

Simulator. 

 

 

5.3 Network Simulator (NS) 

 
 O NS é um simulador de eventos discretos. É resultado de um projeto de 

desenvolvimento e pesquisa conhecido com VINT (Virtual InterNetwork Tesbed). Em 

1989, surgiu a primeira versão do NS. Esta versão foi baseada no software REAL Network 

Simulator. A partir de 1995, este software passou a ter o apoio do DARPA, LBnL, Xerox 

PARC, UCB e a Universidade de Berkeley. O projeto NS também sempre recebe 

contribuições substanciais de outros pesquisadores, pelo fato de ele ser um código aberto, 

ser totalmente gratuito, o que permite aos usuários mais experientes fazerem os ajustes que 

julgarem necessários [Coutino, 2003]. 

 O NS fornece suporte a simulação de diversas tecnologias de rede: redes baseadas 

nos protocolos TCP e UDP, redes locais, redes sem fio, satélite, multicast, etc. Atualmente 

é suportado pelo sistema operacional Linux, SunOS, FreeBSD, Solaris e Windows etc. No 

Windows, através de um emulador do shell do Linux, chamado Cygwin. 

 O Network Simulator é desenvolvido em duas linguagem de programação a 

linguagem C++ e a OTCL (Object-Oriented TooL Command Language). A linguagem 

OTCL é uma linguagem interpretada.  

 A versão mais atual do NS é a 2.29, lançada em novembro de 2005, e os módulos 

que acompanham a versão completa do simulador são [Fall, 2005]: 

• Tcl/Tk: Interpretador para Tcl (interface com o usuário); 

• Otcl: Tcl + Orientação a Objetos; 

• Tclcl: Implementação de classes para Tcl; 

• ns-2: Classes do simulador; 

• Nam-1: Visualizador e animador gráfico; 

• xgraph: Ferramenta de plotagem de gráficos; 

• cweb e SGB: Bibliotecas; 

• Gt-itm, gt-itm, sgb2-ns: Geradores de topologias; 

• zlib: Ferramenta para compressão de arquivos. 
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 O site oficial do simulador é http://www.isi.edu/nsnam/ns, onde é possível fazer o 

seu download e também baixar um manual para sua utilização.  Recomendável baixar o 

arquivo que contém todos os pacotes do simulador, que é a versão conhecida como 

allinone (tudo em um). Este arquivo possui 55 megabytes de tamanho e, quando 

descompactado, ocupa cerca de 200 megabytes do disco. É possível também instalar os 

módulos separadamente. Porém, essa não é uma tarefa trivial quando se está iniciando no 

simulador. 

 

 

5.3.1 Estrutura do NS 

 
 Como NS é implementado em duas linguagens C++ e OTCL, para aproveitar o 

que estas duas têm de melhor A linguagem C++ é muito robusta e eficiente, mostrando 

esta eficiência na manipulação de bytes e cabeçalhos de pacotes, permitindo a construção 

de algoritmos que trabalham com grandes fluxo de dados e proporcionando uma 

velocidade maior na implementação detalhada de protocolos. Por este motivo, o núcleo do 

NS foi implementado em C++ [Coutinho, 2003]. 

 A linguagem OTCL esta mais relacionada à simulação, apresentando melhores 

resultados. É muito comum em uma simulação realizar-se mudanças nos parâmetros do 

cenário que está sendo estudado, por exemplo, quedas e restabelecimentos de um enlace. A 

OTCL é uma linguagem interpretada e interativa, uma vez que seus programas podem ser 

alterados de maneira rápida e ser facilmente re-executados. OTCL atua como interface 

para o usuário, permitindo a manipulação de parâmetros e configuração dos mesmos.  Os 

códigos para as simulações são escritos em OTCL. Como mencionado anteriormente, 

necessita-se de uma linguagem baseada em scripts, para flexibilizar e facilitar as mudanças 

dos parâmetros de simulação. Por ser uma linguagem interpretada, OTCL é bem mais lenta 

que C++. 

 De acordo com [Coutinho, 2003], o acoplamento entre C++ e OTCL é realizado 

através da linguagem tclcl, que é um conjunto de módulos específicos que acompanha o 

NS. Através de tclcl, uma classe escrita em C++ pode ser instanciada usando-se código 

OTCL e qualquer parâmetro modificado nesse código OTCL será refletido no objeto C++ 

instanciado. O código fonte básico do NS foi desenvolvido em C++, mas grande parte dos 

módulos utilizados para tecnologias específicas de rede foram desenvolvidos em OTCL.  

______________________________________________________________________ 
Universidade Federal de Goiás - Departamento de Ciência da Computação 



 54

 Quando uma simulação é feita, o NS produz um ou mais arquivos de saída 

baseadas em texto que contém dados da simulação detalhados. Os dados podem ser 

utilizados para análise das simulações ou como entrada para uma ferramenta de simulação 

gráfica chamada NAM (Network Animator) que é desenvolvido com uma parte do projeto 

VINT e também utilizados pelo Xgraph, que permite a criação de gráficos.  

 

 

5.3.2 Nam (Network Animator) 

 
 Utiliza a ferramenta NAM para se ter uma idéia gráfica da simulação.  Ela é 

baseada em animações gráficas da simulação. Além de fornecer a visualização da 

simulação, e fornecer o monitoramento de pacotes, filas e enlaces. Suporta configurações 

da topologia da rede, animação no nível dos pacotes que trafegam pela rede e várias opções 

de análise dos dados [Fall, 2005].   

 Utilizando o NAM, pode-se observar a transmissão de dados, formação de filas, 

descarte de pacotes, mudança no tráfego da transmissão, gargalho, etc. Sua qualidade 

gráfica, opções de cores, rótulos de nós da rede e legendas permitem a clara demonstração 

da topologia e sua evolução no tempo, com grande potencial didático e de pesquisa. O 

NAM atua sobre um arquivo texto gerado pelo NS na simulação que contém todas as 

configurações necessárias para a animação. Este arquivo é chamado de arquivo trace. 

Pode-se observar a ferramenta NAM na Figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1. Descrição dos componentes do NAM 
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5.3.3 Arquivo Trace 

 
 O NS gera um arquivo de log de todos os eventos ocorridos durante a simulação, 

em um arquivo de texto chamado de trace. O trace pode chegar a vários Megabytes de 

tamanho, dependendo da simulação. O trace exige muito cuidado em sua análise, pois ela é 

uma das fases mais importantes após uma simulação. Isto porque estes arquivos serão 

utilizados para gerar gráficos que terão uma grande importância na comparação de 

resultados como outras simulações realizadas [Coutinho, 2003].  O formato do arquivo 

trace pode ser observado na Tabela 5.1 

 

 
Tabela 5.1. Campos de um Arquivo Trace 

 
 O primeiro campo diz respeito ao evento ocorrido. Pode ser uma entrada em fila 

(+), uma saída de fila (-), um descarte de pacote (d), um recebimento de pacote (r), etc. O 

campo seguinte é o instante em que ocorreu. Os dois campos seguintes são referentes aos 

nós entre os quais o evento aconteceu. Os dois próximos campos dizem respeito ao tipo 

(tcp, udp, cbr, etc) e tamanho do pacote (em bytes), respectivamente. O campo flags, está 

relacionado à notificação antecipada de congestionamento, mas normalmente não são 

utilizados [Coutinho, 2003].  

 Depois se têm a identificação do fluxo, os endereços do transmissor e do 

destinatário, o número de seqüência do pacote e, finalmente, um número que identifica de 

forma única o pacote na rede [Coutinho, 2003]. 
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5.3.4 Xgraph 

 

 O Xgraph é um gerador de gráficos nas coordenadas XY permite fazer uma 

análise mais detalhada sobre a simulação. Permite a visualização de uma ou mais curvas de 

tráfego no mesmo gráfico. São criados gráficos a partir de dados contidos em um ou mais 

arquivos. Estes arquivos são gerados pelo script OTCL da simulação [Coutinho, 2003]. 

 O Xgraph produz arquivos PostScript e PDF para serem impressos, armazenados, 

compartilhados ou inseridos em outros arquivos. Permite configuração de cores e espessura 

das linhas. O Xgraph pode ser observado na Figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2. O gerador de gráfico Xgraph 

 

 

5.4 Entendendo o Princípio de Funcionamento do NS 

 
 Para realizar uma simulação no NS, é preciso realizar uma programação na 

linguagem OTCL para criar o cenário do ambiente de rede. Como em qualquer linguagem 

de programação, é importante seguir alguns passos básicos para que seja possível obter um 

melhor desempenho. Basicamente a simulação em NS consiste em 5 passos [Coutinho, 

2003]: 
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• Planejar a simulação: Fase de extrema importância, pois nela que o 

usuário define o que se deseja simular. O usuário faz um esboço no papel 

para ter uma idéia da topologia da rede, os agentes de transportes e todas a 

informações necessárias para a sua simulação. 

• Definir os nós: Na parte de programação, após ter feito o esboço, é 

utilizado um editor de texto, para o usuário programar os roteadores (nó), 

definidos na topologias que ele deseja simular. Para se definir um nó em 

OTCL utiliza o comando: set < nome_do_nó> [$ns node]. 

• Definir os enlaces: Definir a ligação entre os nós, define a topologia da 

rede, Isto é realizado por um enlace ou link. Pode-se definir as políticas de 

fila na própria estrutura do enlace. O usuário define também um atraso no 

próprio enlace. O enlace pode ser simplex ou duplex (referente a forma 

como ele transmite o dados), e um sentindo ou em duplo sentindo 

simultaneamente, respectivamente. É importante que a topologia apresente 

algum gargalho, para que uma análise possa ser realizada.   

• Definir o tráfego: para definir o tráfego no NS dois itens são importantes:  

1. O agentes ou protocolo de transporte que irá conduzir os pacotes. 

2. O tipo de aplicativo que fará uso desse transporte; 

• Analisar os resultados: nesta etapa pode se utilizar o NAM e o Xgraph 

para uma melhor analise dos resultados. Estes resultados podem ser 

utilizados com fonte para análise em pesquisas relacionadas à área de 

redes.  

 

 

5.5 MPLS no NS 

 

 Com o desenvolvimento de novas tecnologias de redes (novos protocolos, 

arquiteturas, dentre outras), para o simulador acompanhar e fornecer mecanismos concisos 

para efetuar a simulação, são desenvolvido novos módulos para no NS que podem ser 

acoplados a ele. Pode citar o MNS (MPLS of Network Simulator) como exemplo. 

 O MNS foi desenvolvido por Gaiel [Gaiel, 2000] para fornecer ao simulador,  um 

conjunto de códigos e bibliotecas condições para poder simular redes MPLS. Surgiu pela 
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necessidade dos pesquisadores, na simulação da tecnologia emergente MPLS, realizar uma 

análise dos resultados apresentados por ela.  

 

 

5.6 Considerações Finais 

  

 O Network Simulator é um simulador de eventos discretos bastante difundidos no 

meio acadêmico, foi escrito por duas linguagens, C++ e OTCL. Em C++ por apresentar 

uma linguagem mais robusta e eficiente para a manipulação de bytes, pacotes, cabeçalhos 

dos pacotes, grande fluxo de dados. A OTCL foi utilizada por ela ser interpreta e interativa, 

proporcionando ao usuário maior flexibilidade para a mudança de parâmetros e re-

execução da simulação.  

 O NS fornece um conjunto de ferramentas acopladas a ele, como NAM e o 

Xgraph. O NAM apresenta uma idéia da simulação através de uma animação gráfica e o 

Xgraph que cria gráfico da simulação. 
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6. SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

6.1 Introdução 

 

 Este capítulo apresenta a modelagem e simulação de dois ambientes de redes, 

onde um deles utilizando o modelo de melhor esforço e o outro Engenharia de Tráfego 

com MPLS. O simulador utilizado foi NS na versão 2.28, no linux slackware 10.1. Todo o 

processo é apresentado passo a passo [Coutinho, 2003], sendo explicada cada etapa da 

simulação.   Por último, é feita uma análise e uma comparação dos resultados obtidos. O 

parâmetro a ser analisado é o parâmetro vazão.  

 

 

6.2 Ambiente de Rede 

 

 A Figura 6.1 apresenta um ambiente de rede modelado para a simulação. 

Considera-se quatro ISPs (Internet Service Provider) conectados ao backbone, onde será 

implementado o modelo de melhor esforço e a Engenharia de Tráfego. As dois ambientes 

de redes que foram criados para a simulação mantiveram as mesmas características 

topológicas.  

 
Figura 6.1: Ambiente de Rede 

  
 Considera-se a existência de quatro fontes de tráfegos, onde duas das fontes são 

aplicações do tipo FTP (File Transfer Protocol), em uma rede de um provedor local ISP 2  

e outras duas fontes do tipo voz e vídeo, do provedor local ISP 1. O ISP 1 e o  ISP 2 estão 
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ligados ao backbone por uma rede de acesso RA1, enquanto o ISP 3 e o ISP 4 estão ligados 

ao backbone por uma outra rede de acesso RA2 como pode ser observado na Figura 6.1. O 

backbone é composto pelos roteadores LER1, LSR1, LSR2, LSR3, LER2. As duas fontes 

FTP destinam ao provedor local ISP 4. As fontes de vídeo e voz destinam ao provedor 

local ISP 3.  

 

 

6.3 Característica da rede 

 

 A largura de banda dos enlaces da rede de acesso é de 2 Mbps e com um atraso  

de 10 ms. No backbone, os enlaces do caminho LER1-LSR1-LER2 apresentam a largura 

de banda de 200 kbps e o caminho LER1-LSR2-LSR3-LER2 com uma largura de banda de 

1 Mbps, ambos com um atraso de 10 ms.  

 As fontes de voz e vídeo são transportadas pelo protocolo de transporte UDP 

(User Datagram Protocol), com uma taxa de 64 kbps e 128 kbps, respectivamente. Na 

simulação, elas são modeladas por uma fonte do tipo CBR (Constant bit Rate).  Já as 

fontes FTP são transportadas pelo TCP e modeladas na simulação como do tipo FTP. Tais 

fontes são usadas para transmitir arquivos, dados, dente outros. Por este motivo, 

necessitam serem transportadas por um protocolo orientado à conexão, que fornece a elas 

maiores garantias. 

 

 

6.4 Modelagem da Simulação 

 

 Para realizar uma simulação no NS, é necessário realizar uma programação na 

linguagem OTCL para construir o cenário da simulação e a implementação dos protocolos. 

Nesta seção serão apresentados os outros passos especificados na seção 5.4 para se obter 

uma melhor organização e desempenho na simulação. As seções anteriores apresentaram 

uma descrição do esboço da simulação, definindo a topologia e seus parâmetros. Serão 

modelados dois ambientes de redes, utilizando à mesma topologia e os mesmo parâmetros, 

sendo um deles utilizando o modelo de melhor esforço e o outro, Engenharia de Tráfego 

com MPLS.  
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6.4.1 Definindo os nós da simulação 

 

 O segundo passo especificado na seção 5.4 é definir os nós da simulação. No 

modelo de melhor esforço, cria-se todos os nós pelo comando básico padrão do NS para 

definição de nós:  set < nome_do_nó> [$ns node].   

 O trecho de código abaixo, em OTCL, representa a forma como que os nós da 

topologia da Figura 6.1 são criados. 

 

 #Definição dos nós 

 set Node0 [$ns node] 

 set Node1 [$ns node] 

 set LSR2 [$ns node] 

 set LSR3 [$ns node] 

 set LSR4 [$ns node] 

 set LSR5 [$ns node] 

 set LSR6 [$ns node] 

 set Node7 [$ns node] 

 set Node8 [$ns node] 

    

 Já no ambiente de redes que simula uma rede MPLS provendo Engenharia de 

Tráfego, utiliza-se o módulo MNS 2.0. Os nós que pertencem ao domínio MPLS são 

criados pelo comando em OTCL:  set < nome_do_nó> [$ns mpls-node]. 

 Como é implementado MPLS somente no backbone, os outros nós são 

implementados da mesma forma que os nós do modelo de melhor esforço. O segmento de 

código a seguir demonstra isto. 

 

 #Definição dos nós 

 set Node0 [$ns node] 

 set Node1 [$ns node] 

 set LSR2 [$ns mpls-node] 

 set LSR3 [$ns mpls-node] 

 set LSR4 [$ns mpls-node] 

 set LSR5 [$ns mpls-node] 

 set LSR6 [$ns mpls-node]    

 set Node7 [$ns node] 
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 set Node8 [$ns node] 

 

 

6.4.2 Definição dos Enlaces 

 

 Os enlaces em ambos os ambientes apresentam o mesmo código e seguem a 

definição padrão do NS. Um enlace ou link é uma estrutura que conecta os nós dando 

forma à topologia. Todos os enlaces são do tipo duplex (transmitem nos dois sentindo 

simultaneamente) e mantém as características descritas anteriormente. Um parâmetro que 

ainda não foi definido é a política descarte de pacotes adotada pelo enlace: do tipo FIFO 

(First In First Out) sendo modelado no NS como do tipo DropTail. O código abaixo 

apresenta a implementação em OTCL dos enlaces dos dois ambientes de simulação. 

 

# Variaveis utilizadas para definir o enlace 
set link_capacidade1 200k 

set link_capacidade2 1M 

set link_capacidade3 2M 

set link_atraso 10ms 

# Definições das características do enlace 

$ns duplex-link $Node0 $LSR2 $link_capacidade3 link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $Node1 $LSR2 $link_capacidade3 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR2 $LSR3  $link_capacidade1 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR3 $LSR6  $link_capacidade1 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR2 $LSR4 $link_capacidade2 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR4 $LSR5 $link_capacidade2 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR5 $LSR6 $link_capacidade2 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR6 $Node7 $link_capacidade3 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR6 $Node8 $link_capacidade3 $link_atraso DropTail 

 

 

6.4.3 Definição do Tráfego 

 

 Para definir o tráfego no NS, é preciso definir o protocolo de transporte (agente) e 

o tipo da aplicação. O tráfego em ambos os ambiente é modelado da mesma forma. 
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Aplicações de vídeo e de voz são transportados pelo UDP e pertencem a aplicações do tipo 

CBR. As aplicações FTPs, são transportadas pelo TCP. Maiores detalhes da 

implementação do tráfego podem ser obtidos nos Apêndices A e B. 

 

 

6.4.4 MPLS-TE: Características Gerais da Implementação 

 

 No ambiente de rede que prover MPLS-TE é utilizado o protocolo de distribuição 

de rótulos, CR-LDP que é uma extensão do protocolo padrão do MPLS (LDP). É criado 

um LSP através de um roteamento explícito, o ER-LSP, no instante de 3 segundos da 

simulação.  Assim, é agregado um traffic trunk ao ER-LSP, onde será transmitido um fluxo 

de tráfego das aplicações do tipo FTP, por este caminho. O ER-LSR é composto pelos 

roteadores LER1-LSR2-LSR3-LER2, como demonstra a Figura 6.2 No Apêndice B 

apresenta o código da simulação do ambiente. 

 

 
Figura 6.2: O ER-LSP 

 

6.5 Animação da Simulação 

 

 Na Figura 6.3 pode-se observar a animação do ambiente de rede utilizando o 

modelo de melhor esforço. Observa-se que o tráfego passa somente pelo caminho LER1-

LSR1-LER2. Isto ocorre devido o modelo de melhor esforço utiliza o algoritmo SPF, para 

realizar o roteamento, escolhendo o caminho mais curto, ou seja, menor número de saltos.   
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Figura 6.3: Animação do Ambiente Utilizando o Modelo de Melhor Esforço 

   

 A Figura 6.4 apresenta animação da simulação implementando Engenharia de 

Tráfego com MPLS. Observa-se que a um melhor balanceamento da rede, devido ser 

estabelecido um ER-LSR, evitando que roteadores fiquem subutilizados e outros 

sobrecarregados. 

 
Figura 6.4: Animação do Ambiente Utilizando ET-MPLS 
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 Os caminhos dos fluxos de tráfego de cada simulação são representados nas 

Figuras 6.3 e 6.4, onde os pacotes das fontes FTP 1, FTP 2, voz e vídeo são representados 

pela coloração laranja, amarelo, rosa e verde, respectivamente. Nos Apêndices A e B, 

apresenta os códigos em OTCL dos dois ambientes, onde se pode observar as linhas de 

código que implementam a coloração dos pacotes.   

 

 

6.6 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

 A visualização da simulação pelo NAM apenas forneceu a animação gráfica da 

simulação, de como trabalha as duas tecnologias. Para uma análise dos dados mais 

confiável e concisa, será analisado gráficos gerados pela simulação. O parâmetro a ser 

analisado será o parâmetro vazão. Devido ao fato dele ser o mais significativo, quando se 

deseja avaliar situações de congestionamento da rede. Fornece a quantidade de bytes 

transmita por segundo durante um intervalo de tempo. 

 A Figura 6.5 mostra a vazão das quatro fontes de tráfego do ambiente de rede 

modelado no modelo de melhor esforço. Todas as fontes no modelo de melhor esforço 

compartilham o mesmo caminho LER1-LSR1-LER2, devido ele utilizar um algoritmo 

SPF, para realizar o roteamento. Observa-se que aplicações do tipo vídeo e voz tiveram 

uma vazão de aproximadamente 115 kbps e 60 kbps, respectivamente.  O FTP 1 e o FTP 2 

tiveram o valor de pico máximo de aproximadamente 70  kbps e 90 kbps. As fontes que 

são transmitidas pelo UDP apresentaram melhores resultados comparadas as transmitidas 

TCP, pelo fato de como o UDP sobressai quando eles compartilham o mesmo caminho. 

Devido o TCP ser um protocolo de transporte orientado a conexão. Ele usa várias técnicas 

para proporcionar uma entrega confiável dos pacotes ao seu destino, onde o receptor envia 

uma mensagem ao emissor, informando-o sobre a entrega do pacote. Os dados que são 

transportados via UDP, não oferece nenhuma garantia, por este fato apresentam melhor 

performance. 
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Figura 6.5: A vazão do ambiente de rede que utiliza o modelo de melhor esforço. 

 

 A Figura 6.5 ilustra o gráfico da vazão com MPLS provendo Engenharia de 

Tráfego. Foi criado um ER-LSP, pelo caminho LER1-LSR2-LSR3-LER4, sendo enviados 

dados do tipo FTP por este caminho. Observa-se um aumento muito significativo da vazão, 

em relação aos resultados apresentados pelo modelo de melhor esforço. Nota-se que as 

variações na vazão das aplicações de vídeo e voz diminuíram, devido elas não concorrem 

com o TCP, Apresentaram uma vazão de aproximadamente de 120 kbps e 60 kbps, 

respectivamente. As fontes FTPs tiveram uma vazão de aproximadamente 500 kbps cada 

uma delas, após o estabelecimento do ER-LSR. Com o aumento da vazão e a diminuição 

do congestionamento, houve uma melhora na performance da rede, oferecendo maiores 

garantias de QoS aos usuários.  
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Figura 6.6: A Vazão do ambiente que utiliza Engenharia de Tráfego com MPLS 

 

 

6.7 Considerações Finais 

 

 Através de modelagem e simulação, foi apresentado o resultado da simulação de 

dois ambientes de redes, um utilizando o modelo de melhor esforço e ou outro, Engenharia 

de Tráfego com MPLS. Através da análise dos gráficos observa-se o aumento significativo 

do ganho na vazão do ambiente utilizando a Engenharia de Tráfego com MPLS comparado 

com o ambiente que utiliza o modelo de melhor esforço. O aumento da vazão que é de 

extrema importância para que seja implementada algumas garantias de QoS e para que a 

infra-estrutura da Internet consiga atender as exigências e o aumento do número de 

usuários.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 

 O aumento do número de usuários e as exigências de Qualidade de Serviço, 

devido aos tipos de aplicações avançadas, torna evidente que a infra-estrutura existente da 

Internet mostra-se ineficiente para atender a necessidades atuais. Esta ineficiência da infra-

estrutura da Internet ocorre por ela utilizar o modelo de melhor esforço (Best Effort).

 No modelo de melhor esforço todos os usuários e aplicações são tratados da 

mesma forma, em caso de congestionamento os pacotes são descartados sem distinção. Por 

utilizar o algoritmo SPF para realizar o roteamento, ele sempre escolhe o menor caminho. 

Isto provoca a má utilização da rede, onde alguns roteadores ficam subutilizados e outros 

sobrecarregados.  

 As aplicações e os usuários exigem cada vez mais QoS. Para tentar atender estas 

exigências, vários pesquisadores e desenvolvedores se empenharam no estudo e no 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

 O MPLS é um protocolo proposto pela IETF para tentar atender as necessidades 

da Internet atualmente. É utilizado nos backbones por apresentar uma forma simples e 

elegante para integrar-se com as tecnologias existentes e por aproveitar as melhores 

características delas.  

 Este protocolo utiliza um rótulo de tamanho fixo e significado local, utilizando-o 

para identificar uma FEC. Isto proporciona ao MPLS características em sua infra-estrutura 

como: escalabilidade, flexibilidade, melhoramento no desempenho. Com as FECs pode-se 

implementar requisitos de Qualidade de Serviço e  Engenharia de Tráfego.   

 Engenharia de Tráfego é definida como a subárea de engenharia de rede, para 

evitar a má utilização dos recursos de rede e congestionamentos causados pela utilização 

desigual das mesmas. A utilização do MPLS para prover Engenharia de Tráfego apresenta 

vantagens muito satisfatórias, devido às características por ele apresentadas. A maioria das 

propostas relacionadas na utilização das Engenharia de Tráfego com MPLS foca na 

utilização do roteamento explícito para a criação dos LSPs. 

 Este trabalho apresentou, por meio de experimentos baseados em modelagem e 

simulação, uma comparação entre dois ambientes: um utilizando o modelo de melhor 

esforço e o outro, Engenharia de Tráfego com MPLS. O parâmetro vazão foi utilizado para 

realizar a comparação entre os dois ambientes. 
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 Foi modelado dois ambiente de rede, ambos com quatro ISPs (Internet Service 

Provider) conectados ao backbone, onde implementa o modelo de melhor esforço e a 

Engenharia de Tráfego com MPLS. Ambos apresentam a mesma característica topológicas. 

 Sendo modelando aplicações de voz, vídeo e FTP, onde as aplicações do tipo de 

voz e vídeo foram transportadas pelo protocolo UDP e as do tipo FTP, pelo TCP. O uso do 

TCP para transmitir aplicações do tipo FTP justifica-se pelo fato destas exigirem maiores 

garantias quanto à entrega dos pacotes, ao contrário das aplicações do tipo voz e vídeo, que 

utilizam o UDP por não apresentarem tais exigências.  

 Na análise, gráficos são utilizados para a visualização dos resultados fornecidos 

pelas simulações. Com base nestes gráficos observa-se um melhoramento na performance 

do ambiente que utilizou Engenharia de Tráfego com MPLS, com um aumento na vazão de  

aplicações do tipo FTP. Isto decorreu do fato de ter sido criado um ER-LSP, transmitindo o 

fluxo de tráfego das aplicações do tipo FTP.  

 Com os resultados obtidos na simulação e na análise realizada, é possível concluir 

que a utilização da MPLS-TE nos backbones é vantajosa, por ele apresentar uma 

considerável melhora na performance das redes. 
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APÊNDICE A: CÓDIGO DA SIMULAÇÃO DO AMBIENTE DE REDE COM O 
MODELO DE MELHOR ESFORÇO 

 
 
Neste apêndice é apresentado a implementação em OTCL do ambiente de redes com o 
modelo de melhor esforço. 
 
######################################################################### 

# SIMULAÇÃO DO MODELO DE MELHOR ESFORÇO 

######################################################################### 

# Cria um objeto de simulação 

set ns [new Simulator] 

# Cria arquivos para serem utilizados para gerar o gráfico 

set f0 [open udp0.tr w] 

set f1 [open udp1.tr w] 

set f2 [open tcp0.tr w] 

set f3 [open tcp1.tr w] 

#Cria arquivo utilizado pelo NAM 

set nf [open sem-mpls.nam w] 

$ns namtrace-all $nf 

# Variáveis utilizadas para definir o enlace 

set link_capacidade1 200k 

set link_capacidade2 1M 

set link_capacidade3 2M 

set link_atraso 10ms 

#Variáveis utilizadas para definir os agentes 

set intervalo 0.0000000125 

set udp0_rate 128K 

set udp1_rate 64K 

#Definição dos nós 

set Node0 [$ns node] 

set Node1 [$ns node] 

set LSR2 [$ns node] 

set LSR3 [$ns node] 

set LSR4 [$ns node] 
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set LSR5 [$ns node] 

set LSR6 [$ns node] 

set Node7 [$ns node] 

set Node8 [$ns node] 

# Definições das características dos enlaces 

$ns duplex-link $Node0 $LSR2 $link_capacidade3 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $Node1 $LSR2 $link_capacidade3 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR2 $LSR3  $link_capacidade1 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR3 $LSR6  $link_capacidade1 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR2 $LSR4 $link_capacidade2 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR4 $LSR5 $link_capacidade2 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR5 $LSR6 $link_capacidade2 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR6 $Node7 $link_capacidade3 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR6 $Node8 $link_capacidade3 $link_atraso DropTail 

# Posicionamento no enlaces no NAM 

$ns duplex-link-op $Node0 $LSR2 orient right-down 

$ns duplex-link-op $Node1 $LSR2 orient right 

$ns duplex-link-op $LSR2 $LSR3 orient right-up 

$ns duplex-link-op $LSR3 $LSR6 orient right-down 

$ns duplex-link-op $LSR2 $LSR4 orient down 

$ns duplex-link-op $LSR4 $LSR5 orient right 

$ns duplex-link-op $LSR5 $LSR6 orient up 

$ns duplex-link-op $LSR6 $Node7 orient right-up 

$ns duplex-link-op $LSR6 $Node8 orient right 

# Criação dos Agentes  

set udp0 [new Agent/UDP] 

$ns attach-agent $Node0 $udp0 

set Src0 [new Application/Traffic/CBR] 

$Src0 set interval $intervalo 

$Src0 set rate_ $udp0_rate 

$Src0 attach-agent $udp0 

set Dst0 [new Agent/LossMonitor] 

$ns attach-agent $Node7 $Dst0 
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$ns connect $udp0 $Dst0 

set udp1 [new Agent/UDP] 

$ns attach-agent $Node0 $udp1 

set Src1 [new Application/Traffic/CBR] 

#$Src1 set packetSize_ $tamanho_pacote 

$Src1 set interval $intervalo 

$Src1 set rate_ $udp1_rate 

$Src1 attach-agent $udp1 

set Dst1 [new Agent/LossMonitor] 

$ns attach-agent $Node7 $Dst1 

$ns connect $udp1 $Dst1 

set tcp0 [new Agent/TCP] 

$ns attach-agent $Node1 $tcp0 

set Src2 [new Application/FTP] 

#$tcp0 set packetSize_ 1024 

$Src2 attach-agent $tcp0 

set Dst2 [new Agent/TCPSink] 

$ns attach-agent $Node8 $Dst2  

$ns connect $tcp0 $Dst2 

set tcp1 [new Agent/TCP] 

$ns attach-agent $Node1 $tcp1 

set Src3 [new Application/FTP] 

$Src3 attach-agent $tcp1 

set Dst3 [new Agent/TCPSink] 

$ns attach-agent $Node8 $Dst3  

$ns connect $tcp1 $Dst3 

# Enfeito de cor para o NAM 

$ns color 1 Green 

$ns color 2 Pink 

$ns color 3 orange 

$ns color 4 yellow 

$udp0 set fid_ 1 

$udp1 set fid_ 2 
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$tcp0 set fid_ 3 

$tcp1 set fid_ 4 

# Define o procedimento final  

proc finish {} { 

global ns nf f0 f1 f2 f3 

$ns flush-trace 

close $f0 

close $f1 

close $f2 

close $f3 

close $nf 

#Executa nam e xgraph 

        exec nam sem-mpls.nam & 

 exec xgraph udp0.tr udp1.tr tcp0.tr tcp1.tr -geometry 800x600 

 

exit 0 

} 

proc record {} { 

global Dst0 Dst1 Dst2 Dst3 f0 f1 f2 f3 

set ns [Simulator instance] 

set time 0.5 

set bw0 [$Dst0 set bytes_] 

set bw1 [$Dst1 set bytes_] 

set bw2 [$Dst2 set bytes_] 

set bw3 [$Dst3 set bytes_] 

set now [$ns now] 

puts $f0 "$now [expr $bw0/$time*8/1000000]" 

puts $f1 "$now [expr $bw1/$time*8/1000000]" 

puts $f2 "$now [expr $bw2/$time*8/1000000]" 

puts $f3 "$now [expr $bw3/$time*8/1000000]" 

$Dst0 set bytes_ 0 

$Dst1 set bytes_ 0 

$Dst2 set bytes_ 0 
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$Dst3 set bytes_ 0 

$ns at [expr $now+$time] "record" 

 

} 

$ns at 0.0 "record" 

$ns at 0.1 "$Src0 start" 

$ns at 0.1 "$Src1 start" 

$ns at 0.1 "$Src2 start" 

$ns at 0.1 "$Src3 start" 

# Executa "finish" após 20 segundos de simulação 

$ns at 20 "finish" 

# Executa 
$ns run 
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APÊNDICE B: CÓDIGO DA SIMULAÇÃO DO AMBIENTE DE REDE 
PROVENDO ENGENHARIA DE TRÁFEGO COM MPLS 

 
 
Neste apêndice é apresentado a implementação em OTCL do ambiente de redes com o 
implementando Engenharia de Tráfego com MPLS. 
 

 
######################################################################### 

# SIMULAÇÃO COM MPLS 

######################################################################### 

# Cria um objeto de simulação 

set ns [new Simulator] 

# Cria arquivos para serem utilizados para gerar o gráfico 

set f0 [open udp0c.tr w] 

set f1 [open udp1c.tr w] 

set f2 [open tcp0c.tr w] 

set f3 [open tcp1c.tr w] 

#Cria arquivo utilizado pelo NAM 

set nf [open com-mpls.nam w] 

$ns namtrace-all $nf 

# Variáveis utilizadas para definir o enlace 

set link_capacidade1 200k 

set link_capacidade2 1M 

set link_capacidade3 2M 

set link_atraso 10ms 

#Variáveis utilizadas para definir os agentes 

set intervalo 0.0000000125 

set udp0_rate 128K 

set udp1_rate 64K 

#Definição dos nós 

set Node0 [$ns node] 

set Node1 [$ns node] 

set LSR2 [$ns mpls-node] 

set LSR3 [$ns mpls-node] 

set LSR4 [$ns mpls-node] 
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set LSR5 [$ns mpls-node] 

set LSR6 [$ns mpls-node] 

set Node7 [$ns node] 

set Node8 [$ns node] 

# Definições das características do enlace 

$ns duplex-link $Node0 $LSR2 $link_capacidade3 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $Node1 $LSR2 $link_capacidade3 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR2 $LSR3  $link_capacidade1 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR3 $LSR6  $link_capacidade1 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR2 $LSR4 $link_capacidade2 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR4 $LSR5 $link_capacidade2 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR5 $LSR6 $link_capacidade2 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR6 $Node7 $link_capacidade3 $link_atraso DropTail 

$ns duplex-link $LSR6 $Node8 $link_capacidade3 $link_atraso DropTail 

# Posicionamento 

$ns duplex-link-op $Node0 $LSR2 orient right-down 

$ns duplex-link-op $Node1 $LSR2 orient right 

$ns duplex-link-op $LSR2 $LSR3 orient right-up 

$ns duplex-link-op $LSR3 $LSR6 orient right-down 

$ns duplex-link-op $LSR2 $LSR4 orient down 

$ns duplex-link-op $LSR4 $LSR5 orient right 

$ns duplex-link-op $LSR5 $LSR6 orient up 

$ns duplex-link-op $LSR6 $Node7 orient right-up 

$ns duplex-link-op $LSR6 $Node8 orient right 

# Criação de Agentes 

# agente udp0 -> CBR para o Dst0 

set udp0 [new Agent/UDP] 

$ns attach-agent $Node0 $udp0 

set Src0 [new Application/Traffic/CBR] 

#$Src0 set packetSize_ $tamanho_pacote 

$Src0 set interval $intervalo 

$Src0 set rate_ $udp0_rate 

$Src0 attach-agent $udp0 
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set Dst0 [new Agent/LossMonitor] 

$ns attach-agent $Node7 $Dst0 

$ns connect $udp0 $Dst0 

#agente udp1 -> CBR para o Dst1 

set udp1 [new Agent/UDP] 

$ns attach-agent $Node0 $udp1 

set Src1 [new Application/Traffic/CBR] 

$Src1 set interval $intervalo 

$Src1 set rate_ $udp1_rate 

$Src1 attach-agent $udp1 

set Dst1 [new Agent/LossMonitor] 

$ns attach-agent $Node7 $Dst1 

$ns connect $udp1 $Dst1 

#agente tcp0 -> FTP para Dst2 

set tcp0 [new Agent/TCP] 

$ns attach-agent $Node1 $tcp0 

set Src2 [new Application/FTP] 

$Src2 attach-agent $tcp0 

set Dst2 [new Agent/TCPSink] 

$ns attach-agent $Node8 $Dst2  

$ns connect $tcp0 $Dst2 

#agente tcp1 -> FTP para Dst3 

set tcp1 [new Agent/TCP] 

$ns attach-agent $Node1 $tcp1 

set Src3 [new Application/FTP] 

#$tcp1 set packetSize_ 1024 

$Src3 attach-agent $tcp1 

set Dst3 [new Agent/TCPSink] 

$ns attach-agent $Node8 $Dst3  

$ns connect $tcp1 $Dst3 

 

 

# Cria enfeito de cor para NAM 
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$ns color 1 Green 

$ns color 2 Pink 

$ns color 3 orange 

$ns color 4 yellow 

$udp0 set fid_ 1 

$udp1 set fid_ 2 

$tcp0 set fid_ 3 

$tcp1 set fid_ 4 

# Define o procedimento final  

proc finish {} { 

global ns nf f0 f1 f2 f3 

$ns flush-trace 

close $f0 

close $f1 

close $f2 

close $f3 

close $nf 

#Executa nam e xgraph 

        exec nam com-mpls.nam & 

 exec xgraph udp0c.tr udp1c.tr tcp0c.tr tcp1c.tr -geometry 800x600 

 

exit 0 

} 

proc record {} { 

global Dst0 Dst1 Dst2 Dst3 f0 f1 f2 f3 

set ns [Simulator instance] 

set time 0.5 

set bw0 [$Dst0 set bytes_] 

set bw1 [$Dst1 set bytes_] 

set bw2 [$Dst2 set bytes_] 

set bw3 [$Dst3 set bytes_] 

set now [$ns now] 

puts $f0 "$now [expr $bw0/$time*8/1000000]" 
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puts $f1 "$now [expr $bw1/$time*8/1000000]" 

puts $f2 "$now [expr $bw2/$time*8/1000000]" 

puts $f3 "$now [expr $bw3/$time*8/1000000]" 

$Dst0 set bytes_ 0 

$Dst1 set bytes_ 0 

$Dst2 set bytes_ 0 

$Dst3 set bytes_ 0 

$ns at [expr $now+$time] "record" 

} 

# Enfeito de cor para o NAM: diferentes cores para diferentes mensagens LDP 

$ns ldp-request-color blue 

$ns ldp-mapping-color red 

$ns ldp-withdraw-color gray80 

$ns ldp-release-color orange 

$ns ldp-notification-color yellow 

# Define pares para o LDP 

$ns LDP-peer $LSR2 $LSR3 

$ns LDP-peer $LSR3 $LSR6 

$ns LDP-peer $LSR2 $LSR4 

$ns LDP-peer $LSR4 $LSR5 

$ns LDP-peer $LSR5 $LSR6 

# get-module "MPLS" - usado para anexar o módulo MPLS com o nó node LSRi 

for {set i 2} {$i < 7} {incr i} { 

set a LSR$i 

set m [eval $$a get-module "MPLS"] 

eval set LSR$i $m 

} 

$ns at 0.0 "record" 

$ns at 0.1 "$Src0 start" 

$ns at 0.1 "$Src1 start" 

$ns at 0.1 "$Src2 start" 

$ns at 0.1 "$Src3 start" 

# os er-lsp só deixam de existir por withdraw 
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$ns at 0.2 "$LSR6 ldp-trigger-by-withdraw 7 -1" 

$ns at 0.2 "$LSR6 ldp-trigger-by-withdraw 8 -1" 

# define uma rota explícita entre LSR2 e LSR6 - carimba com 1000 (LSPid) 

$ns at 1.0 "$LSR2 make-explicit-route 6 2_4_5_6 1000 -1" 

$ns at 3.0 "$LSR2 flow-erlsp-install 8 -1 1000" 

# Executa "finish" após 20 segundos de simulação 

$ns at 20.0 "finish" 

# Executa 

$ns run 
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