
  

Estudo Experimental da Tecnologia MPLS: Avaliação de Desempenho, 
Qualidade de Serviço e Engenharia de Tráfego 

Roberto Willrich1,2, Roberto A. Dias3, Fernando Barreto1, Renato D. V. de Oliveira1, 
Adriano O. Campestrini1, Bruno Bisol1, Danilo U. S. Barbosa1,  

Michel Araújo1, Sabrina da Silva Leandro1 
1NURCAD – Núcleo de Redes de Alta Velocidade e Computação de Alto Desempenho 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Caixa Postal 476 – 88.040-900 – Florianópolis – SC – Brasil 
2INE – Departamento de Informática e Estatística da UFSC  

3CEFET/SC – Centro Federal de Educação Tecnológica de SC 
Av. Mauro Ramos, 950 – Centro Florianópolis – SC - Brasil 
willrich@inf.ufsc.br, roberto@cefetsc.edu.br,  

{fbarreto,renato,adriano,bruno,sabrina,dusb}@nurcad.ufsc.br,  
  

Autor Responsável: Roberto Willrich 

Área: Engenharia de Redes: MPLS 

1. Introdução 
MPLS (Multiprotocol Label Switching) é uma tecnologia emergente que, além de 
possibilitar um aumento no desempenho do encaminhamento de pacotes, facilita a 
implementação da Qualidade de Serviço (QoS), Engenharia de Tráfego (TE) e Redes 
Virtuais Privadas (VPN).  
 O projeto CNPq Uso Controlado e Eficiente de Recursos de Redes IP usando a 
Tecnologia MPLS (UCER) [UCER, 2003], tem por objetivo principal investigar, na 
forma experimental e via simulação, a tecnologia MPLS como forma de 
encaminhamento rápido de pacotes, como suporte a implementação de Serviços 
Diferenciados (DiffServ), VPNs e Engenharia de Tráfego (TE). Todos os experimentos 
práticos foram realizados utilizando roteadores Linux.  
  O objetivo deste artigo é apresentar os principais resultados obtidos até o 
presente momento. As seções que seguem apresentam resultados obtidos nas diversas 
áreas de abrangência do projeto: simulação do MPLS no NS-2 (seção 2), avaliação de 
desempenho do IP/MPLS (seção 3), avaliação do IPSec versus MPLS na 
implementação de VPNs (seção 4), QoS com e sem MPLS (seção 5), e Engenharia de 
Tráfego (seção 6). No final, a seção 7 apresenta as conclusões deste trabalho. 

2. Simulações de IP/MPLS com NS2 
A metodologia do projeto UCER definiu, como estudo inicial da tecnologia MPLS e o 
seu suporte a implementação de QoS e TE, o emprego de simulações, com o objetivo de 
avaliar suas funcionalidades e desempenho. A ferramenta empregada foi o Network 
Simulator (NS2) [VINT 2003]. Esta atividade compreendeu as seguintes etapas: 
• Definição de cenários representativos para avaliação da tecnologia MPLS e 

arquiteturas de suporte à QoS. Nesses cenários, foram desenvolvidos algoritmos 
geradores de cargas de trabalho e seleção de topologias de rede representativas 



  

similares aos “backbones” de grandes operadoras de telecomunicação. Além disso, 
cenários compatíveis com as plataformas de teste (testbeds) real do UCER, foram 
simulados a fim de compararmos os resultados simulados com os experimentais; 

• Desenvolvimento de algoritmos para avaliação de desempenho de rede (vazão, 
atraso, variação de atraso e taxa de perda de pacotes); 

• Implementação de roteamento explícito no MPLS, utilizando-se o protocolo CR-
LDP (RFC 3212), a partir do módulo “MPLS Network Simulator (MNS); 

• Avaliação de desempenho do MPLS com e sem diferenciação de serviços; 
• Implantação de algoritmos para resolução de problemas de TE, modelados a partir 

de programação matemática e resolvidos a partir de técnicas de otimização 
baseadas em programação linerar inteira e soluções heurísiticas; 

• Implementação de uma interface gráfica amigável, via Web para implementação 
das simulações (configuração de topologia, carga de trabalho e avaliação das 
métricas de desempenho) [UCER, 2003]. 

3. Avaliação de Desempenho: Roteamento IP x IP/MPLS 
Essa ação do projeto UCER está voltada para investigar, em análises práticas com 
roteadores Linux, o desempenho da tecnologia de encaminhamento MPLS baseada em 
label swapping em relação ao encaminhamento IP dado por LPM (Longest Prefix 
Matching). A implementação de MPLS para Linux utilizada foi obtida em [Leu 2002]. 
 A topologia utilizada é em forma de peixe, possuindo 6 roteadores Linux 
dedicados ao roteamento com enlaces Ethernet de 10Mbits/s full-duplex. Neste trabalho, 
procurou-se adaptar o ambiente de teste para ser o mais próximo possível de um 
ambiente real de backbone IP. Para tal, utilizou-se grandes tabelas de roteamento, 
sistema operacional configurado apenas para roteamento e a retirada da cache de rotas. 
É importante ressaltar que o não uso da cache de roteamento do kernel contribuiu para 
uma análise mais justa entre as tecnologias investigadas. Isto, pois em grandes 
backbones IP, o número de atualizações por segundo existentes tornam as caches 
ineficientes. 
 A partir dos testes realizados no ambiente definido, constatou-se que, para a 
implementação atual do MPLS no Linux, os desempenhos das tecnologias MPLS e IP 
foram equivalentes, tanto no atraso, variação de atraso, vazão e taxa de perdas. 
Observou-se que o roteamento IP obteve melhor desempenho apenas quando utilizados 
pacotes de tamanho pequeno, quando a carga de processamento dos LERs reduz o 
desempenho do MPLS. 
 Esta conclusão é que na implementação do MPLS no Linux os resultados não 
confirmaram o que se esperava a respeito do encaminhamento rápido de pacotes por 
parte do MPLS, como demonstrado matematicamente por [Liu 2002]. A justificativa 
para tal resultado está para a falta de otimização da implementação do MPLS para 
Linux adotada [Leu 2002]. Segundo o próprio autor desta implementação, esta ainda 
carece de otimizações para melhora do desempenho.  
 Esse trabalho agora está voltado para a realização desses mesmos testes 
envolvendo um enlace de rádio que interliga UFSC com CEFET-SC. 



  

4. IPSec versus IP/MPLS na implementação de VPNs 
O MPLS possui como uma das vantagens da característica de circuito virtual, é a 
possibilidade de implementação de VPNs. Para avaliar o desempenho das VPNs 
utilizando MPLS e IPSec [FreeSWAN 2003], foram realizados experimentos na mesma 
topologia em forma de peixe. Os resultados revelaram um ganho de desempenho por 
parte do MPLS em relação ao IPSec, principalmente quando utilizados pacotes de 
tamanho relativamente grandes (maiores que 1024 bytes). 
 Esse trabalho agora está voltado para a realização desses mesmos testes 
envolvendo um enlace de rádio que interliga UFSC com CEFET-SC. Esses testes visam 
avaliar o desempenho de ambas as VPNs em um ambiente de rede de maior tráfego. 

5. Qualidade de Serviços com IP/MPLS 
Com o objetivo de investigar o funcionamento de uma rede IP provida de DiffServ e 
MPLS, vários experimentos foram realizados sobre um ambiente de rede Linux 
montado para esse fim. Nessa topologia procurou-se preocupar com as configurações 
das interfaces de rede, assim como da largura de banda dos enlaces. Os experimentos 
foram realizados em dois momentos. Primeiro, avaliou-se apenas a arquitetura DiffServ. 
Em seguida, foram integradas essa arquitetura com a tecnologia MPLS. Para a 
implementação de DiffServ sobre MPLS, foi criado um script TC (Traffic Controller) 
do Linux para possibilitar o mapeamento do campo DS no campo EXP do cabeçalho 
MPLS.  
 Dentre os vários tipos de dados gerados e transmitidos no ambiente de teste, 
procurou-se dar uma atenção para mídias contínuas, mais especificamente voz. Foi 
definida uma técnica de medição da qualidade de voz oferecida pela infra-estrutura de 
redes a partir dos parâmetros de desempenho da rede. Para tal, foi definida a 
caracterização da fonte de tráfego de Voz, a medição dos parâmetros de desempenho de 
redes e a identificação da qualidade de voz possibilitada pela rede. Esta técnica será 
usada para medir a qualidade da rede sem fio interconectando a UFSC e o CEFET-SC. 

6. Engenharia de Tráfego em Redes IP/MPLS 
Em relação à Engenharia de Tráfego com IP/MPLS, estamos realizando estudos sobre 
técnicas de otimização aplicada a problemas de engenharia de tráfego (ET). 
Modelaram-se as tarefas de ET como um problema de programação matemática e 
propusemos algoritmos heurísticos que encontram soluções próximas das ótimas. O uso 
da relaxação Lagrangeana junto com heurísticas habilita a computação de soluções de 
qualidade em tempo curto. Os resultados obtidos demonstram que o roteamento 
Lagrangeano proposto supera os algoritmos padrão, em relação aos parâmetros de 
desempenho como vazão e taxa de perda de pacotes de dados [Dias, 2003]. 
 Os algoritmos empregados nesta etapa foram implementados em linguagem C++ 
com o uso da biblioteca de funções de otimização matemática LEDA [Algorithmic 
2003]. Os algoritmos geram soluções muito próximas das ótimas, com ótimo 
desempenho computacional. [Dias 2003] mostra que as rotas definidas pelos 
procedimentos lagrangeanos, produzem um impacto positivo no desempenho global da 
rede, quando comparados aos protocolos de roteamentos convencionais do tipo 
“distance vector” e “link state”. 



  

 Atualmente, está sendo desenvolvido um modelo de problema de engenharia de 
tráfego “on line”. Esse modelo objetiva otimizar a vazão das aplicações tempo real, 
sensíveis a QoS como transmissões de vídeo e videoconferências, respeitando suas 
restrições de QoS como vazão mínima e atraso máximo. Neste modelo foi desenvolvido 
um procedimento de controle de admissão que leva em conta uma estratégia de 
diferenciação de serviços a partir de níveis de prioridade definidos para cada fluxo de 
dados. Os resultados preliminares apontam um desempenho bastante satisfatório, tanto 
do ponto de vista de tempo computacional e parâmetros de desempenho de rede. 

7. Conclusão 
O projeto UCER tem visado realizar experimentações da tecnologia MPLS e os vários 
aspectos que ela dá suporte (QoS, VPN e TE). O ponto forte deste trabalho é a 
realização de avaliações de desempenho comparativa entre o uso de MPLS e 
roteamento IP em ambiente Linux, cujos resultados são relevantes, pois a maioria dos 
trabalhos é baseada em simulações ou modelos matemáticos. Outra contribuição é o 
estudo de soluções para Engenharia de Tráfego para redes IP com MPLS. Neste último, 
estão sendo realizadas simulações para comprovar a eficiência da solução proposta. 
 Como continuação do projeto UCER, serão realizados os experimentos citados 
neste artigo agora utilizando uma rede sem fio. Este tem o objetivo de avaliar o impacto 
da tecnologia MPLS e DiffServ neste tipo de suporte de comunicação.  
 Na apresentação no 4º Workshop RNP2 os pontos apresentados neste artigo 
serão apresentados via detalhamento dos seguintes pontos: topologias de redes 
utilizadas, metodologias adotadas para realização dos testes, resultados numéricos 
obtidos, problemas encontrados durante a realização do estudo, principais conclusões 
obtidas. 
 Como proposta de cooperação, os membros do projeto UCER buscam parcerias 
com outros centros de pesquisa e operadoras de telecomunicações a fim de obter 
financiamento para continuidade dos trabalhos de pesquisa nas áreas do projeto. 
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