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RESUMO 

 

 

O principal objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre o protocolo IP versão 

6 (IPv6) e seu funcionamento em redes com a tecnologia Multiprotocol Label Switching 

(MPLS), descrever os protocolos de redes importantes para a evolução do IPv6, analisar a 

arquitetura MPLS, além de discutir os principais métodos de transição do IP versão 4 (IPv4) 

para o IPv6 através de pesquisas bibliográficas. Com o aumento no número de usuários na 

Internet, foi necessária a criação de uma nova geração do IP para reverter o problema de 

esgotamento de endereços IP versão 4. O desenvolvimento do IPv6 ou IP da nova geração 

surge como a solução para o esgotamento de endereços IP na internet. São apresentados neste 

trabalho os métodos de transição e coexistência entre os protocolos IPv4 e IPv6, e uma 

tecnologia que facilita a implantação do IPv6 nas redes IPv4 de hoje é destacada neste estudo, 

denominada MPLS. O MPLS é parte vital de muitas redes de Provedores de Serviços (SP) ou 

Provedores de Serviços de Internet (ISP). O sucesso do MPLS é pelo fato de que ele permite 

que a rede transporte todos os tipos de tráfego, como dados, voz e vídeo, além de transportar 

todos os tipos de protocolos de rede. Isso permite a criação de redes convergentes ou redes de 

nova geração. A tecnologia MPLS é baseada em IP e a Internet é baseada na tecnologia IP, 

desta maneira o futuro do MPLS é assegurado por um bom tempo. A partir desses conceitos 

será analisado a aplicação do protocolo IPv6 na tecnologia MPLS. Trata-se de um estudo 

exploratório, utilizando pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Multiprotocol Label Switching (MPLS), protocolo IP versão 6 (IPv6), 

protocolo IP versão 4 (IPv4), roteamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

 

 

 

The main objective of this paper is to present a study on Internet Protocol version 6 

(IPv6) and its functioning in networks with technology Multiprotocol Label Switching 

(MPLS), describe the major networking protocols for the evolution of IPv6, analyze the 

MPLS architecture, and discuss the main methods of transition from IP version 4 (IPv4) to 

IPv6 through literature searches. With the increasing number of users on the Internet, it was 

necessary to create a new generation of IP to reverse the problem of exhaustion of IP version 

4. The development of IPv6 or IP of the new generation emerges as the solution to the 

depletion of IP addresses on the Internet. This paper presents the methods of transition and 

coexistence between IPv4 and IPv6, and a technology that facilitates the deployment of IPv6 

in IPv4 networks today is highlighted in this study, called MPLS.MPLS is a vital part of many 

networks of Service Providers (SP) or Internet Service Provider (ISP). The success of MPLS 

is undoubtedly the fact that it allows the network to transport all types of traffic such as data, 

voice and video, and transporting all kinds of network protocols. This allows the creation of 

converged networks or next generation networks. The MPLS technology is based on IP and 

the Internet is based on IP technology, thus the future of MPLS is assured for a long time. 

Based on these concepts will be discussed the implementation of IPv6 protocol in MPLS 

technology. This is an exploratory study, using bibliography research. 

Keywords: Multiprotocol Label Switching (MPLS), Internet Protocol version 6 (IPv6), 

Internet Protocol version 4 (IPv4), routing. 
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1       INTRODUÇÃO 

 

 

O Multiprotocol Label Switching (MPLS) é um protocolo que proporciona o 

encaminhamento e a comutação eficientes de fluxos de tráfegos de dados através de uma rede 

de dados IP. A informação em uma rede MPLS é processada e dividida em classes de serviço, 

e os dados são encaminhados através de rotas estabelecidas anteriormente por essas classes, 

sendo feito pelo MPLS apenas comutação e encaminhamento dos dados (GHEIN, 2007). 

O MPLS é uma tecnologia utilizada em Backbones IP, que são redes de grande porte 

utilizadas principalmente por Provedores de Serviços (Service Provider ou SP) e por 

Provedores de Serviços de Internet (Internet Service Provider ou ISP). O MPLS tem o 

objetivo de solucionar problemas atuais de redes de computadores como velocidade, 

escalabilidade, interoperabilidade, qualidade de serviço (QoS) e engenharia de tráfego 

(GANEM; IUNES, 2010). 

A principal aplicação do MPLS se dá em conjunto com o protocolo IP, que é o 

protocolo utilizado na Internet e redes de computadores em todo o mundo, assim temos a 

integração entre comutação de circuitos e roteamento de pacotes de dados. O MPLS se tornou 

a tecnologia responsável pelo transporte IP a longas distâncias utilizadas por Provedores de 

Serviços e Provedores de Serviços de Internet (ENNE, 2009). 

Devido o crescimento da Internet, aplicações de vídeo, voz e as mais diversas 

aplicações em tempo real, agilizar e aumentar a rapidez do processo de roteamento se tornou 

essencial e necessário, devido o grande aumento de trafego de dados nas redes de dados e 

Internet (TEARE, 2010). 

 O protocolo IP é protocolo padrão da Internet, e hoje toda a rede mundial de 

computadores opera no padrão IP. O IP é responsável pelo endereçamento e encaminhamento. 

No endereçamento são definidos os endereços de redes e o encaminhamento é realizado pelos 

roteadores, que são responsáveis em encaminhar os pacotes IPs para seus destinos 

corretamente. Devido a grande utilização e o esgotamento de todos os endereços IPs versão 4, 

que possui 32 bits de endereçamento, foi criado uma nova versão de protocolo IP, a versão 6 

ou IPv6 com espaço de endereçamento de 128 bits, aumentando o número de endereços IPs 

disponíveis para utilização na Internet e em todas as redes mundiais (FOROUZAN, 2008). 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Apresentar um estudo sobre a tecnologia MPLS e o protocolo IPv6, e descrever o 

funcionamento do IPv6 em redes MPLS. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Descrever o funcionamento dos principais protocolos de comunicação de dados, 

protocolos de redes, protocolo IP versão 4 e protocolo IP versão 6, protocolos de roteamento, 

e arquitetura TCP/IP importantes para a aplicação do MPLS. 

Analisar e descrever a arquitetura do MPLS, operabilidade e suas principais 

aplicações, como Engenharia de Tráfego, Qualidade de Serviço, Multicast e Redes Privadas 

Virtuais. 

Pesquisar e descrever as estratégias de transição do IP versão 4 (IPv4) para o novo 

protocolo IP versão 6 (IPv6) e o funcionamento do IPv6 em redes MPLS. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Na Internet de hoje, necessitamos cada vez mais de velocidade de comunicação e 

integração dos mais diversos tipos de informação, como voz, dados e vídeos (TEARE, 2010). 

O protocolo IP é o elemento comum encontrado na Internet pública dos dias de hoje, é 

no roteamento IP que são realizados importantes tarefas, como endereçamento e 

encaminhamento de pacotes de dados. No roteamento IP, cada roteador no caminho do pacote 

IP analisa o cabeçalho do pacote IP e encaminha este pacote de acordo com sua tabela de 

roteamento. Neste processo temos um elevado tempo de processamento. Um método de 

minimizar este tempo de processamento é a utilização do protocolo MPLS em conjunto com o 

IP (GHEIN, 2007). 

Enne (2009, p. 17) descreve: "As funções e vantagens do MPLS evidenciam 

claramente as razões do crescente sucesso dessa tecnologia. O MPLS constitui-se hoje no 

principal meio de transporte de datagramas IP a longa distância". 

O MPLS define protocolos que criam um paradigma diferente de como os roteadores 

encaminham os pacotes. Em vez de encaminhar os pacotes baseados no endereço os pacotes 



21 

 

de IP de destino, o MPLS define como roteadores podem encaminhar pacotes com base em 

labels MPLS (ODOM; HEALY; DONOHUE, 2010). 

O MPLS em conjunto com IP traz grandes benefícios aos provedores, redes de dados, 

Backbones, empresas, clientes, usuários e a Internet em geral. O MPLS possui aplicações de 

Qualidade de Serviço (QoS), engenharia de tráfego (TE) e redes privadas virtuais (VPN) 

(MORROW; SAYEED, 2006). 

Em contra partida, há o problema da escassez de endereçamento IP devido à versão 

utilizada atualmente ser a versão 4 do IP (IPv4), com endereçamento de 32 bits. Devido esta 

escassez de endereços, foi desenvolvido o IP versão 6 ou IPV6, que constitui em um endereço 

de 128 bits, com maior capacidade de endereços que o seu antecessor o IPV4 (FOROUZAN, 

2008). 

"O IPv6 foi projetado para substituir o IPv4. Ele permite um número 

inimaginavelmente grande de endereços e traz consigo uma gestão mais fácil de rede fim a 

fim, transparência e oportunidade para melhorar a segurança e mobilidade." (MCFARLAND 

et al., 2011, p.3). 

O maior espaço de endereços IP fornecido pelo IPv6 criou uma percepção para os 

arquitetos e administradores de rede de que o IPv6 é mais complicado em relação ao IPv4, o 

que não é verdade. O vasto espaço de endereço faz com que projetos de redes sejam muito 

mais fáceis. Tecnologias de transição para a coexistência dos protocolos IPv4 e IPv6 são 

essenciais para o investimento das empresas, pois desta maneira não é necessário substituição 

de suas redes IPv4 (MCFARLAND et al., 2011). 

O principal motivo de empresas Provedores de Serviços (SP) ou Provedores de 

Serviços de Internet (ISP) implantar IPv6 em rede MPLS, é o fato que elas já possuem uma 

rede MPLS operando em IPv4 e deseja-se fornecer acesso IPv6 e serviços de trânsito IPv6 

para seus clientes (GROSSETETE 2006). 

Para fornecer IPv6 aos clientes através da rede MPLS de Provedores de Serviços ou 

Provedores de Serviços de Internet é uma transição simples, pois somente basta utilizar os 

protocolos IPv4 e IPv6 em conjunto (pilha dupla) nos roteadores de borda da rede MPLS, 

desta maneira os roteadores de núcleo da rede MPLS não precisam ser modificados, 

permanecendo no padrão IPv4. Desta maneira o IPv6 pode ser fornecido aos clientes de 

Provedores de Serviços e Provedores de Serviços de Internet através da rede MPLS de modo 

simples e ágil. (LACNIC IPV6 ISP, 2012). 
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1.3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado com base em pesquisa bibliográfica. Primeiramente, após 

uma pesquisa bibliográfica preliminar, foram definidos os objetivos, o escopo e a estrutura do 

trabalho. Através de pesquisa documental e apoio bibliográfico, apresentaremos a tecnologia 

MPLS e o protocolo IPv6, os métodos de transição e coexistência do IPv4 e IPv6 e o 

funcionamento do MPLS no padrão IP versão 6 (IPv6). 

Neste tema de estudo, foi necessários realizar interpretações e descrições complexas 

do tema MPLS e dos protocolos IPv4 e IPv6, com maior necessidade de exploração e 

aprofundamento do conteúdo teórico na pesquisa, utilizando como fonte de dados documentos 

e bibliografias como base da pesquisa. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho sobre IPv6 em redes MPLS será dividido em sete seções.  

 

Na seção um, é apresentado à introdução do trabalho, são definidos os objetivos gerais 

e específicos, e são estabelecidos à metodologia científica do trabalho, a estrutura do trabalho 

e o cronograma do projeto de pesquisa. 

 

Na seção dois, apresentamos o crescimento da Internet nos dias atuais, o modelo 

ISO/OSI, o modelo TCP/IP, definiram os principais protocolos de redes locais, redes 

metropolitanas e redes expandidas, descrevemos o protocolo IPv4 e o protocolo IPv6 e 

apresentamos os principais protocolos de roteamento IPv4 e IPv6. 

 

Na seção três, apresentamos a arquitetura do MPLS, os componentes do MPLS, suas 

características e seu funcionamento. As principais aplicações do MPLS como Engenharia de 

Tráfego e QoS são apresentadas através de descrições aprofundadas, e nesta seção também 

são descritas o Multicast em MPLS e o GMPLS. 

 

Na seção quatro, descrevemos as características de uma Rede Privadas Virtuais ou 

VPN em redes MPLS, apresentamos o funcionamento de VPN de camada três e seus 

componentes e descrevemos as VPN de camada dois e seus principais componentes. 
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Na seção cinco, descrevemos as características de transição do protocolo IPv4 para o 

IPv6, apresentamos o funcionamento em conjunto do IPv4 e IPv6, definimos os principais 

mecanismos de transição e de coexistência entre IPv4 e IPv6, descrevemos as características 

dos mecanismos de tradução e de tunelamento, e descrevemos sobre redes IPv6 nativa. 

 

Na seção seis, apresentamos o protocolo IPv6 em redes MPLS, descrevemos as 

características e o funcionamento do protocolo IPv6 em redes MPLS IPv4 e seus principais 

mecanismos, como o IPv6 Provider Edge (6PE) e o protocolo IPv6 sobre VPNs em MPLS 

(6VPE), descrevemos o protocolo IPv6 em redes MPLS IPv6 nativa e apresentamos os 

padrões de Qualidade de Serviço (QOS) do IPv6 sobre redes MPLS. 

 

Na seção sete, temos as conclusões e comentários finais sobre o estudo. 

 

E por fim são apresentadas as referências utilizadas nesta pesquisa. 
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2       INTERNET, TCP/IP E PROTOCOLOS 

 

 

A Internet desde a sua criação, tem contribuído com a sociedade, pois a Internet 

revolucionou o nosso cotidiano. Utilizamos a Internet para realizar negócios, para o trabalho e 

lazer. Atualmente a Internet não é uma rede única, e sim composta por diversas redes locais e 

remotas, denominados Provedores de Serviços de Internet ou ISP (Internet Service Provider), 

sua abrangência pode ser internacional (vários países) ou nacional (regionais e locais) 

(FOROUZAN, 2008). 

 

Nesta seção serão apresentados o esgotamento de endereços IPs na Internet, o modelo 

de arquitetura OSI/ISO que padroniza o desenvolvimento dos protocolos de Internet e de 

redes em computadores em geral, os principais protocolos de redes LAN e WAN, os 

protocolos IPv4 e IPv6 e por fim serão apresentados os principais protocolos de roteamento. 

 

2.1 O ESGOTAMENTO DE ENDEREÇOS NA INTERNET 

 

Forouzan (2008) observa que utilizamos cada vez mais a Internet, e nos deparamos 

com o problema de esgotamento de endereços de Internet. O protocolo que contribui para o 

funcionamento e o sucesso da Internet é o protocolo responsável pelo endereçamento, 

denominado protocolo IP.  

 

O protocolo IP, que esta em sua versão 4 com espaço de endereçamento de 32 bits, é 

apoiado pelo protocolo TCP para seu transporte através das redes locais e remotas, sejam elas 

internacionais, nacionais ou locais ou mesmo a Internet. Juntos os dois protocolos formam a 

dupla TCP/IP (FOROUZAN, 2008). 

 

O protocolo IP versão 6 (IPv6) é o protocolo da próxima geração para o Internet, que 

supera as limitações de endereçamento do IPv4. A principal qualidade do IPv6 é a abundância 

de endereços IP, isto permite a continuidade dos negócios, além de abrir portas para novas 

aplicações em toda a Internet, como por exemplo mobilidade (MCFARLAND et al., 2011). 
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No gráfico a seguir são apresentados os números de usuários de Internet até a data de 

31 de Dezembro de 2011 em todo o mundo, distribuídos por todas as regiões do mundo 

(MINIWATTS, 2012). 

 

 

Gráfico 01: Usuários de Internet no Mundo em 2011 por regiões. 

Fonte: Miniwatts (2012). 

 

 A tabela a seguir é apresentada os números de usuários de Internet no mundo, com 

estatísticas da população mundial até 31 de Dezembro de 2011 (MINIWATTS, 2012). 

 

Tabela 01: Usuários de Internet no Mundo em 2011 e estatísticas da população. 

USO DE INTERNET DO MUNDO E ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO MUNDIAL 

31 de Dezembro, 2011 

Regiões do Mundo 
População 

Usuários de 
Internet 

Usuários de 
Internet  Penetração Crescimento 

% de 
Usuários 

( 2011 Est.) 31 Dec. 
2000 

Dados 
recentes 

(% da 
População) 2000-2011 

da 
Tabela 

África 1,037,524,058 4,514,400 139,875,242 13.5 % 2,988.4 % 6.2 % 

Ásia 3,879,740,877 114,304,000 1,016,799,076 26.2 % 789.6 % 44.8 % 

Europa 816,426,346 105,096,093 500,723,686 61.3 % 376.4 % 22.1 % 

Oriente Médio 216,258,843 3,284,800 77,020,995 35.6 % 2,244.8 % 3.4 % 

America do Norte 347,394,870 108,096,800 273,067,546 78.6 % 152.6 % 12.0 % 

America Latina/ Caribe 597,283,165 18,068,919 235,819,740 39.5 % 1,205.1 % 10.4 % 

Oceania / Austrália 35,426,995 7,620,480 23,927,457 67.5 % 214.0 % 1.1 % 

TOTAL NO MUNDO 6,930,055,154 360,985,492 2,267,233,742 32.7 % 528.1 % 100.0 % 

Fonte: Miniwatts (2012). 
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O IPv6 foi desenvolvido com o objetivo de solucionar o problema de esgotamento do 

espaço de endereços na Internet, aumentado o espaço de endereçamento do IP versão 4 (IPv4) 

de 32 bits para 128 bits. A entidade controladora dos números IP na Internet é a Internet 

Assigned Numbers Authority (IANA), que faz parte da Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers (ICANN) (MOREIRAS, 2009). 

 

Os benefícios técnicos do IPv6, destacamos a abundância de endereços IP, 

implantação mais simples de endereços de rede, integridade fim a fim de conectividade de 

rede, recursos de segurança aprimorados em relação ao IPv4, cabeçalhos de extensão de 

atributos aprimorados para segurança, QoS e criptografia, melhoria para mobilidade, devido o 

grande número de endereços, alocação de recursos e melhoria na circulação através de rótulos 

de fluxo (flow labels) (MCFARLAND et al., 2011). 

 

O registro de endereços da Internet é regionalizado pela organização denominada 

Regional Internet Registries (RIR), que significa Registros Regionais da Internet no mundo, 

composta por cinco membros (LACNIC, 2012): 

 

 American Registry for Internet Numbers ou ARIN (EUA).  

 Asia Pacific Network Information Centre ou APNIC (Asia e Pacífico).  

 Réseaux IP Européens Network Coordination Centre ou RIPE NCC (Europa). 

 Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry ou LACNIC (América 

Latina e Caribe). 

 African Network Information Center ou AFRINIC (África)  

 

O LACNIC é a organização responsável pela alocação e administração dos 

endereçamentos IP e recursos relacionados para a região da América Latina e do Caribe, no 

Brasil a responsabilidade é do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR ou NIC.BR 

(LACNIC, 2012).  

 

Conforme APNIC (2012), o RIR disponibiliza um relatório diário sobre o esgotamento 

de endereços IPv4 global. A tabela 02 indica a previsão de esgotamento e endereços restantes 

de todos os membros do RIR até o mês de Abril de 2012. 
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Tabela 02: Previsão de esgotamento de blocos IPv4 /8 no mundo. 

RIR Data de Esgotamento Projetada Endereços restantes no Pool RIR (/8) 

APNIC 19/04/2011 1.1641 

RIPENCC 12/08/2012 2.4061 

ARIN 27/07/2013 5.4784 

LACNIC 29/01/2014 3.7718 

AFRINIC 31/10/2014 4.3282 
Fonte: APNIC (2012). 

 

O último bloco IPv4 /8 para a região da Ásia pelo APNIC foi distribuído em Abril de 

2011. As outras regiões globais, destacam-se a Europa (RIPENCC), com previsão de 

esgotamento de blocos  IPv4 /8 para Agosto de 2012. O gráfico 02 representa a projeção de 

consumo de endereços restantes dos grupos membros do RIR (APNIC, 2012). 

 

 

Gráfico 02: Projeção de consumo de endereços IPv4 do RIR. 

Fonte: APNIC (2012). 

 

O gráfico 03 faz uma comparação global do número de endereços IPv4 alocados até 

Abril de 2012 para cada Registro Regional da Internet (RIR). Os endereços IPv4 atribuídos 

são representados por blocos /8 (Mascara 255.0.0.0), e cada bloco /8 contém 16.777.216 

endereços IPv4 (IPV6 LACNIC, 2012). 
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Gráfico 03: Números de endereços IPv4 /8 no mundo. 

Fonte: IPv6 LACNIC (2012). 

 

O APNIC (2012) comenta o estado atual do espaço de endereços IPv4 no mundo, onde 

existe um total de 4.294.967.296 de valores de endereços únicos. A RFC 5375 (IPv6 Unicast 

Address Assignment Considerations) define um número de endereços reservados, que 

constitui 35.078 blocos de endereços /8 (Mascara 255.0.0.0). O restante 220.922 blocos de 

endereços /8 estão disponíveis para o uso na Internet pública.  

 

O gráfico 04 representa o número total de endereços IPv4 reservados e o número total 

de endereços IPv4 alocados por todos os membros do Regional Internet Registries (RIR) 

(APNIC, 2012). 

 

Gráfico 04: Estado atual do espaço de endereços IPv4 global. 

Fonte: APNIC (2012). 



29 

 

 

2.2 O MODELO ISO/OSI E O MODELO TCP/IP 

 

Segundo Tanenbaum (2003) e Forouzan (2008), o modelo de referência OSI foi 

desenvolvido pela ISO (International Standards Organization) para padronização de 

comunicação entre diversos tipos de sistemas abertos e protocolos. O modelo OSI (Open 

Systems Interconnection) é dividido em 07 camadas. 

 

7 APLICAÇÃO 

6 APRESENTAÇÃO 

5 SESSÃO 

4 TRANSPORTE 

3 REDE 

2 ENLACE DE DADOS 

1 FÍSICA 
Desenho 01: Modelo ISO/OSI. 

Fonte: Forouzan (2008). 

 

As 07 camadas do modelo OSI são definidas da seguinte maneira (FOROUZAN, 

2008): 

 

A Camada Física é responsável na transmissão de bits através de um meio físico, 

além de prover especificações elétricas das interfaces e dos meios de transmissão. Exemplos 

de protocolos da camada Física são: RS-232, V.35, V.34, Q.911, T1, E1, RJ45, ISDN, DSL. 

Alguns elementos da camada Física são o cabeamento estruturado, fibra óptica, Hub. 

 

A Camada de Enlace de Dados organiza os bits em frames ou quadros, e fornecem a 

entrega de frames entre um nó de rede a outro nó de rede. Exemplos de protocolos da camada 

de Enlace de Dados: Ethernet, PPP, HDLC, Frame Relay, ATM, Wifi, Wimax. Os elementos 

da camada de Enlace de Dados são os Switches e as Bridges. 

 

A Camada de Rede realiza a transferência de pacotes da origem até o seu destino, 

fornece ligação entre as redes e possui a responsabilidade do endereçamento lógico e 
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roteamento da rede. Exemplos de protocolos da camada de rede são os protocolos IP, ARP, 

RARP, ICMP, IGMP, RIP, OSPF, BGP. Faz parte da camada de rede os roteadores. 

 

A Camada de Transporte possui a função de prover a entrega confiável de 

mensagens entre processos, e realiza a recuperação de erros originados no transporte das 

mensagens. Exemplos de protocolos da camada de transporte são os protocolos TCP, UDP, 

SCTP. 

 

A Camada de Sessão é responsável em gerenciar, estabelecer e encerrar sessões entre 

sistemas que se comunicam com outros sistemas. Exemplos de protocolos da camada de 

sessão são NetBIOS, SIP, SAP. 

 

A Camada de Apresentação fica a responsabilidade da tradução, criptografia e 

compressão dos dados. Exemplos de protocolos da camada de apresentação são ASCII, MIDI, 

MPEG.  

 

A Camada de Aplicação possibilita o acesso aos recursos da rede, fornecendo 

interface com os usuários através dos aplicativos. Exemplos de elementos da camada de 

aplicação são os protocolos HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, DHCP, TFTP, POP3. 

 

De acordo com FOROUZAN (2008), o modelo de referencia do protocolo TCP/IP foi 

desenvolvido antes do modelo OSI, mas as camadas do modelo TCP/IP possuem 

equivalências com as camadas do modelo OSI.  

 

MODELO OSI 
 

MODELO TCP/IP 

7 APLICAÇÃO 
 

7 

APLICAÇÃO 6 APRESENTAÇÃO 
 

6 

5 SESSÃO 
 

5 

4 TRANSPORTE 
 

4 TRANSPORTE 

3 REDE 
 

3 INTERNET 

2 ENLACE DE DADOS 
 

2 ACESSO À REDE  
ou HOST-REDE 1 FÍSICA 

 

1 

Desenho 02: Comparação Modelo OSI/ISO com Modelo TCP/IP.  

Fonte: Tanenbaum (2003). 
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No TCP/IP foram definidas quatro camadas: acesso á rede (host-rede), internet, 

transporte e aplicação. Comparado ao modelo OSI, a camada host-rede do TCP/IP é a 

combinação das camadas física e de enlace de dados, a camada internet do TCP/IP é a camada 

de rede e a camada de aplicação do TCP/IP possui as funções das camadas sessão, 

apresentação e aplicação do modelo OSI (FOROUZAN, 2008).  

 

SMTP FTP HTTP DNS SNMP TELNET

Aplicações

...Apresentação

Sessão

Aplicação

Transporte SCTPUDPTCP

ICMP IGMP

RARP ARP

Rede

(Internet) IP

EthernetATM
Frame

Relay
PPP SDHHDLC

Protocolos definidos pelas redes subjacentes

...
Física

Enlace de

Dados

 

Esquema 01: Modelo ISO e TCP/IP. 

Fonte: Forouzan (2008). 

 

A camada Host-rede (Acesso à rede) no TCP/IP suporta todos os protocolos padrões 

de LAN e WAN do modelo OSI, estes protocolos serão abordados a seguir na seção 2.3 

(FOROUZAN, 2008). 

 

A camada de Internet (rede) no TCP/IP suporta o protocolo IP, que possui quatro 

importantes protocolos de auxiliares de suporte, o ARP, RARP, ICMP e IGMP 

(FOROUZAN, 2008). 
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O protocolo IP ou Internet Protocol é um protocolo de comunicação, responsável em 

transmitir a mensagem da origem até o seu destino, essas mensagens são dados em pacotes ou 

datagramas. O IP não possui mecanismo de verificação ou correção de erros, dependendo do 

TCP para o transporte confiável (FOROUZAN, 2008).  

 

O protocolo Address Resolution Protocol (ARP) é utilizado para encontrar um 

endereço da camada física ou de enlace a partir de um endereço lógico ou de camada três (IP,  

por exemplo). O protocolo Reverse Address Resolution Protocol (RARP) associa um 

endereço físico conhecido a um endereço lógico (TANENBAUM, 2003). 

 

O protocolo Internet Control Message Protocolo (ICMP) é utilizado para enviar 

notificações de erros e mensagens de consulta para a fonte de origem dos datagramas. O 

protocolo Internet Group Message Protocol (IGMP) é utilizado para a transmissão de 

mensagens a um grupo de destino (mensagens Multicast) (FOROUZAN, 2008). 

 

A camada de Transporte do TCP/IP possui os seguintes protocolos do nível de 

transporte, o TCP, UDP e mais recente o SCTP (FOROUZAN, 2008).  

 

O protocolo Transmission Control Protocol (TCP) é um protocolo de transporte 

confiável, que verifica se os dados são entregues de maneira correta e sem erros. O protocolo 

User Datagrama Protocol (UDP) é um protocolo de transporte mais simples, onde não há 

garantia de entrega dos dados. O protocolo Stream Control Transmission Protocol (SCTP) é 

um protocolo de transporte que suporta para aplicações multimídias, ele é uma combinação do 

melhor do TCP e UDP (FOROUZAN, 2008). 

 

A camada de aplicação no TCP/IP possui equivalência no modelo OSI referente às 

camadas de sessão, apresentação e aplicação combinadas. Podemos destacar no modelo 

TCP/IP os protocolos de aplicação: SMTP, FTP, Telnet, HTTP, DNS, SNMP, SSH, POP3, 

SIP (TANENBAUM, 2003). 

 

De acordo com Bruno e Jordan (2011), os principais dispositivos de redes são: hubs, 

switches e roteadores.  
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Os Hubs são dispositivos de rede que operam na camada física do modelo OSI, foi o 

primeiro equipamento utilizado para conectar hosts a uma rede local. Os pacotes enviados em 

uma rede com Hub são transmitidos a todos os pontos da rede, isso é chamado domínio de 

colisão (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

Os switches são dispositivos de rede que operam na camada dois e na camada três 

(Switchs Layer 3) no modelo OSI. Com switches é possível aplicar mecanismos de Virtual 

LAN (VLAN) e Spanning Tree Protocol (STP). Os switches segregam domínios de colisão, 

mais não os domínios de broadcast. Os switches de camada três possuem funções de 

roteamento IP como roteadores, desta maneira conseguem segregar ou limitar os domínios de 

broadcast (BRUNO; JORDAN, 2011).  

 

Os roteadores são dispositivos que funcionam na camada de rede ou camada três que 

realizam a decisão sobre o encaminhamento baseados em endereços da camada de rede. No 

roteador são realizadas as funções de roteamento IP (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

2.3 PROTOCOLO DE REDES LAN, MAN E WAN 

 

De acordo com Forouzan (2008), as redes são divididas em duas categorias, redes 

locais e as redes geograficamente distribuídas. As redes locais ou Local Area Network (LAN) 

são redes privadas contidas em um escritório, prédio ou campus universitário, cobre 

geograficamente uma área menor que 3 km e possui alta velocidade e confiabilidade. 

 

As redes geograficamente distribuídas são redes de longa distância e são denominadas 

de Wide Area Network (WAN). A cobertura de uma rede WAN pode ser mundial, pois 

possibilita a comunicação e transmissão de dados, voz e imagens por longas distâncias. E as 

redes Metropolitan Area Network (MAN) ou rede metropolitana, é uma rede de tamanho 

intermediário em comparação as redes LAN e WAN. A MAN cobre uma determinada área, 

como um bairro ou cidade (FOROUZAN, 2008). 

 

As principais tecnologias de redes locais ou LAN, redes metropolitanas ou MAN e 

redes expandidas ou WAN, são apresentadas no quadro 01 (BRUNO; JORDAN, 2011).   
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Tipo de Rede Tecnologia Largura de Banda Confiabilidade Latência 

WAN ISDN Baixa Média Média 

WAN DSL Baixa/Média Baixa Média 

LAN / WAN Wireless Baixa/Média Baixa Média 

WAN Frame Relay Baixa/Média Média Baixa 

WAN PPP/HDLC Média Alta Baixa 

WAN TDM (E1, E3) Média Alta Baixa 

WAN ATM Média Alta Baixa 

LAN Ethernet  Média/Alta Alta Baixa 

MAN / WAN Metro Ethernet  Alta Alta Baixa 

WAN SONET/SDH Alta Alta Baixa 

WAN Dark Fiber Alta Alta Baixa 

WAN DWDM Alta Alta Baixa 

Quadro 01: Tecnologias LAN, MAN e WAN. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011, p. 205). 

 

Em redes LAN, os protocolos utilizados são o Ethernet, e a tecnologia Wireless é 

utilizada para criar as redes Wireless LAN ou WLAN. 

 

Ethernet é um protocolo utilizado em redes LANs. Ele é um padrão de redes LAN 

criado nos anos 80 pelo IEEE denominado Projeto 802, que posteriormente foi adotado pela 

ANSI e ISO. O IEEE dividiu a camada de enlace do modelo OSI em duas subcamadas, a 

Logical Link Control (LLC) e a Media Access Control (MAC), o endereço MAC possui 48 

bits e distingue cada dispositivo Ethernet em uma rede. O Ethernet define padrões elétricos, 

cabeamento, protocolos e formato de pacotes (FOROUZAN, 2008).  

 

A camada física define diversos padrões Ethernet, padronizado pelo Institute of 

Electrical and Electronic Engineers (IEEE) como 802.3. O Ethernet utiliza o método Carrier 

Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) que significa acesso múltiplo 

com detecção de portadora e detecção de colisão, onde define a maneira de como a 

comunicação é realizada em uma rede Ethernet (FOROUZAN, 2008). 

 

No principio a topologia Ethernet era em topologia barramento, evoluindo 

posteriormente para a topologia em estrela, primeiro com as redes com Hub Ethernet e 
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atualmente com as redes Ethernet comutadas ou Switches Ethernet, esta ultima permite a 

comunicação de dados Full-Duplex, que significa envio e recebimento de dados ao mesmo 

tempo, antes havia somente a comunicação Half-Duplex (um sentido). O padrão Ethernet 

comutado não utiliza o método CSMA/CD, devido à aplicação de switches Ethernet 

(TANENBAUM, 2003).  

 

Há quatro gerações principais de padrões, o Ethernet (10Mbps), Fast Ethernet (100 

Mbps), Gigabit Ethernet (1 Gbps) e 10 Gigabit Ethernet (10Gbps), que utilizam os mais 

diversos tipos de meios físicos, sejam cabos coaxiais, cabos de par trançado ou fibra óptica, 

conforme o quadro abaixo (FOROUZAN, 2008). 

 

Padrão Ethernet Padrão IEEE Meio Físico Mídia 

Ethernet IEEE 802.3 10Base5 Cabo coaxial grosso 

Ethernet 802.3a 10Base2 Cabo coaxial fino 

Ethernet 802.3i 10Base-T Cabo de par trançado UTP Cat 3 

Ethernet 802.3j 10Base-F Fibra óptica multimodo 

Fast Ethernet 802.3u 100BASE-T4 Cabo de par trançado UTP Cat 3 ou STP 

Fast Ethernet 802.3u 100BASE-TX Cabo de par trançado UTP Cat 5 ou STP 

Fast Ethernet 802.3u 100BASE-FX Fibra óptica multimodo ou monomodo 

Gigabit Ethernet 802.3z 1000BASE-SX Fibra óptica multimodo ou monomodo 

Gigabit Ethernet 802.3z 1000BASE-LX Fibra óptica monomodo 

Gigabit Ethernet 802.3z 1000BASE-CX Cabo de par trançado STP 

Gigabit Ethernet 802.3ab 1000BASE-T Cabo de par trançado UTP Cat 5 

10 Gigabit Ethernet 802.3ae 10GbBASE-S Fibra óptica multimodo 

10 Gigabit Ethernet 802.3ae 10GbBASE-L Fibra óptica monomodo 

10 Gigabit Ethernet 802.3ae 10GbBASE-E Fibra óptica monomodo 

10 Gigabit Ethernet 802.3an 10GbBASE-T Cabo de par trançado UTP Cat 6 

10 Gigabit Ethernet 802.3av 10G-EPON Fibra óptica multimodo ou monomodo 

Quadro 02: Padrões 802.3 IEEE.  

Fonte: Forouzan (2008, p. 405). 

 

Wireless LAN ou WLAN é um padrão de comunicação de redes sem fio, definido 

pelo IEEE com a denominação 802.11. O padrão define dois tipos de arquiteturas, a Basic 

Service SET (BSS) que possui uma base central denominada Access Point (AP) ou Ponto de 

Acesso, e arquitetura Extended Service Set (ESS), que é constituída por duas ou mais BSSs 

(FOROUZAN, 2008). 
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O WLAN padrão 802.11 possui os métodos de transmissão Frequency Hopping 

Spread Spectrum (FHSS) ou espalhamento espectral por saltos de frequência, o método Direct 

Sequence Spread Spectrum (DSSS) ou espalhamento espectral de sequencia direta, o metodo 

Orthogonal Frequency-division Multiplexing (OFDM) ou método ortogonal de multiplexação 

por divisão de frequência e o método Multiple Input and Multiple Output (MIMO). O padrão 

802.11 possui como mecanismos de segurança o Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi 

Protected Access (WPA) e WPA2 (BRUNO; JORDAN, 2011).  

 

Os principais padrões IEEE 802.11 são apresentados no quadro 03 abaixo 

(FOROUZAN, 2008): 

 

Padrão IEEE  Técnica Frequência Velocidade 

802.11 FHSS ou DSSS 2,4 GHz 1 e 2 Mbps 

802.11a OFDM 5 GHz 54 Mbps 

802.11b DSSS 2,4 GHz 11 Mbps 

802.11g OFDM 2,4 GHz 54 Mbps 

802.11n MIMO-OFDM 2,4 GHz ou 5 GHz 65 a 600 Mbps 

Quadro 03: Padrões 802.11 IEEE. 

Fonte: Forouzan (2008, p. 432). 

 

Conforme Bruno e Jordan (2011), a respeito das tecnologias de transmissão WAN 

utilizadas em redes MPLS, destacam-se as tecnologias ISDN, DSL, Mobile Wireless, TDM, 

SONET/SDH, Dark Fiber e DWDM. 

 

ISDN ou Integrated Services Digital Network é um sistema de ligações telefônicas 

digitais dos anos 80, que permite voz e dados simultâneos em linhas telefônicas digitais. O 

ISDN BRI permite o total de 192 kbps de banda, o ISDN PRI permite 1.544 Mbps (BRUNO; 

JORDAN, 2011). 

 

DSL ou Digital Subscriber Line oferece alta largura de banda em linhas telefônicas de 

cobre tradicionais, seu funcionamento é por meio de dois modems conectados por intermédio 

de um cabo de cobre. O termo xDSL abrange uma variedades de formas de DSL, as duas 

formas básicas são as assimétrica (ADSL) e a simétrica (SDSL) (TEARE, 2008). 
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Mobile Wireless ou Rede Móvel sem fio são as aplicações de telefonia celular ou 

móvel. As tecnologias celulares destacam-se o Global System for Mobile Communications 

(GSM), Code Division Multiple Access (CDMA), General packet radio service (GPRS), 

High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA), Wide-Band Code-Division Multiple Access 

(WCDMA) e Long Term Evolution (LTE) (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

TDM (Time Division Multiplexing) ou Multiplexação por Divisão de Tempo é uma 

tecnologia de multiplexação digital onde os canais são intercalados em uma base de tempo, 

permitindo compartilhar um meio físico. A largura de banda do canal base é de 64 kbps 

(TEARE, 2008). O quadro abaixo representa os padrões de hierarquia TDM (TANENBAUM, 

2003). 

 

Padrão Americano Velocidade N.º de canais de 64Kbps 

DS0 64 Kbps 1 

T1 ou DS1 1,544 Mbps 24 

T2 ou DS2 6,312 Mbps 96 

T3 ou DS3 44,736 Mbps 672 

T4 ou DS4 274,176 Mbps 4032 

Padrão Europeu Velocidade N.º de canais de 64Kbps 

E0 64 Kbps 1 

E1 2,048 Mbps 30 

E2 8,448 Mbps 120 

E3 34,368 Mbps 480 

E4 139,264 Mbps 1920 

E5 565,148 Mbps 7680 
Quadro 04: Hierarquia TDM.  

Fonte: Tanenbaum (2003, p. 121). 

 

SDH/SONET ou Synchronous Optical Network/Synchronous Digital Hierarchy, é um 

tecnologia de transmissão através de redes de fibra óptica que fornece serviços de alta 

velocidade. SONET é definido pela American National Standards Intitute (ANSI) e o SDH é 

especificado pelo International Telecommunications Union ou ITU (TEARE, 2008).  

 

O SDH/SONET utiliza topologia em anel (ring) para conexão de sites e fornece 

recursos de automáticos de recuperação e identificação de falhas. Possui suporte para ATM e 

encapsulamento IP POS (Packet over SONET) (BRUNO; JORDAN, 2011). A hierarquia de 

multiplexação da SDH/SONET é apresentada no quadro a seguir (TANENBAUM, 2003). 
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SONET SDH Taxa de Dados  
em Mbps Elétrico Óptico Óptico 

STS-1 OC-1   51,84 

STS-3 OC-3 STM-1 155,52 

STS-9 OC-9 STM-3 466,56 

STS-12 OC-12 STM-4 622,08 

STS-18 OC-18 STM-6 933,12 

STS-24 OC-24 STM-8 1244,16 

STS-36 OC-36 STM-12 1866,24 

STS-48 OC-48 STM-16 2488,32 

STS-192 OC-192 STM-64 9953,28 
Quadro 05: Hierarquia SDH/SONET.  

Fonte: Tanenbaum (2003, p. 123). 

 

Dark Fiber significa fibra óptica escura ou fibra apagada. São cabos de fibra óptica 

alugada de um Provedor de Serviço (SP) e conectada à infraestrutura própria de uma empresa. 

Dark Fiber elimina a necessidade de multiplexadores SDH/SONET e para longas distâncias é 

possível utilizar concentradores DWDM ou regeneradores para integridade do sinal (TEARE, 

2008). 

 

DWDM ou Dense Wavelength Division Multiplexing aumenta a capacidade de 

largura de banda em fibras ópticas utilizando para isso diferentes comprimentos de onda de 

luz sobre uma mesma fibra óptica. O DWDM permite a conexão de diversos dispositivos 

como SDH/SONET, switches ATM ou roteadores IP (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

Enne (2009) observa que os protocolos de MAN e WAN que são amplamente 

utilizados em redes MPLS, são os protocolos Frame-Relay, HDLC, PPP, ATM e Metro 

Ethernet. 

 

Frame Relay é uma tecnologia de comutação de pacotes criada no final da década de 

80. Frame Relay é um protocolo de rede que provê conexões através de dois tipos de circuitos 

virtuais, o do tipo permanente ou Permanent Virtual Circuits (PVC) e o temporário ou 

Switched Virtual Circuits (SVC). O Frame Relay utiliza em PVCs ponto-a-ponto um 

identificador entre dispositivos conectados denominado de Data Link Connection Identifier 

ou DLCI (TEARE, 2008). 
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HDLC ou High-Level Data Link Control é um protocolo utilizado em conexões de 

dados ponto a ponto e multiponto, o HDLC é um protocolo orientado a bits. Utiliza controle 

de fluxo e de erros, mas não possui autenticação (FOROUZAN, 2008). 

 

PPP (Point-to-Point Protocol) ou protocolo ponto-a-ponto é especificado pela RFC 

1661. O PPP é um protocolo orientado a byte que controla e administra a transferências de 

dados de conexões ponto-a-ponto. O PPP utiliza os protocolos de controle Link Control 

Protocol (LCP) e o Network Control Protocol (NCP). A autenticação é realizada pelos 

protocolos Password Authentication Protocol (PAP) de autenticação simples e Challenge 

Handshake Authentication Protocol (CHAP) que possui criptografia (FOROUZAN, 2008). 

 

ATM ou Asynchronous Transfer Mode é um protocolo que utiliza a tecnologia de 

comutação de células, estas células transmitidas possuem tamanho fixo de 53 bytes (48 bytes 

de dados e 5 bytes de cabeçalho). O ATM suporta dois tipos de interfaces, UNI e NNI, e para 

criação de circuitos virtuais e para realização de comutação de células, são utilizados os 

campos Virtual Chanel Identifier (VCI) e Virtual Path Identifier (VPI). O ATM oferece 

suporte para múltiplas classes de QoS (TEARE, 2008). 

 

Metro Ethernet utiliza a tecnologia Ethernet em áreas Metropolitanas e 

geograficamente distribuídas, oferecendo melhores custo/benefícios, largura de banda 

escalável, gerenciamento simplificado e conectividade de alta velocidade para aplicações 

MAN e WAN, pois o Ethernet é um protocolo flexível, de baixo custo e a tecnologia Ethernet 

é largamente utilizada pelos clientes em redes LANs. O Metro Ethernet é oferecido hoje por 

tecnologias de transmissão de alta velocidade como SDH/SONET e DWDM (TEARE, 2008). 
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Desenho 03: Variedades de padrões de LAN e WAN. 

Fonte: Teare (2008). 

 

O MPLS é denominado multiprotocolo, pois ele possui suporte a todas as tecnologias 

de LAN, MAN e WAN descritas nesta seção (ENNE, 2009). 

 

2.4 PROTOCOLOS IPv4 E IPv6 

 

O IP ou Internet Protocol é utilizado como mecanismo transmissão e de entrega, o 

IPv4 é um protocolo sem conexão e não confiável que depende do TCP para realizar a 

transmissão confiável, formando o TCP/IP. O protocolo IP transporta dados em pacotes 

denominados datagramas, sendo responsável pela entrega dos datagramas da origem até o seu 

destino. Os endereços IPv4 possuem 32 bits, o que representa 2
32

 ou 4.294.967.296 endereços 

(FOROUZAN, 2008).  

 

O IPv4 é descrito pela RFC 791 (Internet Protocol) de Setembro de 1981. A ilustração 

a seguir apresenta os cabeçalhos IPv4 e IPv6, além de compará-los (TEARE, 2010).  
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Esquema 02: Comparação entre cabeçalhos IPv4 e IPv6.  

Fonte: Teare (2010). 

 

Bruno e Jordan (2011) comentam as principais descrições de cada campo do cabeçalho 

IPv4 de forma resumida no quadro abaixo: 

 

Campo Comprimento Descrição 

Version 4 bits 
Indica o formato do cabeçalho IP, com base no número de versão. 
O valor 0100 é para o IPv4. 

Header Length  4 bits Comprimento do cabeçalho de 32 bits. 

Type of Service (ToS)  8 bits Parâmetros de qualidade de serviço (QoS). 

Total Length  16 bits Comprimento do pacote em bytes, incluindo cabeçalho e dados.  

Identification 16 bits 
Identifica a fragmentação. Permite suporte IPv4 para 
fragmentação. 

Flags 3 bits 
Indica se um pacote é fragmentado e se a seguir há mais 
fragmentos. 

Fragment Offset  13 bits Localização do fragmento no pacote total. 

Time To Live  8 bits 
Decrementa 1 a cada roteador. Quando for igual 0, o roteador 
descarta o pacote. 

Protocol Number  8 bits 
Indica o protocolo de nível superior (TCP, UDP, ICMP) através de 
número de identificação. 

Header Checksum  16 bits Checksum do cabeçalho IP; não inclui a parte dos dados. 

Source Address  32 bits O endereço de origem do pacote IPv4. 

Destination Address 32 bits O endereço de destino do pacote IPv4. 

Options Variável 
Opções para segurança, roteamento de origem, registro de rota e 
timestamp (marcação de tempo). 

Padding Variável 
Adicionado para garantir que o cabeçalho termine com um limite 
de 32 bits. 

Quadro 06: Descrições dos campos do cabeçalho IPv4. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011, p. 270). 
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No IPv4, o campo Protocolo Number identifica os protocolo de nível superior que é 

definido pela Assigned Numbers Authority (IANA). O quadro 07 apresenta os números de 

identificação dos principais protocolos em IPv4 (BRUNO; JORDAN, 2011): 

 

Protocol Number Protocolo 

1 Internet Control Message Protocol (ICMP) 

2 Internet Group Management Protocol (IGMP) 

6 Transmission Control Protocol (TCP) 

17 User Datagram Protocol (UDP) 

41 IPv6 encapsulation 

50 Encapsulation Security Payload (ESP) 

51 Authentication Header (AH) 

58 ICMPv6 

88 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 

89 Open Shortest Path First (OSPF) 

103 Protocol-Independent Multicast (PIM) 

112 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
Quadro 07: IP Protocol Numbers IPv4. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011, p. 269). 

 

O protocolo IPv6 (Internet Protocol version 6) foi resultado do IETF de criar um novo 

protocolo de nova geração denominado IPng (Internet Protocol next generation), ele é 

especificado na RFC 1752 (The Recommendation for the IP Next Generation Protocol). A 

principal especificação que resultou no novo protocolo versão 6 (IPv6) é definida pela RFC 

2460 (Internet Protocol, Version 6 IPv6 Specification) (TEARE, 2010).  

 

O endereço IPv6 possui 128 bits para endereçamento, ou 16 bytes (octetos). O 

endereçamento IPv6 com 128 bits possui 2
128

 ou 3,4x10
38

 endereços, comparado com mais ou 

menos 4 bilhões (2
32

 ou 4x10
9
) de endereços IPv4 (FOROUZAN, 2008). 

 

Conforme Forouzan (2008), mesmo com divisão de sub-redes e NAT, os principais 

problemas a respeito do IPv4 podemos destacar: o esgotamento de endereços IPv4 na Internet, 

a necessidade de transmissão de voz e vídeo Internet em tempo real, o protocolo IPv4 não há 

recursos de criptografia e autenticação. 
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O IPv6 foi criado para superar as deficiências do IPv4. As principais vantagens do 

IPv6 em relação ao IPv4 são (FOROUZAN, 2008): 

 

 Maior espaço de endereços - O IPv6 possui 128 bits, contra 32 bits do IPv4. 

 Cabeçalho com formato mais adequado - Com um novo formato, que simplifica e 

acelera o processo de roteamento. 

 Novas opções - O IPv6 possibilita funcionalidades adicionais. 

 Espaço para expansão - Para suportar novas tecnologias ou aplicações, é possível a 

extensão do protocolo IPv6. 

 Suporte para alocação de recursos - O mecanismo de Flow Label foi acrescentado 

no lugar do campo ToS do IPv4, permitindo aplicação de QoS e suporte de áudio e 

vídeo em tempo real. 

 Melhor suporte à segurança - O IPv6 possui opções de criptografia e autenticação. 

 

Bruno e Jordan (2011) comentam as principais descrições de cada campo do cabeçalho 

IPv6 no quadro abaixo: 

 

Campo Comprimento Descrição 

Version 4 bits 
Indica o formato do cabeçalho IP, com base no número de 
versão. O valor 0110 é para o IPv6. 

Traffic Class 8 bits 
Similar ao campo tipo de serviço (TOS) no IPv4, a Classe de 
Tráfego identifica e diferencia os pacotes por classes de 
serviços ou prioridade (QoS). 

Flow Label  20 bits 
O Identificador de Fluxo indica uma sequencia de pacotes 
específicos do SO entre a origem e o destino que requer um 
tratamento especial, como dados em tempo real, voz e vídeo. 

Payload Length  16 bits 
Indica o tamanho do payload em bytes, seu comprimento 
inclui qualquer cabeçalhos de extensão. 

Next Header 8 bits 
Indica o tipo de cabeçalho que se segue ao cabeçalho IPv6. 
Indica o protocolo de nível superior (TCP, UDP, ICMP) similar 
ao campo Protocol Number do IPv4.  

Hop Limit 8 bits 
Decrementa o valor 1 a cada roteador que encaminha os 
pacotes. Quando for igual 0, o roteador descarta o pacote. 

Source Address  128 bits O endereço de origem do pacote IPv6. 

Destination Address 128 bits O endereço de destino do pacote IPv6. 

Quadro 08: Descrições dos campos do cabeçalho IPv6. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011, p. 309). 
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No IPv6 o campo Next Header possui funções similares ao campo Protocol Number 

do IPv4. Este campo identifica os protocolos de nível superior que é definido pela IANA 

(Assigned Numbers Authority). O quadro 09 apresenta os principais protocolos em IPv6 

(BRUNO; JORDAN, 2011): 

 

Protocol Number Protocolo 

6 Transmission Control Protocol (TCP) 

17 User Datagram Protocol (UDP) 

50 Encapsulation Security Payload (ESP) 

51 Authentication Header (AH) 

59 No Next Heador for IPv6 

60 Destination Options for IPv6 

85 ICMP for IPv6 

88 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 

89 Open Shortest Path First (OSPF) 
Quadro 09: IP Protocol Numbers IPv6. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011, p. 310). 

 

No IPv6 existe cabeçalho de extensões, onde são incluídas todas as informações 

opcionais. No IPv4 as informações opcionais são incluídas no cabeçalho base. Necessitando 

de mais cabeçalhos de extensão no mesmo pacote IPv6, é formada uma cadeia de cabeçalhos, 

que são os cabeçalhos de extensão adicionados em série. O cabeçalho de extensão visa o 

aumento de velocidade de processamento dos roteadores (SANTOS et al., 2010). 

 

São definidas nas especificações do IPv6 seis cabeçalhos de extensão: Hop-by-Hop 

Options, Destination Options, Routing, Fragmentation, Authentication Header e 

Encapsulating Security Payload (SANTOS et al., 2010). 

 

2.4.1 Endereçamento IPv4 

 

O endereço IP é um número lógico que único que representa uma interface ou 

dispositivo de rede, e possui 32 bits de comprimento. Para indicar um endereço IPv4, existem 

duas notações, a binária e a decimal. Na binária o endereço IP é exibido em 32 bits. Na 
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notação decimal, os bits são combinados em quatro grupos de 8 bits (1 byte), cada grupo 

convertido na forma decimal, com um ponto decimal (dot) separando os bytes (FOROUZAN, 

2008). 

 

 

Desenho 04: Exemplo de endereço IPv4 notação binária e decimal. 

Fonte: Forouzan (2008). 

 

O protocolo IPv4 pode ser classificado em um dos três tipos (BRUNO; JORDAN, 

2011): 

 

 Unicast - Representam o envio de pacotes um único destino, uma única interface ou 

um único dispositivo da rede. 

 

 Broadcast - Representa o envio de pacotes para todos os dispositivos da rede. 

 

 Multicast - Representa o envio de pacotes para um determinado grupo de dispositivos 

da rede. 

 

O espaço de endereço IPv4 são divididos em cinco classes, e cada classe de endereço 

IP é identificado pelos bits iniciais do endereço. Classes A, B e C são endereços IP unicast e 

podem ser roteados na Internet (públicos). Endereços IP Classe D são endereços multicast e 

endereços IP Classe E são reservados (BRUNO; JORDAN, 2011).  

 

Os endereços privados não são roteados na Internet, e são intervalos selecionados de 

endereços que são reservados para uso privados. O Network Address Translation ou NAT 

realiza a tradução entre endereços públicos e privados. O quadro a seguir indica os endereços 

das cinco classes IPv4 (BRUNO; JORDAN, 2011). 
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Classe Bits Número de rede Aplicação 

A 0xxxxxxx 1.0.0.0 até 126.0.0.0 * Unicast 

B 10xxxxxx 128.0.0.0 até 191.255.0.0 Unicast 

C 110xxxxx 192.0.0.0 até 223.255.255.0 Unicast 

D 1110xxxx 224.0.0.1 até 239.255.255.255 Multicast 

E 1111xxxx 240.0.0.0 até 254.255.255.255 Reservado 
* Redes 0.0.0.0 e 127.0.0.0 são reservados para uso especial. 

Quadro 10: Classes de endereços IPv4. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011, p. 278). 

 

 Para melhorar a definição de um bloco de endereços IPv4, é utilizado a máscara ou 

máscara padrão, que se trata de um número de 32 bits. Por exemplo, um bloco de endereço 

pode ser x.y.z.t/n, onde x.y.z.t define o endereço e o /n define a mascara. Esta notação em 

barra também é conhecida como notação em barra ou Classless Interdomain Routing (CIDR), 

CIDR é somente utilizado nas classes A, B e C (FOROUZAN, 2008). 

 

Classe Máscara Binária Máscara Decimal CIDR 

A  11111111 00000000 00000000 00000000  255.0.0.0 /8 

B  11111111 11111111 00000000 00000000  255.255.0.0 /16 

C  11111111 11111111 11111111 00000000  255.255.255.0 /24 
Quadro 11: Mascara padrão para endereçamento com classe. 

Fonte: Forouzan (2008, p. 554). 

 

 As sub-redes (subnet) foram introduzidas em IPv4 para dividir um grande bloco de 

endereços de redes classe A, B e C em redes menores (ODOM; HEALY; DONOHUE, 2010).  

 

Esquema 03: Formatos de endereços IP com sub-rede. 

Fonte: Odom, Healy e Donohue (2010). 
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 Sub-redes são importantes no endereçamento IPv4, pois com elas são determinadas a 

rede, a sub-rede e o número de hosts ou nós da rede. As máscaras de sub-redes são utilizadas 

em endereços classe A, B e C. As classes D (Multicast) e E não utilizam máscaras de sub-rede 

(BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

Máscara Decimal CIDR Hexadecimal 

 255.0.0.0 /8 FF000000 
 255.192.0.0 /10 FFC00000 
 255.255.0.0 /16 FFFF0000 

 255.255.224.0 /19 FFFFE000 
 255.255.240.0 /20 FFFFF000 

 255.255.255.0 /24 FFFFFF00 
 255.255.255.128 /25 FFFFFF80 

 255.255.255.192 /26 FFFFFFC0 
 255.255.255.224 /27 FFFFFFE0 
 255.255.255.240 /28 FFFFFFF0 

 255.255.255.248 /29 FFFFFFF8 
 255.255.255.252 /30 FFFFFFFC 

 255.255.255.255 /32 FFFFFFFF 
Quadro 12: Máscaras de sub-redes IPv4. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011, p. 283). 

 

Alguns números de rede dentro do espaço de endereços IPv4 são reservados para uso 

privado, lembrando que estes números não são roteados na Internet. Este foi o primeiro 

mecanismo preocupado com o esgotamento de endereços válidos para Internet, pois os 

endereços privados combinado com NAT minimiza o desperdício de endereços públicos ou 

válidos para Internet. Assim muitos usuário ou organizações utilizam endereços privados em 

suas redes com NAT para acessar a Internet (BRUNO; JORDAN, 2011).  

 

De acordo com Odom, Healy e Donohue (2010), os endereços de redes privadas são 

definidos pela RFC 1918 (Address Allocation for Private Internets) conforme apresentado no 

quadro 13:  

 

Endereços de redes Privadas Classe Número de Redes 
10.0.0.0           a      10.255.255.255 A 1 
172.16.0.0       a      172.31.255.255 B 16 

192.168.0.0     a      192.168.255.255 C 256 
Quadro 13: RFC 1918. 

Fonte: Odom, Healy e Donohue (2010, p. 127). 
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Devido ao crescimento de usuários domésticos e empresas que desejam utilizar 

Internet, foi necessário criar um mecanismo para evitar a falta de endereços IPv4 válidos para 

Internet, assim foi criada a solução NAT (Network Address Translation), que permite que um 

usuário ou uma rede com IP privado (RFC 1918) se comunique através de um endereço IP 

válido para Internet. O NAT realiza a tradução de endereços de redes privadas para endereços 

públicos e vice versa (FOROUZAN, 2008). 

 

O NAT foi originalmente especificado pela RFC 1631 (The IP Network Address 

Translator NAT), sua especificação atual é definida pela RFC 3022 (Traditional IP Network 

Address Translator / Traditional NAT) (TEARE, 2008). 

 

2.4.2 Endereçamento IPv6  

 

Diferente dos endereços IPv4 que possuem 32 bits, os endereços IPv6 possuem 128 

bits de comprimento ou 16 octetos de 1 byte, que representa 2
128

 ou 3,4x10
38

 de números de 

endereços. A RFC 4291 (IP Version 6 Addressing Architecture) especifica a arquitetura de 

endereçamento do IPv6 (FOROUZAN, 2008). 

 

Para representar os endereços IPv6, é utilizado a notação Hexadecimal com dois 

pontos “:”, onde os 128 bits do endereço IPv6 são divididos em 8 grupos de 16 bits ou 2 bytes 

de comprimento. Esta divisão gera um número com 32 dígitos hexadecimais, e cada quatro 

dígitos hexadecimais, há uma separação por dois pontos (FOROUZAN, 2008). 

 

128 bits = 16 bytes = 32 dígitos hexadecimais

: : : : : : :FDEC 0074 00000000 0000 0000B0FF FFFF

. . . 11111111111111111111110111101100

 

 Esquema 04: Notação binária e Hexadecimal IPv6. 

Fonte: Forouzan (2008). 

 

Para endereços IPv6 extensos e com muito zeros, são utilizadas regras de abreviação, 

onde os zeros não significativos de um grupo de bits podem ser omitidos. “Podemos omitir 
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uma grande sequencia de zeros por “::" e todos os zeros a esquerda de cada grupo de 4 bytes. 

Lembrando que os zeros significativos não podem ser omitidos (FOROUZAN, 2008). 

 

Original

: : : : : : :FDEC 0074 00000000 0000 0000B0FF FFF0

: : : : : : :FDEC 74 00 0 0B0FF FFF0

: :: : :FDEC 74 0B0FF FFF0

Abreviado

Mais abreviado
 

Esquema 05: Endereços IPv6 na forma abreviada. 

Fonte: Forouzan (2008). 

 

A representação dos prefixos de rede no IPv6 segue similar ao modelo CIDR do IPv4, 

que é representada pela forma [endereço-IPv6 / tamanho do prefixo], o tamanho do prefixo 

possui valor decimal conforme o quadro abaixo (SANTOS et al., 2010). 

 

Prefixo 2001:db8:3003:2::/64 

Prefixo global 2001:db8::/32 

ID da sub-rede 3003:2 

Quadro 14: Prefixo sub-rede IPv6. 

Fonte: Santos et al. (2010, p. 54). 

 

 O quadro a seguir representa os principais prefixo de endereços IPv6 alocados e 

definidos pela IANA (BRUNO; JORDAN, 2011). 
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Prefixo Binário Prefixo Hexadecimal Alocação 

0000 0000 0000::/8 Não especificado, Loopback, IPv4-Compatível 

0000 0001 0100::/8 Não atribuído 

0000 001 0200::/7 Não atribuído 

0000 010 0400::/7 Reservado para IPX (Internetwork Packet Exchange) 

0000 1 0800::/5 Não atribuído 

001 1000::/4 Não atribuído 

001 2000::/3 Global Unicast - Endereço Unicast Global 

010 4000::/3 Não atribuído 

011 6000::/3 Não atribuído 

100 8000::/3 Reservado para Endereços Unicast Geografic-Based 

101 A000::/3 Não atribuído 

110 C000::/3 Não atribuído 

1110 E000::/3 Não atribuído 

1111 0 F000::/5 Não atribuído 

1111 10 F800::/6 Não atribuído 

1111 110 FC00::/7 Unique Local Unicast 

1111 1110 0 FE00::/9 Não atribuído 

1111 1110 10 FE80::/10 Link Local Unicast 

1111 1110 11 FEC0::/10 Não atribuído 

1111 1111 FF00::/8 Multicast Addresses 
Quadro 15: Prefixo IPv6.  

Fonte: Bruno e Jordan (2011, p. 313). 

 

Os endereços IPv6 são definidos em três tipos (BRUNO; JORDAN, 2011): 

 

 Unicast (um para um) - Similar ao unicast do IPv4, representa o envio de pacotes a 

um único destino, uma única interface ou a um único dispositivo da rede. 

 

 Anycast (um para o mais próximo) - É um novo tipo de endereço que é atribuído a 

um conjunto de interfaces em dispositivos diferentes, um pacote a um endereço 

anycast é entregue a interface do conjunto mais próximo da origem. 

 

 Multicast (um para muitos) - Similar ao multicast do IPv4, representa o envio de 

pacotes para um determinado grupo de dispositivos da rede, um pacote enviado a um 

endereço de multicast é entregue a todas as interfaces identificadas pelo endereço 

multicast. 
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Os endereços Unicast IPv6, possuem alguns tipos, onde se destacam os seguintes 

(BRUNO; JORDAN, 2011): 

 

Global Unicast, é o endereço IPv6 global que é conectado a Internet pública. O 

Global Unicast é formado pelo prefixo de roteamento global (Global Routing Prefix) que 

possui 48 bits de comprimento, pela identificação da sub-rede (Subnet ID) que possui 16 bits 

e pela identificação da interface (Interface ID) que possui 64 bits (/64) de comprimento.  A 

RFC 3587 (IPv6 Global Unicast Address Format) especifica o Global Unicast (BRUNO; 

JORDAN, 2011). 

 

Prefixo de 

Roteamento Global
ID da Sub-rede ID da Interface

Rede Host

48 Bits 16 Bits 64 Bits

Esquema 06: Endereço IPv6 Global Unicast. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011). 

 

Link Local é um endereço utilizado apenas no contexto de ligação local ou enlace 

local em uma rede, ele conecta dispositivos na mesma rede local. Ele é um endereço IPv6 

unicast que pode ser configurado em qualquer interface, através do prefixo local do grupo 

FE80::/64 (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

FE80

1111 1110 10
0 ID da Interface

64 Bits54 Bits10 Bits

 Esquema 07: Endereço Link Local IPv6.  

Fonte: Bruno e Jordan (2011). 

 

Unique Local, é um endereço unicast IPv6 definido para ser utilizado em redes locais 

e não ser roteado pela Internet ou rede pública. O prefixo do endereço Unique-Local é o 

FC00::/7, seguido do identificador global (Global ID), do identificador de Sub-rede (Subnet 

ID) e do identificador de interface (Interface ID). Se o valor do bit L for igual a um (1), 
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significa que o prefixo é atribuído localmente, se for igual zero (0) significa não definido É 

definido pela RFC 4193 (Unique Local IPv6 Unicast Addresses) (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

Global ID ID da Sub-rede ID da Interface

40 Bits 16 Bits 64 Bits

FC00::/7

7 Bits

L
 

Esquema 08: Endereço Unique Local. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011). 

 

Global Aggregatable, é um endereço IPv6 unicast que permite a agregação de 

prefixos de roteamento. Isso permite reduzir o número de rotas em uma tabela de roteamento 

global. O Global Aggregatable é identificado pelo prefixo fixo 2000:/3. Para ser utilizado 

como um prefixo de roteamento global, ele deve ser iniciado pelos bits 001, seguido do ID de 

Sub-rede e ID da interface de 64 bits (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

Prefixo de 

Roteamento Global
ID da Sub-rede ID da Interface

48 Bits 16 Bits 64 Bits

001

 Esquema 09: Endereço Global Aggregatable. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011). 

 

IPv4-Compativel com Endereços IPv6, é utilizado para mapear um endereço IPv4 de 

32 bits em um endereço IPv6 de 128 bits. É representado pelo formato por exemplo, 

0:0:0:0:0:0:130.100.50.1 ou apenas ::130.100.50.1 (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

Unspecified Address ou Endereço não especificado, trata-se de um endereço que 

nunca deve ser atribuído a nenhum hosts da rede, sendo representado pelo endereço 

0:0:0:0:0:0:0:0, 0000::0000 ou ::0 (SANTOS et al., 2010). 
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Loopback Address ou Endereço Loopback, equivalente ao endereço de Loopback 

IPv4 127.0.0.1, é um endereço unicast IPv6 representado pelo endereço 0:0:0:0:0:0:0:1, 

0000::0001 ou ::1 (SANTOS et al., 2010). 

 

Endereços Anycast IPv6 define um grupo de interfaces, e ao encaminhar pacote 

anycast, apenas a interface do grupo mais próxima da origem recebe o pacote. Um endereço 

anycast possui o formato de prefixo de Sub-rede e ID de interface preenchido com zeros, 

como por exemplo: 2001:ca5:cad8:bac0::/64 (SANTOS et al., 2010). 

 

Endereços Multicast IPv6 identifica um grupo de hosts, similar aos endereços de 

Multicast do IPv4 (Classe D). O endereço de Multicast IPv6 possui o seguinte formato: o 

primeiro campo identifica o endereço multicast e possui o valor de FF0x em hexadecimal, 

seguido do campo Flag com 4 bits, o terceiro campo de 4 bits é o de escopo do grupo 

multicast, e por fim o identificador do grupo Multicast ou Group ID com 112 bits. A RFC 

4291 (IP Version 6 Addressing Architecture) define os endereços multicast IPv6 (BRUNO; 

JORDAN, 2011). 

 

FLGS Group ID

4 Bits 112 Bits

11111111

8 Bits 4 Bits

SCOP

Esquema 10: Endereço Multicast IPv6. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011). 

 

O ICMPv6 é uma versão atualizada do ICMP IPv4. O Internet Control Message 

Protocol (ICMP) necessitava de algumas modificações para ser utilizado com o IPv6. 

Especificado na RFC 4443 (ICMPv6 for the IPv6 Specification), o ICMPv6, além de suportar 

IPv6, realiza diagnósticos (ping), reporta erros e fornece informações de acessibilidade 

(BRUNO; JORDAN, 2011).  

  

O IPv6 Neighbor Discovery Protocol ou ND é definido na RFC 2461 (Neighbor 

Discovery for IP Version 6). O IPv6 utiliza o ND similar ao ARP do IPv4, pois o ARP não é 

utilizado em IPv6. Hosts em uma rede IPv6 utilizam ND para implementar funções como 
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descoberta de nós no mesmo circuito ou link, verificação de endereços duplicados e encontrar 

roteadores em um circuito (BRUNO; JORDAN, 2011).   

 

O IPv6 Name Resolution ou Resolução de Nomes de endereços IPv6 podem ser 

estáticos ou dinamicos, os estáticos são configurados diretamente no host, enquanto que o 

dinâmico é baseado no funcionamento do Domain Name System (DNS) do IPv4. A RFC 

3596 (DNS Extensions to Support IP Version 6) e a RFC 3363 (Representing IPv6 Addresses 

in the DNS) descrevem os novos recursos de gravação de DNS para suportar endereços IPv6 e 

a transição para o IPV6 (BRUNO; JORDAN, 2011).   

 

O Dynamic Host Configuration Protocol versão 6 ou DHCPv6 é um evolução do 

DHCP utilizado pelo IPv4, que prove dinamicamente endereços aos hosts da rede. A RFC 

3315 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) especifica o DHCPv6 (BRUNO; 

JORDAN, 2011). 

 

2.5 PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO 

 

O roteador toma decisões de encaminhamento dos pacotes IP ou datagramas através da 

camada de rede ou camada de Internet. No encaminhamento, os roteadores inserem o pacote 

IP na rota correta até o seu destino, para isso os roteadores utilizam as tabelas de roteamento 

que possuem entradas para cada destino ou destinos para direcionar o pacote IP. Estas tabelas 

de roteamento podem ser estáticas, através de rotas manuais ou podem ser dinâmicas, através 

de protocolos de roteamento como RIP, OSPF, IS-IS, EIGRP ou BGP (FOROUZAN, 2008). 

 

Um sistema autônomo ou Autonomous System (AS) é uma coleção de roteadores que 

estão sob uma administração comum, como a rede interna de uma empresa ou uma rede de 

um Provedor de Serviços (SP) ou Provedor de Serviços de Internet (ISP). O AS é conhecido 

como um domínio. A própria Internet é dividida em sistemas autônomos, e como a Internet se 

baseia no conceito de AS, dois tipos de protocolos de roteamento são necessários (TEARE, 

2008): 

 Interior Gateway Protocols (IGP) ou protocolo de roteamento interno são intra-

domínio ou intra-AS. Exemplos de IGP: RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS. 
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 Exterior Gateway Protocols (EGP) ou protocolos de roteamento externo são inter-

domínio ou inter-AS. Exemplos de EGP: BGP versão 4 (BGP-4). 

 

Esquema 11: Protocolos de roteamento interno e externos. 

Fonte: Teare (2008). 

 

O identificador do AS é um número de 16 bits com intervalo de 1 a 65535 

especificado na RFC 1930 (Guidelines for creation, selection, and registration of an 

Autonomous System), enquanto que a série de números de As entre 64512-65535 é definido 

para o uso privado, similar ao uso de IPs privados (RFC 1918). Para uma organização se 

tornar um ISP público, é necessário um número de AS não privado para se conectar a Internet 

(TEARE, 2008). 

 

Existem três tipos principais de protocolos de roteamento, dois intra-domínio, que são 

os Distance Vector e Link State e um inter-domínio, o Path Vector (FOROUZAN, 2008): 

 

O protocolo de roteamento de Distance Vector ou Vetor de Distância, as decisões de 

roteamento definida é a rota com menor distância (menor custo), normalmente definida pelos 

números de saltos a cada equipamento (hop-by-hop). O roteador informa a sua tabela de 

roteamento para seus vizinhos, e assim tomam as decisões de roteamento, por este motivo os 

protocolos de vetor de distância são mais lentos para convergir e não escalável, mas por outro 

lado são mais fáceis de implementar e manter. Exemplos: RIP, IGRP (TEARE, 2008). 
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O protocolo de roteamento de Link State ou Estado de Enlace, cada roteador faz a 

sua decisão de roteamento própria com base em todas as informações recebidas (como os 

estados dos links), utilizando o algoritmo de caminho mais curto Shortest Path First (SPF), 

também denominado de algoritmo de Dijkstra, que calcula o caminho mais curto para 

qualquer destino. São protocolos mais rápidos de convergir e são escaláveis, porém mais 

difíceis de implementar e manter. Exemplos: OSPF, IS-IS (TEARE, 2008). 

 

O protocolo de roteamento de Path Vector ou Vetor de Caminho é inter-domínio, ou 

seja, ele funciona entre sistema autônomo (AS). Ele possui mecanismos como prevenção de 

loops, roteamento com políticas e define o melhor trajeto até o destino. Exemplo: BGP-4 

(FOROUZAN, 2008). 

 

2.5.1 Protocolo RIP  

 

O RIP ou Routing Information Protocol foi definido pela RFC 1058 (Routing 

Information Protocol) em sua versão 1, a versão 2 do RIP é especificada pela RFC 1388 (RIP 

Version 2 Carrying Additional Information) e foi atualizada pela RFC 2453 (RIP Version 2) 

(TEARE, 2008).  

 

O RIP é um protocolo de vetor de distancia que utiliza a métrica de contagem de salto 

(hop), onde o limite de saltos em um trajeto é de 15 saltos, acima de 15 saltos a rota é 

considerada inalcançável. O RIPv2 utiliza para comunicação a porta UDP 520, suporta CIDR, 

VLSM (Variable Lenght Subnet Mask), envia mensagens periódicas de atualizações a cada 30 

segundos, utiliza os mecanismos de Split Horizon e Poison Reverse, possui o endereço de 

Multicast 224.0.0.9 para atualizações e suporta autenticação (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

O RIPng ou RIP next generation, é a versão do RIP para redes IPv6. Descrita pela 

RFC 2080 (RIPng for IPv6), os mecanismos do RIPng continuam os mesmos do RIPv2, ou 

seja, é um protocolo de vetor distância com métrica de limite de 15 saltos. O RIPng utiliza a 

porta UDP 521, suporta endereços e prefixos IPv6 e utiliza o endereço de Multicast FF02::9 

para atualizações de roteamento. O RIPng não implementa autenticação, isso é realizado pelos 

mecanismos de autenticação do protocolo IPv6 (BRUNO; JORDAN, 2011). 
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2.5.2 Protocolo EIGRP  

 

O EIGRP ou Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, conforme Teare 

(2010), é um tipo de protocolo híbrido, desenvolvido pela Cisco System, Inc. Ele é uma 

evolução de seu antecessor IGRP (Interior Gateway Routing Protocol). O EIGRP possui 

características de ambos os protocolos: Distance Vector e Link State. EIGRP é um protocolo 

de roteamento de convergência rápida e escalável. O EIGRP utiliza métrica composta baseada 

na largura de banda (bandwith), atraso (delay), carga (load) e confiabilidade (reliability), o 

protocolo EIGRP utiliza o endereço de Multicast 224.0.0.10 a cada 5 segundos para 

atualizações de vizinhanças EIGRP. 

 

O EIGRP para IPv6 (EIGRP for IPv6) foi desenvolvido pela Cisco System, Inc, para 

redes IPv6, suporta roteamento de prefixos IPv6 e mantém todas as características e funções 

do EIGRP para IPv4. Para atualizações, o EIGRP para IPv6 utiliza o endereço Multicast 

FF02::A (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

2.5.3 Protocolo OSPF  

 

O OSPF ou Open Shortest Path First é um protocolo de Link State utilizado em 

redes IPv4 em sua versão 2 especificada pela RFC 1247 (OSPF Version 2) e atualizado pela 

RFC 2328 (OSPF Version 2) (TEARE, 2010).  

 

O OSPFv2 utiliza o algoritmo de Dijkstra, possui suporte a VLSM, maior velocidade 

de convergência em comparação ao RIP, mecanismos de atualização para formação de 

vizinhança ou adjacências que propaga anúncios de estado dos links ou LSA (Link State 

Advertisements (pacotes Hello), formação de áreas distintas e como métrica do custo, é 

utilizado o calculo através da fórmula 10
8
 dividido pela largura de banda ou 10

8
/BW 

(BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

Em redes de múltiplos acessos, em uma rede OSPF é eleito um roteador designado ou 

DR (Designated Router) responsável pelos anúncios de Link State Advertisements (LSA) e 

formação de adjacências, há também o roteador designado backup ou BDR (Backup 

Designated Router), em caso de falha do DR. Mensagens com anúncios de LSA Multicast 

para formação de adjacências são enviadas a todos os DR e BDR através do endereço 
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224.0.0.6, enquanto que em caso de alterações de topologia, mensagens de Multicast são 

encaminhadas a todos os roteadores OSPF pelo endereço 224.0.0.5. (BRUNO; JORDAN, 

2011). 

 

Segundo Enne (2009), há extensões do protocolo OSPF utilizadas em redes MPLS, 

como a extensão do OSPF para Engenharia de Tráfego especificada pela RFC 3630 (Traffic 

Engineering TE Extensions to OSPF Version 2), e a RFC 4124 (Protocol Extensions for 

Support of Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering) define extensões para a utilização do 

OSPF para o uso de DS (Differentiated Services) e TE (Traffic Engeneering) em redes MPLS. 

 

O OSPF versão 3 ou OSPFv3 foi desenvolvido para suporte a redes IPv6, ele é 

descrito pela RFC 2740 (OSPF for IPv6) e foi atualizado pela RFC 5340. Todos os 

mecanismos e algoritmos do OSPFv2 foram mantidos, as únicas mudanças em relação ao 

OSPFv2 é que o OSPFv3 possui suporte a endereços IPv6, hierarquia de endereços e 

transporte em IPv6. OSPFv3 utiliza como mensagens Multicast o endereço FF02::5 para a 

todos os roteadores OSPF e endereço FF02::6 para todos os roteadores DR/BDR (BRUNO; 

JORDAN, 2011). 

 

2.5.4 Protocolo IS-IS  

 

O IS-IS ou Intermediate System to Intermediate System é um protocolo Link State 

similar ao OSPF que foi desenvolvido pela ISO, utiliza o mesmo algoritmo de Dijkstra (SPF). 

É especificada pela RFC 1195 (Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual 

Environments) para o uso em redes TCP/IP (STEWART; GOUGH, 2008). 

 

O IS-IS é um protocolo independente, escalável, e capaz de definir roteamento com 

tipo de serviço (ToS). IS-IS define os níveis 1 e 2. Roteadores IS-IS podem estar em uma área 

Nível 1 (L1), no Backbone nível 2 (L2), ou nos Níveis 1-2 (L1-L2). Roteadores nível 1-2 

conectam áreas com o Backbone. Cada nível usa o algoritmo de Dijkstra SPF para selecionar 

caminhos e cada nível converge rapidamente. Adjacências IS-IS são formadas através da troca 

de pacotes Hello, que no IS-IS existem dois tipos diferentes de pacotes Hello, os de L1 e L2, 

diferente o OSPF que possui apenas um tipo de pacotes Hello para formar adjacências. No IS-

IS são definidos três tipos de roteadores, Level 1 (L1), Level 2 (L2), e L1/L2 (STEWART; 

GOUGH, 2008). 
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A RFC 3784 (Intermediate System to Intermediate System Extensions for Traffic 

Engineering) atualizada pela RFC 5305 (IS-IS Extensions for Traffic Engineering) especifica 

a utilização do protocolo IS-IS para Engenharia de Tráfego em MPLS (ENNE, 2009). 

 

O IS-IS para IPv6 ou IS-IS for IPV6 é especificado pela RFC 5308 (Routing IPv6 

with IS-IS) que especifica novos tipos, comprimento e valor de objetos ou TLV objects (Type 

Length Values), acessibilidade dos TLVs, e interface de endereço TLV que encaminham 

informações IPv6 na rede (BRUNO; JORDAN, 2011).  

 

De acordo com Enne (2009), a RFC 6119 (IPv6 Traffic Engineering in IS-IS) foi 

especificada para o suporte do protocolo IS-IS para Engenharia de Tráfego em IPv6.  

 

2.5.5 Protocolo BGP  

 

O BGP ou Border Gateway Protocol é um protocolo EGP ou inter-domínio, além de 

ser um protocolo do tipo Path Vector. Atualmente na versão 4 é definida pela RFC 1771 (A 

Border Gateway Protocol 4) e atualizado pela RFC 4271 (BGP-4). Ele é sucessor do antigo 

protocolo EGP (Exterior Gateway Protocol) (ODON; HEALY; DONOHUE, 2010). 

 

O BGP-4 é o protocolo utilizado na interligação da Internet, pois possibilita 

comunicação entre sistemas autônomos (AS). A IANA reservou a porta TCP 179 ao protocolo 

e o BGP-4 prove suporte de roteamento CIDR (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

O principal objetivo do BGP é fornecer roteamento entre domínios que garanta a troca 

de informações livres de loops de roteamento entre sistemas autônomos (AS). Roteadores que 

executam o BGP-4 trocam informações sobre os caminhos para as redes de destino entre AS. 

Uma conexão BGP é denominada peers (pares) ou neighbors (vizinhos), os peers BGP podem 

ser interno ou externo a um determinado AS. (TEARE, 2008). 

 

Quando é executado BGP entre roteadores dentro de um determinado AS, ele é 

chamado BGP interno (IBGP). O IBGP é executado dentro do AS para troca de informações 

BGP entre todos os peers BGP internos do AS (BGP speakers), e também para a informação 

de roteamento interno do AS possa ser enviado para outros AS. Quando o BGP é executado 
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entre roteadores de diferentes AS, é denominado BGP externo (EBGP). Roteadores que 

executam EBGP estão conectados diretamente entre si. (TEARE, 2008). 

 

Esquema 12: Neighbors IBGP e EBGP. 

Fonte: Teare (2008). 

 

 O TCP é o protocolo de transporte do BGP-4 através da porta TCP 179, assim todo o 

controle de fluxo, retransmissão e fragmentação é realizado pelo TCP. O BGP-4 utiliza 

mensagens após estabelecer conexão TCP entre peers BGP, estas mensagens são as de Open, 

Keepalive, Update e Notification (ENNE, 2009). 

 

 Depois de estabelecida uma conexão TCP através da porta 179, os BGP peers ou 

speakers enviam mensagem de OPEN ao seu vizinho, que responde  com uma mensagem de 

KEEPALIVE para abertura de uma sessão BGP. As mensagens de UPDATE são responsáveis 

pela divulgação de rotas BGP-4, estas rotas ficam contidas no campo NLRI (Network Layer 

Reachability Information). Nas mensagens de UPDATE há também informações sobre rotas 

inalcançáveis (Unreachable Routes) e atributos de caminhos (Path Attributes). Para condições 
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ou informações de erros, uma mensagem de NOTIFICATION é enviada, assim a sessão BGP 

é encerrada (ENNE, 2009). 

 

O BGP-4 utiliza vários atributos no processo de seleção de caminho (path-selection), o 

caminho ou Path de um AS é o mais importante dos atributos do BGP. Nas mensagens de 

UPDATE há o campo Path Attributes, que possui informações dos atributos BGP para as 

rotas anunciadas no campo NLRI. Atributos BGP são divididos em Well-Known (conhecidos) 

e Optional (opcional) (BRUNO; JORDAN, 2011; ODON; HEALY; DONOHUE, 2010). 

 

 

Esquema 13: Formato da mensagem de UPDATE do BGP. 

Fonte: Odon, Healy e Donohue (2010). 

 

Os atributos BGP Well-Known são divididos em Mandatory (obrigatório), que são os 

com presença obrigatória em todos os anúncios ou Discretionary (arbitrário), que não 

necessariamente estão presentes nos anúncios (IANA, 2012).  

 

Os atributos Optional são divididos em Transitive (Transitivo), que são propagados 

para todos os neighbor ou Non-transitive (Não-Transitivo), que é descartado se não for 

reconhecido pelo neighbor. A seguir são apresentados todos os atributos BGP definidos pela 

IANA no quadro 16 (IANA, 2012): 
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Código Atributo BGP Referência Categoria 
0 Reserved     

1 ORIGIN [RFC4271] Well-known mandatory 
2 AS_PATH [RFC4271] Well-known mandatory 
3 NEXT_HOP [RFC4271] Well-known mandatory 
4 MULTI_EXIT_DISC (MED) [RFC4271] Optional Non-transitive 
5 LOCAL_PREF [RFC4271] Well-known discretionary 
6 ATOMIC_AGGREGATE [RFC4271] Well-known discretionary 
7 AGGREGATOR [RFC4271] Optional transitive 
8 COMMUNITY [RFC1997] Optional transitive 
9 ORIGINATOR_ID [RFC4456] Optional non-transitive 

10 CLUSTER_LIST [RFC4456] Optional non-transitive 

  WEIGHT *  [Cisco System] Optional non-transitive 
11 DPA [Chen]   

12 ADVERTISER (Historic) [RFC4223]   

13 RCID_PATH/CLUSTER_ID (Historic) [RFC4223]   

14 MP_REACH_NLRI [RFC4760]   
15 MP_UNREACH_NLRI [RFC4760]   
16 EXTENDED COMMUNITIES [RFC4360]   

17 AS4_PATH [RFC4893]   
18 AS4_AGGREGATOR [RFC4893]   
19 SAFI Spec. Attribute SSA (deprecated) [G. Nalawade]   

20 Connector Attribute (deprecated) [RFC6037]   
21 AS_PATHLIMIT (deprecated) [draft-ietf]   
22 PMSI_TUNNEL [RFC6514]   
23 Tunnel Encapsulation Attribute [RFC5512]   
24 Traffic Engineering [RFC5543]   
25 IPv6 Add Spec. Extended Community [RFC5701]   
26 AIGP (expires 2012-03-14) [draft-ietf]   

27 PE Distinguisher Labels [RFC6514]   
28-127 Unassigned     

128 ATTR_SET [RFC6368]   
129-254 Unassigned     

255 Reserved for development     
* Weight não é um PA BGP, é uma característica proprietária criada pela Cisco System, Inc., que 

funciona como Path Attributes (PA). 

Quadro 16: BGP Path Attributes. 

Fonte: IANA (2012). 

 

O IBGP requer que todos os roteadores IBGP estejam conectados uns aos outros, 

formando uma rede Full-Mesh (malha completa). Em grandes redes o número de conexões 

IBGP entre todos os roteadores será muito grande, tornando-se pouco escalável. Para 
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solucionar este problema foi criado o conceito de Route Reflectors (BRUNO; JORDAN, 

2011).   

 

Esquema 14: Route Reflectors. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011). 

 

Ghein (2007) observa que utilizando o Route Reflector (RR) em um AS, não é 

necessária uma rede Full-Mesh com conexão IBGP entre todos os roteadores. Cada roteador 

IBGP deve apenas possuir conexão com o RR e anunciar suas rotas ao RR. O RR se encarrega 

de refletir os anúncios de rotas recebidas para todos os outros roteadores IBGP. 

 

Confederação ou Confederations é outro método para reduzir o número de conexões 

IBGP dentro de um AS. Com BGP Confederations, o AS é dividido em AS menores ou sub-

AS, sendo atribuído a ele um identificador ou ID. O sub-AS ou confederation ID não são 

anunciados à Internet ou a outros AS, são mantidos dentro da rede ou malha IBGP (BRUNO; 

JORDAN, 2011). 

 

Segundo Enne (2009) e Teare (2008), a RFC 4760 (Multiprotocol extensions for BGP-

4) especifica extensões do BGP para transporte e roteamento de outros protocolos além do 

IPv4, incluindo o IPv6, estas extensões são denominadas MP-BGP (MP-BGP - Multiprotocol 

over BGP). A RFC 2545 (Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain 

Routing) define o funcionamento das extensões do BGP-4 em domínios IPv6. O protocolo 

MP-BGP é abordado na seção 4.1.5. 
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2.5.6 Distancias administrativas dos protocolos de roteamento  

 

Distância administrativa é um parâmetro que os roteadores utilizam para selecionar o 

melhor caminho. Quando o roteador recebe a informação que um destino pode ser alcançado 

por dois caminhos distintos, quem determina o melhor caminho e a entrada de rotas na tabela 

de roteamento é a distância administrativa. Quanto menor o valor da distância administrativa, 

melhor é o caminho até o destino e mais confiável é o protocolo de roteamento (TEARE, 

2010). 

 

No quadro a seguir são especificadas as distâncias administrativas dos principais 

protocolos de roteamento, do fabricante de equipamentos de rede e roteadores Cisco Systems, 

Inc. (TEARE, 2010). 

 

Distancias administrativas dos protocolos de roteamento Cisco System, Inc. 

Fonte da rota / Protocolo Distancia Administrativa Padrão  

Interface diretamente conectada 0 

Rota estática 1 

EIGRP summary route 5 

External BGP 20 

Internal EIGRP 90 

IGRP 100 

OSPF 110 

IS-IS 115 

RIPv1, RIPv2 120 

Exterior Gateway Protocol (EGP) 140 

On Demand Routing ODR 160 

External EIGRP 170 

Internal BGP 200 

Inacessível (Unreachable) 255 

Quadro 17: Distâncias Administrativas Cisco System, Inc. 

Fonte: Teare (2010, p. 43). 
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As distâncias administrativas dos principias protocolos de roteamento pertencentes aos 

roteadores do fabricante Juniper™ Networks são definidas no quadro a seguir (SORICELLI, 

et al., 2006). 

 

Distancias administrativas dos protocolos de roteamento Juniper™ Networks 

Nome do Protocolo Significado Distancia  

Direct Endereço de sub-rede de uma interface 0 

Local Endereço de host de interface diretamente conectada 0 

Static Rotas estáticas 5 

RSVP Resource Reservation Protocol 7 

LDP Label Distribution Protocol 9 

OSPF Internal Open Shortest Path First internal routes 10 

IS-IS Level 1 Internal IS-IS Level 1 internal routes 15 

IS-IS Level 2 Internal IS-IS Level 2 internal routes 18 

RIP Routing Information Protocol 100 

PIM Protocol Independent Multicast 105 

Aggregate Aggregate and generated routes 130 

OSPF External Open Shortest Path First external routes 150 

IS-IS Level 1 external route IS-IS Level 1 external routes 160 

IS-IS Level 2 external route IS-IS Level 2 external routes 165 

BGP Border Gateway Protocol 170 

MSDP Multicast Source Discovery Protocol 175 

Quadro 18: Distâncias Administrativas Juniper™ Networks. 

Fonte: Soricelli et al. (2006, p. 136). 

 

2.5.7 Roteamento Multicast IPv4 e IPv6 

 

 Forouzan (2008) observa que a comunicação em IPv4 podem ser realizadas em 

Unicast, Broadcast ou Muticast. Na comunicação Unicast, a informação é enviada da origem 

para apenas um destino. A comunicação Broadcast a informação é enviada da origem para 

todos os destinos ou hosts na rede. E na comunicação Multicast, a informação é enviado da 

origem para um grupo de destinos.  

 

No protocolo IPv4 é utilizado a classe D para endereços Multicast. Os protocolos de 

roteamento IGP utilizam endereços multicast para comunicações com seus vizinhos, mas os 

protocolos de roteamento abordados anteriormente (RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP) são 

protocolos de roteamento Unicast (BRUNO; JORDAN, 2011). 
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Endereços Multicast IPv4 Significado 

224.0.0.0/24 Bloco de Controle de Rede Local 

224.0.0.1 Todos os hosts ou todos os sistemas nesta sub-rede 

224.0.0.2 Todos os roteadores multicast 

224.0.0.4 Distance-Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) 

224.0.0.5 Todos os roteadores OSPF 

224.0.0.6 Todos os roteadores DR OSPF 

224.0.0.9 Roteadores RIPv2 

224.0.0.10 Roteadores EIGRP 

224.0.0.13 Todos os roteadores PIM 

224.0.1.0/24 Bloco de controle de Internetwork 

224.0.1.39 Anúncio de Rendezvous Point (RP) 

224.0.1.40 RP discovery 

224.0.2.0 a 224.0.255.0 Bloco Ad-Hoc 

239.0.0.0 a 239.255.255.255 Escopo administrativo 

239.192.0.0 a 239.251.255.255 Escopo Organization-local 

239.252.0.0 a 239.254.255.255 Escopo Site-local 

Quadro 19: Endereços Multicast IPv4. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011, p. 424). 

 

 O protocolo IGMP ou Internet Group Management Protocol é utilizado por hosts 

IP para informar o seu grupo Multicast para os roteadores, controlando os membros de um 

grupo Multicast. A RFC 1112 especifica a primeira versão do IGMP, a RFC 2236 descreve a 

versão 2 do IGMP e por fim o IGMP versão 3 é definido pela RFC 3376  (IGMP, Version 3) 

(BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

O PIM ou Protocol Independent Multicast, é um protocolo de roteamento Multicast 

que são divididos em dois tipos, o PIM-DM (PIM Dense Mode) especificado na RFC 3973 e 

o PIM-SM (PIM Sparse Mode) especificado pela RFC 2362. O PIM-DM é o modo denso, 

utilizados em ambientes com LAN, enquanto que o PIM-SM é o modo esparso, utilizado em 

WANs. O PIM é independente, pois ele necessita utilizar informações de roteamento de 

outros protocolos unicast como RIP, OSPF, BGP (FOROUZAN, 2008). 

 

Utilizando o conceito de tunelamento é criado o Backbone Multicast ou MBONE. 

Uma rede que possui roteadores Multicast que não fazem vizinhança, podem se comunicar 

através de tunelamento. Devido a necessidade de aplicações multimídias, que requerem 

comunicação Multicast, o conceito de MBONE foi criado (FOROUZAN, 2008). 
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Os endereços Multicast IPv6 são descritos pela RFC 2373 (IP Version 6 Addressing 

Architecture), o IPv6 mantém a função de uso de endereços multicast, o prefixo FF00::/8 é 

atribuído a todos os endereços multicast IPv6. O quadro seguinte possui os endereços 

Multicast mais conhecidos (BRUNO; JORDAN, 2011). 

 

Endereços Multicast IPv6 Significado 

FF01::1 Todos os nós (node-local) 

FF02::1 Todos os nós (link-local) 

FF01::2 Todos os roteadores (node-local) 

FF02::2 Todos os roteadores (link-local) 

FF02::5 Roteadores OSPFv3 

FF02::6 Roteadores DR OSPFv3 

FF02::9 Roteadores RIPng 

FF02::A Roteadores EIGRP IPv6 

FF02::B Agente móvel 

FF02::C Servidores DHCP / Agentes de retransmissão 

FF02::D Todos os roteadores PIM 

FF05::1 Todos os nós de uma rede local 

FF0x::FB DNS MultIcast 

FF02::1:2 Todos os DHCP e agentes de retransmissão de uma rede local 

FF05::1:3 Todos os servidores DHCP de um rede local (RFC 3313) 

Quadro 20: Endereços Multicast IPv6. 

Fonte: Bruno e Jordan (2011, p. 318). 
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3       PROTOCOLO MPLS 

 

 

A tecnologia MPLS ou Multi Protocol Label Switching é uma tecnologia avançada de 

comutação e multi protocolo, o que significa que é capaz de integrar a grande totalidade das 

redes de comunicação de dados. Possui grandes vantagens, pois é totalmente compatível com 

a arquitetura TCP/IP, e devido o protocolo IP ser amplamente utilizado como o protocolo de 

camada de rede, temos diversas vantagens com esta integração, onde podemos citar: Redes 

Privadas Virtuais IP (VPN/IP), Qualidade de Serviço (QoS) e Engenharia de Tráfego (TE) 

(DE GHEIN, 2007). 

 

O MPLS permite a criação de redes convergentes, que significa a integração de 

diversos serviços, como dados, voz, multimídia, em uma única plataforma de serviços. As 

redes convergentes atendem ambientes corporativos, reduzindo os custos com serviços de 

telecomunicações e simplificando a sua estrutura e também atendem os ambientes de serviços 

públicos denominados NGN ou Next Generation Network, que são redes públicas que 

fornecem serviços de telefonia fixa e móvel, dados, acesso a Internet, Redes Privadas Virtuais 

(VPNs). O MPLS é a tecnologia de núcleo utilizada nas redes de longa distancia e redes 

convergentes, sejam elas corporativas ou públicas NGN (GANEM; IUNES, 2010). 

 

Nesta seção são apresentadas a arquitetura do MPLS, os componentes do MPLS, e o 

principais serviços MPLS como Engenharia de Tráfego, QoS, Multicast e o novo padrão 

GMPLS. As Redes Privadas Virtuais (VPN) são apresentadas na seção 4. 

 

3.1 ARQUITETURA DO MPLS 

 

 De acordo com Enne (2009), por volta da década de 1990, existiam dois modelos 

padrões de redes IP, o modelo Overlay e as redes totalmente IP.  

 

O modelo Overlay, que transporta datagramas IP através de switches de camada 2 que 

não possuem a função de roteamento IP, temos a necessidade de conexões entre os elementos 

de redes que são os switches, formando um elevado número de adjacências entre os 

equipamentos de camada 2. O modelo Overlay é dividido em redes de camada 2 sem conexão 
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(Ethernet, FDDI, Token Ring)  e redes de camada 2 orientadas a conexão (X.25, Frame-

Relay, ATM) (ENNE, 2009). 

 

Switches 

Camada 2

Roteador

Figura Física

Roteador

Figura Lógica / Roteamento

Roteador Roteador

 

Esquema 15: Modelo Overlay. 

Fonte: Enne (2009). 

  

 As redes totalmente IP são formada por somente roteadores, que são elementos de 

camada 3, e atuam como centrais de trânsito e a conexão entre eles é feita por algum 

protocolo ponto-a-ponto, como por exemplo o PPP. Nesta abordagem temos a vantagem de 

ser uma rede única IP, mas a desvantagens são que os switches, que não são utilizados nesta 

abordagem, possuem maior performance que os roteadores, além de destacarmos que os 

protocolos Frame-Relay e ATM, que também não estão nesta solução, operam em redes 

globais de longa distancia (ENNE, 2009). 

 

 O MPLS possui a eficiência de transferência de dados em camada 2, realizada por 

switches, com a capacidade de roteamento IP, realizada por roteadores. O MPLS utiliza o 

modelo peer, pois para executar a comutação, seus elementos de rede encapsulam os 

datagramas IP em labels além de participar do processo de roteamento IP (ENNE, 2009). 
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Roteador

Rede MPLS modelo Peer

Roteador
Roteador

Roteador

  

Esquema 16: Modelo Peer.  

Fonte Enne (2009). 

 

O modelo peer possui a vantagem de no momento de incluir um novo site ou cliente 

na topologia de rede, não é necessário alterar ou intervir na rede como um todo, somente é 

necessário configurar este novo site ou cliente. O Backbone MPLS é uma rede de alta 

disponibilidade (GANEM; IUNES, 2010). 

 

3.1.1 Arquitetura do Label MPLS 

 

Enne (2007) comenta que a arquitetura do MPLS é definida pela RFC 3031 

(Multiprotocol Label Switching Architecture). Um label, rótulo ou etiqueta MPLS é um 

campo de 32 bits, abaixo a ilustração que representa a sintaxe de um label MPLS. 
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Esquema 17: Label MPLS. 

Fonte Ghein (2007). 

 

Formado por um tamanho fixo de 32 bits, o label MPLS é dividido em 4 campos 

(ENNE, 2009): 

 

 O campo LABEL (20 bits), carrega o valor real do label MPLS. 

 O campo EXP ou Experimental (3 bits), se destina ao suporte de QoS. 

 O campo STACK (1 bit), indica a hierarquia do label quando empilhado (label stack). 

 O campo TTL ou Time-to-Live (8 bits), tem a mesma funcionalidade do TTL do 

protocolo IP. 

 

Roteadores MPLS precisam mais do que um label no topo do pacote a para rotear este 

pacote pela rede MPLS, esta processo é chamado Label Stacking ou empilhamento de label, 

onde os labels são empacotados em um pilha (stack). O primeiro label da pilha é chamado o 

top label (label de topo) e o último label da pilha é chamado bottom label (label de fundo). No 

meio da pilha (stack), você pode ter qualquer número de labels. A ilustração a seguir 

representa a estrutura da pilha de labels (DE GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 18: Pilha de Labels. 

Fonte: De Ghein (2007). 
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A pilha de label fica no inicio do pacote de camada 3, isto é, antes do cabeçalho do 

protocolo a ser transportado, mas após o cabeçalho de camada 2, a ilustração a seguir mostra a 

localização do label stack (pilha de label) de pacotes etiquetados (labeled) (GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 19: Localização da Pilha de Labels. 

Fonte: Ghein (2007). 

 

 Shaikh, Hasan e Turabi (2006) demonstram o encapsulamento de labels MPLS nos 

principais protocolos WAN através da ilustração abaixo. 

 

 

Esquema 20: Encapsulamento de Labels MPLS.  

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 
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3.1.2 Operações com Label 

 

Três tipos de operações com label MPLS são possíveis, são elas: Swap (Troca), Push 

(Inserção) e Pop (Remoção). A ilustração a seguir demonstra as operações possíveis nos 

labels (GHEIN, 2007): 

 

Esquema 21: Operação com Labels. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

Ao entrar em uma rede MPLS, um pacote ou datagrama IP é denominado unlabeled 

packet (pacote sem label), após inserir labels ao pacote, ele é chamado de labeled packet ou 

pacote com label MPLS (ENNE,2009). 

 

3.2 COMPONENTES DO MPLS 

 

Os componentes de uma rede MPLS são os seguintes (ENNE, 2009): 

 

 Equipamento CE (Customer Edge). 

 Equipamento PE (Provider Edge) ou ELSR. 
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 Equipamento P (Provider) ou LSR. 

 

 

Esquema 22: Componentes MPLS.  

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

3.2.1 LSR - Label Switch Router 

 

Um Label Switch Router (LSR) é um roteador que possui suporte ao MPLS, ele é 

capaz de compreender os labels MPLS, recebendo e transmitindo um pacote com label MPLS. 

(DE GHEIN, 2007). 

 

De acordo com De Ghein (2007), existem três tipos de LSRs em uma rede MPLS: 

 

 Ingress LSRs — LSRs de ingresso recebe um pacote que não possui label e insere um 

label no início do pacote, assim ele é transmitido na rede MPLS, são os LSRs de 

entrada. 

 Egress LSRs — LSRs de egresso recebem pacotes com label e retira o label (s), e o 

envia para a saída da rede MPLS, são os LSRs de saída. 
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 Intermediate LSRs — LSRs intermediários recebem um pacote de entrada com label 

MPLS (labeled), executa uma operação, comuta o pacote, e enviar o pacote para o seu 

destino correto. 

 

LSRs de ingresso e egresso são chamados também de LSRs de borda ou Edge Label 

Switching Routers (ELSR). O ELSR adiciona labels aos pacotes, no início do Label Switched 

Path, e retira labels dos pacotes, no final do Label Switched Path. O Label Switching Routers 

(LSR) encaminha pacotes baseado nas informações dos labels, um LSR pode fazer as três 

operações: pop, push, ou de swap (SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006). 

 

 

Esquema 23: Label Switch Router. 

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 

 

3.2.2 LSP - Label Switch Path 

 

Um label switched path (LSP) é a sequência de LSRs através do qual cada pacote com 

label deve fazer até chegar ao LSR de saída. O primeiro LSR de um LSP é o LSR de ingresso 

(entrada), enquanto o último LSR da LSP é o LSR de egresso (saída). Todos os LSRs entre os 

LSRs de entrada e saídas são os LSRs intermediários (DE GHEIN, 2007). 
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Um LSP é um caminho formado por LSRs e este caminho é determinado por uma 

FEC, e uma FEC determina múltiplos LPSs entre os LSRs, o que significa que os LSPs 

enviam por um mesmo caminho os pacotes pertencentes a uma mesma FEC (ENNE, 2009). 

 

A ilustração abaixo demonstra um exemplo do LSP em uma rede MPLS (SHAIKH; 

HASAN; TURABI, 2006): 

 

 

Esquema 24: LSP em redes MPLS. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

3.2.3 FEC - Forwarding Equivalency Class 

 

A Forwarding Equivalence Class (FEC) é um grupo ou fluxo de pacotes transmitidos 

ao longo de um mesmo caminho na rede e são tratados da mesma forma com relação ao 

tratamento de encaminhamento. Todos os pacotes pertencentes à mesma FEC têm o mesmo 

label. O roteador que decide quais pacotes pertence a uma FEC é o roteador de LSR de 

entrada (DE GHEIN, 2007). 

 

Segundo Enne (2009), a FEC depende do prefixo do endereço IP de destino de pacotes 

MPLS ou somente o IP de destino, e além desses elementos básicos, alguns outros elementos 

para sua definição são utilizados, como QoS e largura de banda, pois a FEC influencia no 

encaminhamento de um pacote em uma rede. 

 

O MPLS faz uso de FECs, e os LSRs escolhem um label para cada FEC, a 

classificação de pacotes em FECs é feita quando o pacote entra na rede MPLS (Edge LSR) e 
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não são feitas classificações subsequentes na rede MPLS. Os pacotes IP são classificados em 

FECs, que são grupo de pacotes IP encaminhados da mesma forma, pelo mesmo caminho e 

com o mesmo tratamento no encaminhamento, o encaminhamento de pacotes consiste em 

associar pacotes a FECs e determinar o próximo salto de cada FEC (SHAIKH; HASAN; 

TURABI, 2006). 

 

3.2.4 LFIB - Label Forwarding Information Base 

 

O LFIB ou Label Forwarding Information Base é a tabela usada para encaminhar 

pacotes com label, ela é preenchida com os labels de entrada e saída dos LSPs. Estas ligações 

de entrada e saída são encontrados no LIB, o LFIB escolhe apenas uma dos labels de saída de 

todas as ligações possíveis no LIB remoto e o instala no LFIB, assim o label remoto escolhido 

depende qual é o melhor caminho encontrado na tabela de roteamento. Os pacotes são 

transmitidos com base no valor do label (GHEIN, 2007). 

 

No LFIB, cada entrada possui os seguintes campos: label de entrada, prefixo de 

endereço IP, interface de saída, label de saída. A LFIB é indexada pelo campo label de 

entrada e pode ser tanto por Label Switching Router, ou por interface (SHAIKH; HASAN; 

TURABI, 2006). 

 

Esquema 25: LFIB. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 
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3.2.5 FIB, Label Space, LIB 

 

FIB ou Forwarding Information Bases é o resultado dos processos de roteamento IP 

que associa as FECs aos endereços IP do próximo salto e as interfaces de saídas, as FIBs estão 

presentes nos LSRs (ENNE, 2009). 

 

Label Space: nos LSRs, há espaços disponíveis que contém um pool de labels e uma 

base de informações que são registrados os processos de ligação locais ou bindings local, que 

associa seus labels as FECs (ENNE, 2009). 

 

LIB ou Label Information Base: bases de informação em LSRs que possui os bindings 

(processos de ligação) distantes entre labels de saída e FECs (ENNE, 2009). 

 

FEC

Next-Hop

Address

Output

Interface

FIB

LIB

Outgoing

Label
FEC

FEC
Incoming

Label

Label Space / LIB

Output

Interface

Incoming

Label

Outgoing

Label

LFIB

Constituição de LFIBs

 

Esquema 26: Constituição de LFIBs. 

Fonte: Enne (2009). 
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3.2.6 Comutação por Label e Empilhamento de Label (Label Stacking). 

 

Na comutação IP, um pacote IP é encaminhado pela rede através do IP destino que 

fica no cabeçalho IP, o IP de destino é consultado a cada salto ou nó do caminho realizado 

pelo pacote IP até o destino, e em cada salto o roteador consulta a sua tabela interna ou tabela 

de roteamento (GANEM; IUNES, 2010). 

 

O MPLS executa comutação eficiente e simples, onde os processos de controle são 

executados separadamente, ou seja, separam o encaminhamento e comutação de pacotes dos 

processos que definem como os pacotes serão encaminhados na rede MPLS. O MPLS 

combina a inteligência do roteamento de rede IP com a comutação veloz realizada por 

switches ou redes ATM (GANEM; IUNES, 2010). 

 

 

Esquema 27: Comutação por Labels. 

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 

 

Segundo De Ghein (2007), pode haver mais do que um label em um pacote MPLS, 

este processo é denominado Label Stacking ou Empilhamento de Labels, o Outer Label (label 

externo) é utilizado para rotear ou mudar os pacotes MPLS na rede. Este determinado 

processo permite construção de diversos serviços, tais como: 
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 MPLS VPNs 

 Engenharia de Tráfego 

 VPNs sobre Engenharia de Tráfego 

 VPWS ou Any Transport over MPLS 

 

 

Esquema 28: Empilhamento de Labels. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

3.2.7 - Encaminhamento e Controle 

 

O Componente de Encaminhamento utilizam informações dos labels dos pacotes e 

informações das tabelas de mapeamento de labels existentes nos Label Switching Routers, 

para encaminhar pacotes (SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006). 

 

Abaixo são apresentadas as tarefas executadas pelo algoritmo de encaminhamento no 

LSRs MPLS (SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006): 
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 Examina o label do pacote. 

 Procura uma linha na LFIB com label de entrada igual ao label do pacote. 

 Troca o label do pacote pelo label de saída correspondente. 

 Envia o pacote pela interface de saída correspondente. 

 

Componentes de Controle são responsáveis por criar e manter as tabelas de 

mapeamento de labels nos Label Switching Routers, e pela ligação entre os labels e as rotas 

(SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006). 

 

 

Esquema 29: Plano de Controle e Encaminhamento. 

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 

 

O componente de controle é responsável por distribuir informações de roteamento 

entre os LSR e definir os caminhos dentro de uma rede MPLS, ele é composto por protocolos 

de roteamento IGP, como OSPF, RIP, IS-IS (menos o BGP), o LDP é incluído neste processo, 

pois traduz as informações de roteamento em labels (GANEM; IUNES, 2010). 

 

Componentes de controle possuem as seguintes funções: criação label de ligação 

(local) conhecido também como label binding; e distribuição de informações do label de 
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ligação (label binding) entre os Labels Switching Routers (LSRs). Os labels MPLS podem ser 

distribuídos por vários protocolos (SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006): 

 

 LDP - Mapeia endereços IP e rotas IP unicast em labels. 

 RSVP - Utilizado para Engenharia de Tráfego e Reserva de Recursos. 

 PIM - Utilizado para mapeamento de labels Multicast. 

 BGP - Utilizado para labels externos ou VPN (através do MP-BGP). 

 

3.2.8 LDP - Label Distribution Protocol 

 

O mecanismo de operação do protocolo IP sobre MPLS é a base para criação de outros 

tipos serviços, como por exemplo, o VPN MPLS, então na comutação MPLS temos duas 

operações que são responsáveis pela montagem das tabelas de label em uma rede MPLS 

(GANEM; IUNES, 2010): 

 

 Label Binding – Ou processos de ligação é uma associação entre uma FEC e um label 

MPLS. Ao ativar o MPLS inicia-se o processo de binding, pois o MPLS utiliza os 

protocolos de roteamento IP (tabela de roteamento), assim uma FEC é associada a um 

label de entrada por um LSR ou ELSR, e a tabela de labels é criada pelo processo de 

distribuição de labels. 

 

 Label Distribuition - Se trata do mecanismo de troca de informações entre os LSRs 

em uma rede MPLS, onde um LSR informa ao conjunto FEC/Label e assim são 

formados os LSPs, o protocolo de destruição de label é o LDP. 

 

Para obter pacotes através de um Label Switched Path (LSP) através da rede MPLS, 

todos os LSRs devem executar um protocolo de distribuição de label e de troca de label 

bindings, o LDP ou Label Distribution Protocol é este tipo de protocolo. Ele carrega os labels 

bindings para a Forwarding Equivalence Class (FECs) na rede MPLS (DE GHEIN, 2007). 

 

Todos os LSRs diretamente conectados devem estabelecer sessão LDP entre eles, 

através de mensagens HELLO. Os peers (pares) LDP trocam mensagens de mapeamento dos 

labels (label bindings) através de uma sessão LDP (DE GHEIN, 2007). 



83 

 

 

Esquema 30: Sessão LDP e pacotes Hello. 

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 

 

O mapeamento de labels ou label bindings é um label que está vinculado a uma FEC. 

A FEC é o conjunto de pacotes que são mapeados para um determinado LSP e são 

transmitidos ao longo desse LSP através da rede MPLS (DE GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 31: Label Binding e FEC. 

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 
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Depois de estabelecida as conexões com vizinhos em uma rede MPLS por intermédio 

de mensagens de HELLO, o LDP envia as associações FEC/Label de entrada que realizou 

para toda a sua vizinhança (GANEM; IUNES, 2010). 

 

Esquema 32: Label Distribution.  

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 

 

As operações com label (swap, push, pop) é conhecido por cada LSR que consulta o 

LFIB. O LFIB, que é a tabela que encaminha pacotes rotulados com label (labeled packets), é 

abastecido pelo label binding encontrado no LIB. O LIB é alimentado pelos labels bindings 

recebidos pelo LDP (DE GHEIN, 2007). 

 

Esquema 33: Sessão LDP e LFIB. 

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 
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O protocolo LDP é especificado na RFC 5036 (LDP Specification). O processo final 

completo de distribuição é apresentado pela ilustração abaixo (GANEM; IUNES, 2010): 

 

 

Esquema 34: Processo LDP e Label Binding. 

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 

 

3.3 FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES DO MPLS 

 

 Nesta seção são apresentadas as principais aplicações do MPLS, como engenharia de 

tráfego, qualidade de serviço e multicast. Um das mais novas extensões do MPLS 

denominada GMPLS também é apresentado nesta seção. As redes privadas virtuais (VPN), 

devido sua importância, são apresentadas na seção 4. 

 

3.3.1 Engenharia de Tráfego e Protocolo RSVP-TE 

 

A funcionalidade de Traffic Engineering (TE) ou Engenharia de Tráfego em uma rede 

MPLS é definida pela RFC 2702 (Requirements for Traffic Engineering Over MPLS), MPLS 

TE é responsável em criar uma rede com confiabilidade e eficiência, através da distribuição 

correta de trafego em uma rede, pela análise de utilização de links e reserva de largura de 

banda, gerando padrões de performance de tráfego e otimizando os recursos de redes (ENNE, 

2009). 
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O conceito básico por trás da engenharia de tráfego é otimizar a utilização da 

infraestrutura de rede, incluindo as conexões que são subutilizadas ou congestionadas, para 

que sejam utilizados os melhores caminhos da rede, o que significa fornecer engenharia de 

tráfego para orientar o trafego para possíveis caminhos diferentes através de uma rede, ao 

invés do caminho de menor custo fornecido pelo roteamento IP, e utilizando com eficiência os 

recursos de banda da rede e de largura de banda. (GHEIN, 2007). 

 

De acordo com Shaikh, Hasan e Turabi (2006), temos o problema do caminho de 

menor custo do roteamento IP, onde suponha que "Nó A" possui 40Mb de tráfego para "Nó 

F" e 40Mb de tráfego para "Nó G", e alguns links são de 45 Mbps, outros são de 155 Mbps, 

identifica-se que há grande perda de pacotes (Drop de 44%) entre "Nó B" e "Nó E", alterando 

o caminho para "A" > "C" > "D" > "E" não vai melhorar o resultado final. 

 

 

Esquema 35: Exemplo de rede sem MPLS-TE. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

No exemplo com MPLS-TE, suponha-se que "A" tem 40Mb de tráfego para "F" e 

40Mb de tráfego para "G", e "A" computa caminhos através de outras propriedades, e não 
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apenas através de caminhos com um menor custo (largura de banda disponível), temos um 

resultado final sem congestionamentos (SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006). 

 

 

Esquema 36: Exemplo de rede com MPLS-TE.  

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

Conforme Enne (2009), a RFC 3630 (Traffic Engineering TE Extensions to OSPF 

Version 2), define as extensões do protocolo OSPF versão 2 para Engenharia de Tráfego 

(OSPF-TE) e são aplicáveis as redes IP e MPLS TE. As extensões para Engenharia de 

Tráfego para o suporte do protocolo IS-IS é descrita pela RFC 3784 (Intermediate System to 

Intermediate System IS-IS Extensions for Traffic Engineering TE). 

 

Na RFC 2702, são apresentados 6 tipos de atributos de classe de tráfego: atributos de 

afinidade de classes de recursos, atributos de adaptabilidade, atributos de preempção, 

atributos de resiliência e atributos de policiamento (ENNE, 2009).  

 

Segundo Enne (2009), os atributos dos túneis MPLS-TE são transparentes ao 

protocolo de roteamento da rede e são mantidos pela supervisão da rede, onde se destacam os 

seguintes atributos: 
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 Endereço do LSR Tail End – representa as FECs ou prefixos IP que são executadas 

através deste LSR. 

 Largura de banda desejada – é utilizada pelo protocolo RSVP-TE. 

 Atributo de preempção – é configurado no LSR Head End e encaminhado para os 

LSRs da rede pelo protocolo RSVP-TE. 

 Atributo reotimização – reotimiza um túnel MPLS TE, quando ocorrem alterações em 

recursos da rede, um novo túnel MPLS TE é definido para melhor atender uma classe 

de tráfego por um novo caminho. 

 Fast Rerouting – constrói um caminho a ser utilizada no caso de uma falha na rede, e 

minimiza a perda de pacotes, tomando uma decisão rápida para redirecionar o ponto 

de falha por outro caminho. 

 

 

Fluxograma 01: Configuração do túnel MPLS-TE. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

O protocolo RSVP ou Resource Reservation Protocol versão I é definido pela RFC 

2205. Ele foi criado com o propósito de estabelecer LSPs em redes MPLS. Este protocolo foi 
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desenvolvido para possibilitar a reserva de recursos e oferecer parâmetros de QoS, ele troca 

mensagens entre hosts fim-a-fim em uma rede, dificultando assim este processo. O RSVP-TE 

foi criado para reduzir este problema (ENNE, 2009). 

 

Extensões do RSVP para Engenharia de Tráfego (Traffic Engineering) é definido pela 

RFC 3209 (RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels) e é denominada RSVP-TE. Esta 

RFC descreve a utilização do RSVP para criação de túneis MPLS TE, que permitem os LSRS 

associar a reserva de recursos e parâmetros de QoS aos túneis MPLS-TE (ENNE, 2009). 

 

O RSVP-TE possui as seguintes funções: extensão para engenharia de tráfego, suporte 

a caminhos explícitos e a reservas de largura de banda e labels atribuídos apenas ao longo do 

caminho LSP (SORICELLI, 2003). 

 

A sessão RSVP-TE, unicamente define e identifica o LSP em toda a rede, como 

endereço de destino de LSP, valor de ID do túnel e número de protocolo. Uma sessão RSVP 

individual podem ter vários remetentes definidos (SORICELLI, 2003). 

 

 

Esquema 37: Mensagens RSVP Path e Resv. 

Fonte: Soricelli (2003). 

 

Mensagens RSVP Path e RSVP Resv, se tratam dos labels solicitados aos LSRs no 

sentido de dowstream (mensagens RSVP Path) e labels distribuídos no sentido de upstream 

(mensagens RSVP Resv). As mensagens RSVP-TE seguem entre os LSR da extremidade da 

rede (Head End e Tail End), esta é a diferença do RSVP convencional, onde o RSVP-TE não 

utiliza a rede IP de acesso ao MPLS. A sessão RSVP-TE é estabelecida após estar troca de 

mensagens, gerando um túnel MPLS TE entre os LSRs das extremidades da rede (ENNE, 

2009).  
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A visão geral da operação de MPLS TE, onde há a construção do MPLS TE é apresentada 

a seguir (DE GHEIN, 2007): 

 

 Link constraints ou restrições do link (a quantidade de tráfego que cada link pode 

suportar e qual túnel TE pode usar o link). 

 Distribuição de informação TE (MPLS TE habilitado pelo protocolo de roteamento 

link-state). 

 Um algoritmo (cálculo do caminho [PCalc]) para calcular o melhor caminho a partir 

do LSR Head End até o LSR Tail End. 

 Um protocolo de sinalização (Resource Reservation Protocol - RSVP) para sinalizar o 

túnel TE em toda a rede. 

 Uma maneira de encaminhar o tráfego para o túnel TE. 

 

 

Esquema 38: Visão geral da operação de MPLS TE. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

A RFC 4875 - Extensions to Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering 

(RSVP-TE) for Point-to-Multipoint TE Label Switched Paths (LSPs), foi definida para o 

RSVP-TE para sua utilização em LSPs TE Multipontos. 
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3.3.2 QOS - Qualidade de Serviço 

 

QoS ou Qualidade de Serviços, procura garantir a priorização através de diferentes 

requisitos de desempenho, através de técnicas aplicadas em uma rede IP (GHEIN, 2007). 

 

Em uma rede que necessita prover o funcionamento de voz, dados e vídeo com 

qualidade, o QoS possibilita que diferentes aplicações ou serviços funcionem com melhor 

desempenho através da aplicação de mecanismos de QoS. Esta rede Multi-Serviços é 

conhecida também como NGN (Next Generation Network). O QoS permite a convergência de 

diversos serviços em uma plataforma única, possibilita o funcionamento de diversas 

aplicações que possuem diferentes requisitos de desempenho, e garante o funcionamento de 

aplicações críticas (GANEM; IUNES, 2010). 

 

O Internet Engineering Task Force (IETF) define dois modos de implementar QoS em 

uma rede IP: serviços integrados (IntServ) e serviços diferenciados (DiffServ). IntServ usa o 

protocolo de sinalização Resource Reservation Protocol (RSVP), a vantagem do DiffServ 

sobre IntServ é que o modelo DiffServ não necessita de protocolo de sinalização, o DiffServ é 

utilizado em redes MPLS (GHEIN, 2007). 

 

A arquitetura DiffServ é definido na RFC 2475 (An Architecture for Differentiated 

Services), enquanto que o suporte para MPLS DiffServ é definido na RFC 3270 (Multi-

Protocol Label Switching MPLS Support of Differentiated Services) (ENNE, 2007). 

 

De Ghein (2007), comenta que no principio, apenas três bits do campo Tipo de 

Serviço (TOS) no cabeçalho IP foram reservados para QoS, com a introdução de DiffServ 

QoS, o número de bits no cabeçalho IP que poderiam ser utilizados para QoS foi aumentado 

para seis bits. A ilustração a seguir apresenta os campos de Precedence e TOS (Type of 

Service) do cabeçalho IP, e seus bits de precedência. 
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Esquema 39: Precedence e TOS. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

A definição da prioridade de um pacote IP pode ser realizada no campo IP Precedence 

(três bits) ou no campo DiffServ Codepoint (DSCP) de seis bits (DE GHEIN, 2007). 

 

Esquema 40: Campo DSCP. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

O MPLS QoS utiliza a arquitetura de serviços diferenciados (DiffServ) definida para 

QoS IP, a seguir temos uma comparação do DiffServ entre arquiteturas de QoS (SHAIKH; 

HASAN; TURABI, 2006):   
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 Best Effort — QoS não é aplicado para os pacotes (comportamento default). 

 

 IntServ — aplicações sinalizam para a rede os requerimentos de QoS. 

 

 DiffServ — a rede reconhece as classes que requerem QoS. 

 

Ganem e Iunes (2010) apresentam a arquitetura DiffServ em um exemplo prático, 

conforme a ilustração a seguir. 

 

 

Esquema 41: Arquitetura DiffServ.  

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 

 

O campo DSCP define como será feito o encaminhamento de pacotes em cada 

roteador, este método é denominado Per-Hop Behavior (PHB). Os tipos de classes de 

encaminhamento dentro do modelo DiffServ são as seguintes (DE GHEIN, 2007):  
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 EF - Expedited Forwarding ou encaminhamento acelerado. EF é de baixa perda, baixa 

latência e de baixo jitter, largura de banda garantida, e de fim-a-fim através de um 

domínio DiffServ. 

 

 AF - Assured Forwarding ou encaminhamento assegurado. AF define serviços com 

diferentes garantias de encaminhamento através de um domínio DiffServ. 

 

 BE - Best Effort ou melhor esforço – Não possui garantia de qualidade com perdas, 

jitter e delay, esta classe é onde todos os outros pacotes são encaminhados. 

 

 

Esquema 42: Classes de Serviço.  

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 

 

Quatro classes de AF são definidas, cada uma com três precedência de descarte (drop 

precedence). Classes AF possuem a notação AFij, com o "i" sendo de 1 a 4 para a classe e o 

"j" sendo 1 a 3 para precedência de descarte. O quadro abaixo apresenta os valores 

recomendados para as quatro classes (AF e EF) (DE GHEIN, 2007). 
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Classes Diffserv 

Decimal Binário Nome 

DSCP 8 001000 COS 1 

DSCP 16 010000 COS 2 

DSCP 24 011000 COS 3 

DSCP 32 100000 COS 4 

DSCP 40 101000 COS 5 

DSCP 48 110000 COS 6 

DSCP 56 111000 COS 7 

DSCP 10 001010 AF 11 

DSCP 12 001100 AF 12 

DSCP 14 001110 AF 13 

DSCP 18 010010 AF 21 

DSCP 20 010100 AF 22 

DSCP 22 010110 AF 23 

DSCP 26 011010 AF 31 

DSCP 28 011100 AF 32 

DSCP 30 011110 AF 33 

DSCP 34 100010 AF 41 

DSCP 36 100100 AF 42 

DSCP 38 100110 AF 43 

DSCP 46 101110 EF 

Quadro 21: Classes Diff Serv. 

Fonte: De Ghein (2007, p. 461). 

 

Segundo De Ghein (2007), quatro classes existem para o tráfego, e existem três níveis 

para o drop precedence, o AF12, por exemplo, indica a classe 1 e drop precedence 2. 

 

 

Quadro 22: Classes AF.  

Fonte: De Ghein (2007, p. 460). 

 

Os primeiros três bits do campo de seis bits DSCP definem a classe, os próximos dois 

bits definem a precedência de descarte (drop precedence), e o último bit é reservado. Quando 
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o congestionamento ocorre, quanto maior for o drop precedence dentro de uma classe, mais 

provável que o pacote será descartado, em relação aos outros pacotes com menor drop 

precedence (DE GHEIN, 2007; GANEM; IUNES, 2010).  

 

 

Esquema 43: Sub Classes AF.  

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 

 

A RFC 2474 (Definition of the Differentiated Services Field DS Field in the IPv4 and 

IPv6 Headers), define o DSCP no cabeçalho IP. A RFC 2597 (Assured Forwarding PHB 

Group) define a classe AF e foi atualizada pela RFC 3260 (New Terminology and 

Clarifications for Diffserv), já a RFC 2598 (An Expedited Forwarding PHB) define a classe 

EF (ENNE, 2009). 

 

3.3.3 Multicast MPLS 

 

O Multicast é modo de comunicação de uma origem para um grupo de destinos. A 

RFC 3353 (Overview of IP Multicast in a MPLS Environment) especifica o Multicast IP em 

um ambiente MPLS. O protocolo LDP possui extensões para a criação de LSPs ponto-

multiponto (point-to-multipoint) e multiponto-multiponto (multipoint-to-multipoint), esta 

extensão é o M-LDP. MPLS TE e o protocolo RSVP-TE também possuem extensões capazes 

de criar LSPs ponto-multiponto, necessários para o Multicast MPLS (DE GHEIN, 2007).  
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Enne (2009) comenta que a sinalização em MPLS Multicast é realizada depois de 

concluído o processo de roteamento IP multicast, nesta fase de sinalização é construído as 

arvores ponto-multiponto (P2MP) com LSPs, que criam a arvore MPLS multicast. Os labels 

que criam os P2MP LSPs são distribuídos de duas maneiras: extensões do protocolo RSVP-

TE para o MPLS multicast e extensões do protocolo LDP para MPLS multicast (Multicast 

LDP). 

 

O protocolo de Multicast PIM (Protocol Independent Multicast) é o protocolo de 

controle utilizado para criar tabelas FEC. Extensões da versão 2 do protocolo PIM são 

utilizados para troca de label de ligação e FEC (FEC-Label Binding) para o Multicast 

(MORROW; SAYEED, 2006).  

 

Uma das aplicações mais interessantes de tráfego de Labels Multicast é o transporte de 

tráfego MPLS VPN Multicast através da rede MPLS em LSPs ponto-multiponto (DE GHEIN, 

2007; GANEM; IUNES, 2010).  

 

Esquema 44: IP VPN com Multicast. 

Fonte: Ganem e Iunes (2010). 

 

 A RFC 5332 (MPLS Multicast Encapsulations) emitido pelo IETF define o 

encapsulamento para multicast MPLS, e utiliza três modos de operação: tunelamento MPLS 
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com label downstream-assignment, tunelamento MPLS com label upstream-assignment e 

tunelamento IP (ENNE, 2009). 

 

3.3.4 GMPLS 

 

GMPLS ou Generalized MPLS tem como objetivo integrar a camada de controle de 

roteamento com a da camada de transmissão óptica, facilitando assim a aplicação de 

engenharia de tráfego através da rede. O GMPLS implementa links com capacidade de 

provisionamento na camada óptica para uma execução automatizada de reserva de recursos, 

como por exemplo, a correção de largura de banda e provisionamento (MORROW; 

SAYEED, 2006). 

 

O GMPLS é uma criação do IETF, o GMPLS estende o uso do plano de controle do 

MPLS para outras diversas tecnologias de transmissão de dados de alta capacidade, como 

multiplexação TDM (SDH/SONET), DWDM, dispositivos Optical Cross Connect (OXC). A 

RFC 3945 (Generalize Multi-Protocol Label Switching Architecture) especifica os 

fundamentos do GMPLS. OSPF-TE e RSVP-TE para o GMPLS são definidos pelas RFC 

4203 (OSPF Extensions in Support of GMPLS) e RFC 5063 (Extensions to GMPLS RSVP 

Graceful Restart) respectivamente (ENNE, 2009). 

 

No MPLS tradicional o plano de controle e o plano de dados podem usar os mesmos 

links, o GMPLS define que os planos podem ser realizados por links separados. No GMPLS 

os LSPs são bidirecionais, já no MPLS tradicional os LSPs são unidirecionais, para obter 

LSPs bidirecionais são necessários dois LSPs um em cada sentido (ENNE, 2009). 
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4       REDES PRIVADAS VIRTUAIS 

 

 

 Nesta seção são apresentadas as Redes Privadas Virtuais (VPN) de camada três e as 

VPN de camada dois, seus principais componentes, funcionamento e suas principais 

utilizações. 

 

4.1  VPN – REDES PRIVADAS VIRTUAIS DE CAMADA 3 

 

De acordo com De Ghein (2007), uma VPN (Virtual Private Network) ou Rede 

Privada Virtual é uma rede que emula uma rede privada através de uma rede pública de um 

Provedor de Serviço, a VPN pode ser de camada dois ou camada três. Uma rede privada se 

caracteriza em uma rede onde os sites de clientes são capazes de se comunicar entre eles, e 

esta comunicação é totalmente distinta das outras redes virtuais ou VPNs. As redes MPLS 

provem o serviço de VPN, pois o MPLS fornece uma dissociação entre o plano de 

encaminhamento e o plano de controle. 

 

Nesta seção são apresentados os modelos de VPN MPLS (Overlay e Peer), e os blocos 

de construção de uma VPN MPLS: Route Distinguisher (RD), Route Targets (RT), VRF 

(VPN Routing and Forwarding), propagação de rotas através de MP-BGP e encaminhamento 

de pacotes MPLS rotulados (labeled packets). 

 

4.1.1 VPN IP MPLS 

 

O modelo de VPN com suporte a MPLS mais utilizado na grande maioria das redes 

MPLS é o modelo especificado pela RFC 4364 (BGP/MPLS IP Virtual Private Networks 

VPNs). Ele utiliza da característica do roteamento inter-ASes (Inter Autonomous System) e 

distribuição de labels do protocolo BGP definido na RFC 4760 (Multiprotocol Extensions for 

BGP-4) e na RFC 3107 (Carrying Label Information in BGP-4). Outras maneiras de VPN em 

redes MPLS são possíveis, mas este modelo BGP/MPLS IP VPN é o mais utilizado, pelo 

motivo das redes de quase todos os Provedores de Serviços (Service Provider) operar em 

MPLS. (ENNE, 2009). 
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Um cliente VPN significa que os seus sites sejam capazes de se interligarem e esta 

comunicação ser completamente separada de outras VPNs, mesmo que todos as VPNs 

compartilhem a mesma infra estrutura de rede em comum. Existem dois grandes modelos de 

VPN que o Provedor de Serviços pode implantar aos seus clientes VPNs, o modelo Overlay e 

o Peer-to-Peer (DE GHEIN, 2007). 

 

O Modelo VPN Overlay, onde apenas os equipamentos dos usuários executam toda a 

lógica de funcionamento das VPNs, e os Provedores de Serviços apenas fornecem os circuitos 

físicos ou de comunicação de camada 2 (Frame-Relay, ATM, SDH, etc.) aos usuários (ENNE, 

2009). 

 

 

Esquema 45: Modelo VPN Overlay. 

Fonte: De Ghein (2007). 
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O Modelo VPN Peer-to-Peer ou Peer, onde a rede do Provedor de Serviço participa 

de todo mecanismo de criação das VPNS. Este a função neste modelo em uma rede MPLS, é 

exercida pelos equipamentos CE e PE. O Modelo Peer é representado pelo modelo de VPNs 

BGP/MPLS IP (RFC 4364), e este modelo de MPLS VPN é aplicado na grande totalidade das 

redes MPLS, principalmente pela escalabilidade (suporte a um grande número de VPNs) 

(ENNE, 2009).  

 

 

Esquema 46: Modelo VPN Peer-to-Peer. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

No modelo VPN MPLS, temos os roteadores PE ou Provider Edge, os roteadores P ou 

Provider e os roteadores CE ou Customer Edge. Na implementação VPN MPLS, ambos os 

roteadores P e PE executam MPLS, o roteador CE possui conexão de camada 3 (roteamento) 

com o PE, mas o CE não necessita executar MPLS. O nome do modelo Peer-to-Peer é 

derivado do fato de que o CE e o PE formam um par de camada 3, pois o roteador CE não faz 
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peer com qualquer um dos roteadores CE dos outros sites, como acontece com o modelo 

Overlay (DE GHEIN, 2007).  

 

 

Esquema 47: Modelo VPN MPLS. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

O P em VPN significa privado, assim os clientes do Provedor de Serviço são 

autorizados a ter seu próprio esquema de endereçamento IP, podendo utilizar endereços IP 

válidos, IP privados (RFC 1918) e até mesmo realizar a sobreposição de endereçamento IP, 

pois endereços IP utilizados por outros clientes (VPNs diferentes) podem ser utilizados no 

mesmo Provedor de Serviço (DE GHEIN, 2007). 

 

4.1.2 VRF - VPN Routing and Forwarding 

 

De acordo com De Ghein (2007), uma Virtual Routing Forwarding (VRF) é uma 

instancia de roteamento e encaminhamento de uma VPN. É o nome para a combinação da 

tabela de roteamento de uma VPN, de um equipamento CE e seu circuito de acesso 

(Attachment Circuit) e os IP associados aos protocolos de roteamento no roteador PE. O 

roteador PE possui uma instância de VRF para cada VPN em anexo. 
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Esquema 48: VRF no roteador PE. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

Cada VPN deve ter a sua própria tabela de roteamento privado, esta tabela é chamada 

de tabela de roteamento VRF. Um determinado site pertencente a diversas VPN ou a sites 

virtuais é associado a múltiplas VRFs (ENNE, 2009). 

 

Um roteador PE recebe um datagrama IP de um CE, o PE identifica o Attachment 

Circuit do CE. O Attachment Circuits é a conexão de acesso entre PE e CE, e esta associada a 

uma única VPN, podendo diversos Attachment Circuits estar associado a uma VRF (ENNE, 

2009). 

 

4.1.3 RD - Route Distinguisher  

 

Os prefixos VPN são propagados através da rede VPN MPLS pelo Multiprotocol BGP 

(MP-BGP), devido o problema do BGP carregar prefixos IPv4 pela rede MPLS,  muitas vezes 
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pode haver sobreposição de endereços IP (overlapping). Por este motivo foi necessário criar o 

conceito de RD (Router Distinguisher), que são prefixos IPv4 únicos, onde cada prefixo de 

cada cliente recebe um identificador único (RD) para distinguir o mesmo prefixo de clientes 

diferentes (DE GHEIN, 2007). 

 

Um RD é um campo de 64 bits utilizado para criar prefixos de VRF exclusivos para o 

MP-BGP transportar, ou seja, é a representação de cada endereço IPv4 para a rede MPLS. A 

combinação do prefixo IPv4 e RD é o prefixo VPNv4 ou VPN-IPv4 de 96 bits, os endereços 

VPNv4 são trocados entre os roteadores PE via MP-BGP. Abaixo a ilustração com o formato 

do endereço VPNv4 (DE GHEIN, 2007; ENNE, 2009). 

 

 

Esquema 49: Endereço VPNv4. 

Fonte: Enne (2009). 

 

A função do RD não é de um identificador de VPN, cada instância VRF deve ter um 

RD atribuído no roteador PE. O valor de 64 bit do RD normalmente possuem os seguintes 

formatos:  número do Sistema Autônomo e o número de identificação do RD ou endereço IP e 

o número de identificação do RD (DE GHEIN, 2007). 

 

Desenho 05: Formato do RD. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

4.1.4 RT - Route-Target  

 

Para indicar uma VPN, se somente utilizassem os RDs, a comunicação entre sites com 

VPNs não seria possível, pois um site de uma determinada empresa (site A) não seria capaz 

de falar com um site de outra empresa (site B), porque as RDs não iriam se corresponder. Este 

conceito, de um site A se comunicar com site B é denominado Extranet VPN, enquanto que a 

comunicação entre sites com a mesma VPN é chamado Intranet VPN (DE GHEIN, 2007).  
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Route Target ou RT, são atributos adicionados às rotas VPNv4 para identificar a qual 

VPN essa rota pertence. Uma RT é uma comunidade BGP estendida, que indica quais as rotas 

que devem ser importados do MP-BGP na tabela VRF de um PE a outro. O BGP Extended 

Community, que esta definida nas RFC 1997 (BGP Communities Attribute) e na RFC 4360 

(BGP Extended Communities Attribute), se trata de um atributo opcional transitivo (DE 

GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 50: Route Target. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

Para criar Intranets e Extranets, a RT é utilizada para importar e exportar rotas entre 

diferentes tabelas VRF, onde o Exports RTs são anexados as rotas VPNv4 e o Imports RTs 

seleciona as rotas que serão anexadas a VRF (SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006). 
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4.1.5 MP-BGP - Multiprotocol over BGP 

 

O protocolo BGP versão 4 (BGP-4) é o protocolo que faz a Internet funcionar, pois é 

protocolo padrão utilizado para o roteamento entre domínios dos Provedores de Serviços de 

Intertet (ISP). O BGP permite implementar políticas flexíveis e estendidas, além de rotas 

VPN MPLS. A combinação do RD com o prefixo IPv4 gera o prefixo VPNv4, este prefixo 

VPNv4 que o IBGP necessita transportar entre os roteadores PE. O BGP é descrito pela RFC 

1771 e foi atualizado pela RFC 4271 (BGP-4) (DE GHEIN, 2007). 

 

De Ghein (2007) observa que o MP-BGP ou Multiprotocol Extensions for BGP-4 é 

descrito na RFC 4760, "Multiprotocol Extensions for BGP-4", e foi escrito para estender a 

capacidade do BGP de carregar informações de roteamento diferentes do protocolo IPv4, 

como prefixos IPv6 ou transporte de rotas VPNs através da rede MPLS. 

 

O MP-BGP através da RFC 4760 definem dois novos atributos que anunciam ou 

removem rotas: Multiprotocol Reachable NLRI e Multiprotocol Unreachable NLRI. O 

primeiro (MP_REACH_NLRI) carrega o conjunto de destinos que podem ser alcançados com 

a informação do próximo salto a ser utilizados para encaminhar para estes destinos. O 

segundo (MP_UNREACH_NLRI) carrega o conjunto de destinos inacessíveis (DE GHEIN, 

2007). Abaixo as codificações destes atributos (ENNE, 2009): 

 

MP_REACH_NLRI 
 Addres Family Identifier - AFI (2 octetos) 

 Subsequent Address Family Identifier - SAFI (1 octeto) 

 Length of Next-Hop Network Address (1 octeto) 

 Network Address of Next-Hop (variável) 

 Reserved (1 octeto) 

 Network Layer Reachability Information - NLRI (variável) 
Esquema 51: Atributo MP_REACH_NLRI.  

Fonte: Enne (2009). 

 

MP_UNREACH_NLRI 

 Addres Family Identifier - AFI (2 octetos) 

 Subsequent Address Family Identifier - SAFI (1 octeto) 

 Withdrawn Routes (variável) 
Esquema 52: Atributo MP_UNREACH_NLRI.  

Fonte: Enne (2009). 
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Os atributos MP_REACH_NLRI e MP_UNREACH_NLRI possuem dois campos: o 

Address Family Identifier (AFI) e o Subsequent Address Family Identifier (SAFI) (DE 

GHEIN, 2007).  

 

 

Esquema 53: AFI e SAFI. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

O primeiro (AFI) identifica o protocolo de camada de rede para o endereço de rede 

anunciado pelo BGP. O segundo (SAFI) identifica informações adicionais sobre o tipo de 

Informação de Acessibilidade da Camada de Rede (Network Layer Reachability Information - 

NLRI) realizada pelo atributo. Juntos eles descrevem exatamente quais tipos de rotas o BGP 

está carregando, a tabela a seguir lista os valores de AFI e SAFI e seus significados, o AFI 

“1”significa o protocolo IPv4, o AFI com “2” o protocolo IPv6.  (DE GHEIN, 2007). 

 

AFI Significado 

1 IPv4 

2 IPv6 

SAFI Significado 

1 Unicast 

2 Multicast 

3 Unicast and Multicast 

4 MPLS Label 

128 MPLS-Labeled VPN 

Quadro 23: Valores de AFI e SAFI. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

A propagação de rotas VPNv4 na rede MPLS é realizada pelo MP-BGP devido este 

protocolo de roteamento ser estável em realizar roteamento de muitas rotas, como as rotas de 
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clientes VPN. Sabendo que a VRF separa as rotas dos clientes sobre os roteadores PE, os 

prefixos são transportados através do PE. Como as rotas de clientes VPN são únicas, é 

adicionado um RD para cada rota IPv4 (transformando-os em rotas vpnv4), e todas as rotas do 

cliente pode seguramente ser transportados através da rede VPN MPLS (DE GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 54: Propagação de rotas VPNv4 no MPLS. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

A RFC 4364 (BGP/MPLS IP Virtual Private Networks VPNs) especifica o uso do 

MP-BGP para constituição de VPN em redes MPLS IPv4 com o protocolo BGP. A RFC 4364 

define uma nova família de endereços para VPN MPLS nas mensagens de atualização no MP-

BGP no interior dos atributos do Multiprotocol Reachable NLRI e Multiprotocol Unreachable 

NLRI, esta família de endereços é denominada VPN-IPv4 Address Family (ENNE, 2009). 

 

A ilustração a seguir indica todo o processo de propagação de rotas VPNv4 passo a 

passo em uma rede MPLS com VPN. (DE GHEIN, 2007) 
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Esquema 55: Propagação de rotas VPNv4 no MPLS passo a passo. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

A respeito do MP-BGP em redes IPv6 , a RFC 4760 (Multiprotocol extensions for 

BGP4), possui extensões adicionais do padrão IPv6 que foram incorporadas no BGP o que 

inclui a definição de um novo identificador para a família de endereços IPv6 (IPv6 address 

family), permitindo que outros protocolos além de IPv4 como o IPv6 possam ser roteados. A 

RFC 2545 (Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing), 

especifica a utilização das extensões do multiprotocolo BGP-4 para funcionamento em 

domínios de roteamento IPv6 (Inter-Domain Routing IPv6), onde são definidas o 

funcionamento do BGP-4 em domínios IPv6 (TEARE, 2008). 

 

4.1.6 Encaminhamento de pacotes em uma rede VPN MPLS e acesso à Internet 

 

Em uma rede MPLS, os roteadores P (Core) não transmitem pacotes IP entre os sites, 

por não possuírem a informação de VRF de cada site. Os roteadores P utilizam a marcação de 

pacote MPLS, ou seja, os roteadores P utilizam somente a informação de encaminhamento do 

label MPLS para encaminhar os pacotes (DE GHEIN, 2007).  
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Uma forma de transportar o tráfego IP é utilizar o protocolo Label Distribution 

Protocol (LDP) entre todos os roteadores P e PE em uma rede MPLS, pois desta maneira todo 

o tráfego IP é comutado em labels entre o roteador P e o roteador PE. A utilização do RSVP-

TE também é possível para este cenário, porém o LDP é o protocolo mais utilizado para VPN 

MPLS (DE GHEIN, 2007). 

 

O tráfego de uma VRF até outra VRF possui dois labels em uma rede VPN MPLS, o 

label de topo (top label) é o label IGP distribuído pelo LDP ou RSVP-TE entre todos os 

roteadores PE e P, salto a salto. O label de fundo ou inferior (bottom label) é o label VPN 

anunciado pelo MP-IBGP de um PE a outro PE, os roteadores P utilizam o label IGP para 

encaminhar o pacote ao correto roteador PE de saída (egress PE). A saída do roteador PE 

utiliza o label VPN para encaminhar o pacote IP ao roteador CE correto (DE GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 56: Encaminhamento de pacotes em VPN MPLS. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

A RFC 4364 (BGP/MPLS IP Virtual Private Networks VPNs) especifica como acessar 

a Internet a partir de um VPN, o acesso à Internet a partir de roteadores CE pertencentes a 

uma VPN, é construído a partir da arquitetura VPN MPLS em IPv4. Existem três métodos de 

acesso a Internet por VRF (DE GHEIN, 2007): 
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 O primeiro método, Acesso à Internet Non-VRF, um ou mais roteadores CE podem 

acessar a Internet utilizando uma (sub) interface ou um túnel GRE, que são uma 

interface que não pertence a uma VRF (Non-VRF), os roteadores podem conectar à 

Internet diretamente sobre essa interface. 

 

 O segundo método, VRF de acesso à Internet, é realizado criando uma VRF somente 

para acesso à Internet inserindo as rotas de Internet nesta VRF. Quando um roteador 

CE é conectado a esta VRF, ele possui acesso à Internet. 

 

 O terceiro método, Rotas estáticas e rotas VRF estáticas provendo acesso à 

Internet, ambas as rotas estáticas são configuradas no roteador PE para dar ao 

roteador CE acesso à Internet. Com a rota estática aplicada, o fluxo do tráfego do 

roteador CE segue a direção ao roteador gateway de Internet. O retorno do trafego é 

realizado por uma outra rota estática aplicada no roteador PE apontada para o roteador 

CE. 

 

4.2 VPN – REDES PRIVADAS VIRTUAIS DE CAMADA 2 

 

Nesta seção são apresentadas as VPNs de camada 2. As L2VPNs ou VPN de camada 2 

são definidas pela RFC 4664 (Framework for Layer 2 Virtual Private Networks L2VPNs) e 

RFC 4665 (Service Requirements for Layer 2 Provider-Provisioned Virtual Private Networks) 

(DE GHEIN, 2007). 

 

Existem dois tipos fundamentais diferentes de serviços de VPN de camada 2 em redes 

MPLS, as VPN de camada 2 Virtual Private Wire Service (VPWS) e Virtual Private LAN 

Service (VPLS). E existe também as VPN de camada 2 denominada IP-Only LAN-Like 

Service (IPLS) (ENNE, 2009). 

 

Esta última, as IPLS L2VPNs, conforme ENNE (2009) se assemelha ao VPLS, pois 

seu funcionamento se baseia no transporte de pacotes IP em Ethernet PDUs encapsulado em 

MPLS. Este tipo de L2VPN é uma variação do VPLS e não é muito usado, pois funciona por 

diferentes mecanismos, o IPLS é utilizado por certas plataformas de hardware que são 

incapazes de suportar VPLS. 
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4.2.1 VPWS - Virtual Private Wire Service 

 

O MPLS é a solução para o transporte IP a maiores distâncias, mas ainda há redes 

legadas de camada 2 do modelo OSI, que foram amplamente utilizadas na constituição de 

Backbone WANs no passado. Estes protocolos de camada dois destacam-se o ATM, Frame-

Relay, HDLC, PPP, SDH/SONET e Ethernet. As antigas redes de comutação de pacotes 

(PSN) criaram o conceito de transporte ponto-a-ponto através de caminhos virtuais, 

denominados Pseudowires ou PWs (ENNE, 2009). 

 

Shaikh, Hasan e Turabi (2006) demonstram através da ilustração abaixo, as diversas 

tecnologias de redes WAN possíveis através da rede MPLS. 

 

 

Esquema 57: Múltiplos serviços com MPLS. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

De acordo com De Ghein (2007), duas soluções estão disponíveis para o transporte de 

camada 2 através de uma rede de comutação de pacotes ou PSN (Packet Switching 

Networks): transportar o tráfego de camada 2 através de um Backbone IP e transportar o 

tráfego de camada 2 através de um Backbone MPLS. 
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As redes IP podem ser utilizadas como PSN para transporte de camada 2 (ATM, 

Frame Relay, HDLC, PPP, Ethernet), nesta concepção temos o L2TPv3 (RFC 3931 - Layer 

Two Tunneling Protocol version 3), que evolui do L2TPv2 definido pela RFC 2661 (Layer 

Two Tunneling Protocol L2TP), este ultimo somente operando pelo encapsulamento PPP 

(ENNE, 2009). 

 

Para o transporte de camada 2 pelo backbone MPLS, temos duas soluções, uma 

denominada VPWS (Virtual Private Wire Service), que é uma solução ponto-a-ponto, e a 

outra denominada VPLS (Virtual Private LAN Service), que é uma solução multiponto. O 

VPWS é conhecido também como AToM (Any Transport over MPLS), que foi o nome dado 

pela Cisco Systems, Inc. (SAGHEER; SHAH, 2006). 

 

 

Esquema 58: Modelos de VPN de Camada 2. 

Fonte: Sagheer e Shah (2006). 

 

Tratando-se da solução ponto-a-ponto, as soluções VPWS e L2TPv3 utilizam a mesma 

arquitetura (pseudowires), mas a rede que realiza o serviço é diferente (IP ou MPLS), os 

pseudowires carregam o trafego ponto-a-ponto de camada 2 em toda a rede PSN, MPLS ou 

IP. Pseudowires utilizam o conceito de tunelamento, ele é uma conexão entre os roteadores e 
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emula uma ligação ou fio (wire em inglês) que transporta frames de camada 2. Os frames de 

camada 2 são encapsulados em um pacote IP (L2TPv3) ou em labels MPLS (VPWS) (DE 

GHEIN, 2007). 

 

A solução VPWS é similar a solução VPN MPLS, onde o Provedor de Serviço não 

necessita alterar em nada no núcleo de sua rede MPLS (roteador P), pois o VPWS funciona 

nos roteadores PE. Os PE de borda (ELSR) inserem ou retiram labels nos frames de camada 

2, enquanto que os LSR apenas trocam os pacotes marcados (DE GHEIN, 2007). 

 

A ilustração a seguir representa um túnel PSN entre dois PE. Dentro deste túnel pode 

haver um ou mais pseudowires que interligam os circuitos de ligação do roteador CE 

(attachment circuits) ao roteador PE. Este circuito de ligação (AC) pode ser ATM, Frame-

Relay, PPP, Ethernet, etc. (DE GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 59: Túnel PSN com Pseudowire. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

Nas redes MPLS que utilizam VPWS, os roteadores PE tem um AC (circuito de 

ligação) para o roteador CE. O roteador PE recebe frames de camada 2 do AC e incorpora um 

label ao frame antes de enviá-lo através do túnel PSN até o PE remoto, neste PE remoto os 

label (s) são removidos e os frames são enviados ao CE remoto. Este túnel PSN é um LSP 
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(Label Switched Path) entre dois roteadores PE, o label associado a este LSP é o tunnel label 

(label tunel) e a sinalização deste LSP entre os PEs podem ser realizadas pelo LDP ou pelo 

RSVP-TE (DE GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 60: Túnel PSN LSP. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

Uma nota importante é que um LSP é unidirecional, sendo assim, para um pseudowire 

ser criado, dois LSPs devem existir entre um par de roteadores PE, um para cada direção (DE 

GHEIN, 2007).  

 

À medida que o PE de entrada (ingress) recebe um frame do CE, ele encaminha o 

frame pela rede MPLS para o LSR de egresso (saída) com dois labels: o Tunnel Label e o VC 

Label. Na rede VPWS, cada par de PE executa uma sessão LDP direcionada entre eles, que 

sinaliza características do pseudowire e anuncia o Label VC, que é sempre o label inferior 

(bottom label) na pilha de labels e que identifica o AC de saída no PE de saída (egress PE). O 

Tunnel Label é o label de topo (top label), e informa a todos os LSRs intermediários para qual 

LSR de saída (egress LSR) do frame precisa ser encaminhado pela rede (DE GHEIN, 2007). 
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Esquema 61: Encaminhamento de pacotes AToM MPLS. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

A ilustração a seguir representa o frame VPWS com os dois labels: Tunnel Label e o 

VC Label (SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006). 

 

 

Esquema 62: Frame VPWS. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

 A sinalização entre os pseudowires é realizada por uma sessão LDP direcionada entre 

os roteadores PE em uma rede MPLS. O objetivo desta sessão LDP entre os roteadores PE é 

anunciar o Label VC que está associado com o pseudowire, conforme a figura a seguir (DE 

GHEIN, 2007). 

 



117 

 

 

Esquema 63: Sinalização entre Pseudowires. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

4.2.2 VPWS, transporte e encapsulamento de protocolos de camada 2 

 

 O VPWS utiliza os principais protocolos de camada 2 em uma rede MPLS, como 

Ethernet, Frame-Relay, ATM e PPP. O VPWS em redes de camada 2 (redes de transporte) 

sobre a rede MPLS permite aplicação de transporte de Pseudowires através de roteadores PE e 

aplicações de comutação local dentro do PE (SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006). 

 

 

Esquema 64: Redes de transporte VPWS. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 
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A emulação de serviços ponto-a-ponto por meio de Pseudowires é também conhecida 

por PWE3. A RFC 3985 (Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge PWE3 Architecture), e 

define a emulação de serviços como Frame Relay, ATM, Ethernet, TDM e SONET/SDH em 

redes de comutação de pacotes (PSN) utilizando redes IP ou MPLS. A arquitetura PWE3 

fundamenta a constituição de PWs nas mais diversas tecnologias de camada 2, possibilitando 

a criação do conceito VPWS (ENNE, 2009). 

 

O método VPWS EoMPLS ou Ethernet over MPLS, possui como característica o 

roteador PE que encapsula pacotes Ethernet ou de VLAN e os encaminham através de rede 

MPLS. O encapsulamento possui dois níveis de label (8 bytes): o Tunnel Label é o label 

exterior, que encaminha o pacote através da rede MPLS e o VC Label, vincula a interface de 

camada 2 onde os pacotes devem ser encaminhados, o VC é o túnel LSP (SAGHEER; SHAH, 

2006; SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006). 

 

 

Esquema 65: Frame Ethernet. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

EoMPLS é definido pela RFC 4448 (Encapsulation Methods for Transport of Ethernet 

over MPLS Networks) (SAGHEER; SHAH, 2006). 

 

 

Esquema 66: Frame EoMPLS. 

Fonte: Sagheer e Shah (2006). 

 



119 

 

É possível utilizar o EoMPLS para transporte de Trunk Ethernet, assim os roteadores 

PE transportam a interface tronco (trunk) 802.1Q através da rede MPLS em um pseudowire. 

Também há possibilidade do EoMPLS ser utilizado para transporte de VLAN, neste cenário 

há um tronco 802.1Q entre o CE e o PE e cada VLAN é mapeada em um pseudowire. E por 

último o EoMPLS pode ser utilizado como Tunelamento Dot1Q (QinQ), onde os frames 

Ethernet são marcados com duas etiquetas 802.1Q (GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 67: Tunelamento Dot1Q (QinQ). 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

O método VPWS FRoMPLS ou Frame Relay over MPLS, trata-se do 

encapsulamento necessário para o transporte de pacotes Frame-Relay através de uma rede 

MPLS. É definido pela RFC 4619 (Encapsulation Methods for Transport of Frame Relay over 

MPLS Networks) (SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006). 
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Esquema 68: Frame Relay sobre MPLS. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

O método VPWS ATMoMPLS ou ATM over MPLS, é definido pela RFC 4717 

(Encapsulation Methods for ATM over MPLS Networks), e possui três subtipos de 

encapsulamento, CRoMPLS, CPKoMPLS e AAL5oMPLS (SHAIKH; HASAN; TURABI, 

2006). 

 

  CRoMPLS ou Cell Relay over MPLS, possui apenas uma única célula ATM por 

pacote MPLS e aplica um label por célula (single cell). Este método não distingue entre 

células de payload e de sinalização (SAGHEER; SHAH, 2006). 

 

CPKoMPLS ou Cell Packing over MPLS, é usado para atenuar células ATM à 

pacotes MTU MPLS ineficientes, possui máximo de 28 células por pacotes MPLS (MTU < 

1500 byte), e várias células podem ser encapsuladas por pacote MPLS (SAGHEER; SHAH, 

2006; SHAIKH; HASAN; TURABI, 2006). 
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Esquema 69: ATM sobre MPLS. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

AAL5oMPLS ou ATM Adaptation Layer 5 over MPLS, o AAL5 é uma camada de 

adaptação da tecnologia ATM, utilizada para transporte de trafego IP em redes ATM. O 

AAL5oMPLS realiza o encapsulamento de quadros AAL5 inteiros (ENNE, 2009; SHAIKH; 

HASAN; TURABI, 2006). 

 

 

Esquema 70: Adaptation Layer 5 sobre MPLS. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

Os métodos VPWS PPPoMPLS (PPP over MPLS) e HDLCoMPLS (HDLC over 

MPLS) é definido pela RFC 4718 (Encapsulation Methods for Transport of PPP/HDLC over 

MPLS Networks). As PDUs (Protocol Data Unit) HDLC e PPP são transportadas sem flags 

ou FCS (Frame Checking Sequence). Os frames PPP também não carregam informações de 
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controle, que para serem usados, os flags devem ser definidos para zero (SHAIKH; HASAN; 

TURABI, 2006). 

 

 

Esquema 71: PPP e HDLC sobre MPLS. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

4.2.3 VPLS - Virtual Private LAN Service 

 

Virtual Private LAN Service ou VPLS é um serviço que emula um segmento de LAN 

através de uma rede MPLS pelo uso de Pseudowires ou circuitos virtuais. O VPLS é 

multiponto, diferente do VPWS que é um serviço ponto-a-ponto. Quando um cliente Ethernet 

pertencente a sites diferentes se conectam a uma rede MPLS com VPLS, todos os seus sites 

ficam interligados similares a um switch Ethernet (DE GHEIN, 2007). 

 

O VPLS é um serviço que emula uma LAN Ethernet, com o aumento da popularidade 

das redes Metro Ethernet devido o protocolo Ethernet ser de baixo custo e de fácil utilização, 

o VPLS surge como uma alternativa de VPN de camada 2 em redes VPN MPLS, que é um 

serviço que é centrado em IP. Um serviço VPLS emula uma LAN ou a funcionalidade de um 

switch Ethernet, que possui as seguintes características (DE GHEIN, 2007): 

 

 Encaminhamento de frame ou quadros Ethernet. 

 Encaminhamento de frames unicast com um destino desconhecido de endereço MAC. 

 Replicação de frames Broadcast e Multicast para mais de uma porta. 

 Prevenção de loop. 

 Aprendizagem dinâmica de endereços MAC. 
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Os pseudowires ou são ponto-a-ponto (biderecionais) ou ponto-multiponto 

(uniderecionais), sendo adequado para o envio de trafego multicast e broadcast os 

pseudowires ponto-multiponto. Uma instância VPLS que emula um switch Ethernet é também 

denominada de VSI (Virtual Switching Instancia) (ENNE, 2009). 

 

 

Esquema 72: Componentes VPLS. 

Fonte: Shaikh, Hasan e Turabi (2006). 

 

Em um instancia VPLS em uma rede MPLS, os frames Broadcast enviado por um 

roteador CE para o PE é replicado e transmitido a todas as portas físicas e a todos os 

Pseudowires associados a esta instancia VPLS. Os frames Multicast são replicados e enviados 

as portas e Pseudowires que fazem parte do grupo Multicast desta instância VPLS. Similar a 

um verdadeiro switch Ethernet, onde suas portas seriam interfaces físicas, no VPLS pode ser 

uma interface física, como também um Pseudowire entre roteadores PE, e cada Pseudowire 

consiste de dois Label Switched Paths (LSPs), um para cada direção. (DE GHEIN, 2007). 
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Esquema 73: Modelo VPLS. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

De acordo com De Ghein (2007), o VPLS possui as mesmas características do VPWS, 

onde os frames Ethernet recebem dois labels MPLS antes de serem enviadas através da rede 

MPLS. Assim um Label VC (Virtual Circuit) indica o VC que o frame pertence e identifica o 

pseudowire, este é label inferior (bottom label), onde o PE de saída analisa o Label VC e 

determinar a qual Attachment Circuit (porta Ethernet ou interface VLAN) o frame deve ser 

encaminhado. O Túnnel Label é o label superior (top label) que identifica o túnel LSP e indica 

como o quadro é encaminhado a partir da PE de entrada (ingress) para o roteador PE de saída 

(egress). 
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Esquema 74: VPLS Data Plane. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

Similar a redes LAN com switches Ethernet, que para contornar problemas de loop 

físicos podemos utilizar o protocolo STP (Spanning Tree Protocol), o VPLS utiliza um 

mecanismos mais simples em redes VPLS Full Mesh (malha cheia) para evitar loops, este 

mecanismo é o Split-Horizon, onde significa não retornar a outro pseudowire um frame 

recebido por um pseudowire (ENNE, 2009). 

 

Para a operação do VPLS, é necessária uma rede Full Mesh na rede MPLS, o que 

torna crítico a utilização do VPLS em grandes redes MPLS que possuem uma grande 

quantidade de PEs. Para contornar este problema foi criada o Hierarchical VPLS (HVPLS) ou 

VPLS Hierarquizado (ENNE, 2009). 
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Com HVPLS, os roteadores PE não são mais diretamente conectados ao equipamento 

do cliente, a hierarquia é feita adicionando uma camada extra na camada de acesso para o 

equipamento do cliente, onde há duas formas de HVPLS (DE GHEIN, 2007): 

 

 HVPLS com tunelamento Dot1Q (QinQ) na camada de acesso. 

 

 HVPLS com MPLS na camada de acesso. 

 

 

Esquema 75: Topologia HVPLS. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

No HVPLS existem os roteadores N-PE e U-PE, onde os roteadores N-PE são 

roteadores network-facing PE (voltado para a rede), enquanto que os roteadores U-PE são 

roteadores user-facing PE (voltado para o usuário) (ENNE, 2009). 

 

HVPLS com tunelamento Dot1Q (QinQ) na camada de acesso. Similar a EoMPLS 

(VPWS), é possível criar o tunelamento Dot1Q (QinQ) utilizando VPLS, onde as VLANs dos 

clientes podem ser encapsuladas em outras VLANs (Provider VLAN ou P-VLAN), 

permitindo que uma rede multi-VLAN possa ser transportada entre os vários sites conectados 

a uma rede MPLS. Podem ser criadas sub-interfaces 802.1Q para cada VLAN em uma 

interface Ethernet conectada ao PE, no caso do CE ser um roteador. E caso do CE ser um 
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switch Ethernet, a interface Ethernet conectada ao PE pode ser configurada como trunk 

Dot1Q com VLANs associadas à interface trunk (DE GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 76: HVPLS com tunelamento Dot1q na camada de acesso. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

HVPLS com MPLS na camada de acesso. Com MPLS na camada de acesso há entre 

o N-PEs e U-PEs circuitos virtuais ponto-a-ponto. Neste caso é necessário desativar o 

comportamento default (padrão) de split-horizon nos roteadores N-PEs, porque um N-PE 

deve encaminhar e também receber frames recebidos pelos pseudowires de outro N-PE em 

direção aos U-PEs (DE GHEIN, 2007). 
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Esquema 77: HVPLS com MPLS na camada de acesso. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

Enne (2009) observa que existem duas RFCs que definem a sinalização para a 

constituição de Pseudowires em VPLS. A RFC 4761 (Virtual Private LAN Service Using 

BGP for Auto-Discovery and Signaling) define a utilização do protocolo BGP e extensões do 

MP-BGP para sinalização e auto-discovery dos Pseudowires. A RFC 4762 (Virtual Private 

LAN Service Using Label Distribution Protocol LDP Signaling) utiliza as novas extensões do 

protocolo LDP para sinalização. 
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5      TRANSIÇÃO DO IPV4 PARA O IPV6 

 

 

Nesta seção serão apresentados os principias métodos de transição e coexistência entre 

os protocolos IPv4 e IPv6. Estes métodos, serão apresentados os mecanismos de Pilha Dupla, 

Tunelamento, Tradução, além da rede IPv6 Nativa. A utilização de IPv6 sobre MPLS, que se 

trata de um mecanismo de transição, será abordada no seção 6. 

 

5.1 FUNCIONAMENTO EM CONJUNTO DO IPV4 E IPV6 

 

IPv4 e IPv6 não são interoperáveis entre si, sendo assim mecanismos precisam ser 

utilizados para interconexão ou tradução, pois os dois protocolos podem coexistir ao mesmo 

tempo. Temos a necessidade em primeiro momento à coexistência entre protocolos IPV4 e 

IPV6 por um determinado período, e somente após este período podemos realizar a transição 

entre os dois protocolos de forma gradual e sem impactos (SANTOS et al., 2010). 

 

Há também a opção de ter um rede IPv6 nativa, ou seja, a rede nasceu ou foi criada 

totalmente operando em IPv6 (MCFARLAND et al., 2011). 

 

Como de principio pressupõe-se que as redes existentes operam na tecnologia IP 

versão 4 ou IPv4, existem os desafios de transição de um protocolo para o outro ou a 

coexistência entre os dois protocolos. Durante este processo de transição ou coexistência entre 

IPv4 e IPv6 devem ser observados as seguintes informações (SANTOS et al., 2010): 

 

Toda a estrutura mundial da Internet se baseia no IPv4; por a Internet se tratar de uma 

rede de grandes proporções a troca imediata de protocolo IPv4 para IPv6 é inviável; deve ser 

gradual a mudança para o protocolo IPV6; e durante este período inicial de transição haverá a 

coexistência entre os protocolos IPV4 e IPV6; as redes IPV4 deverão se comunicar com as 

redes IPV6 e redes IPV6 deverão se comunicar com redes IPV4 (SANTOS et al., 2010). 

 

Uma maneira de se criar métodos de transição e coexistência são abordadas a seguir. 

A antiga RFC 2893 (Mecanismos de Transição para Hosts e Roteadores em IPv6) foi 

substituída pela RFC 4213 (Básicos Mecanismos de Transição para Hosts e Roteadores em 

IPv6), ambas RFCs tratam este assunto (SANTOS et al., 2010). 
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5.2 MECANISMOS DE TRANSIÇÃO, COEXISTÊNCIA E IPV6 NATIVO 

 

Devido a grande maioria das redes serem de tecnologia IPv4, foi especificado que o 

protocolo IPv6 deve coexistir com o protocolo IPv4, assim foram desenvolvidos as seguintes 

estratégias de transição e coexistência, que são divididas em três tipos (SANTOS et al., 2010): 

 

Pilha Dupla (Dual Stack): provê implementações completas de ambos os protocolos 

IPv4 e IPv6; 

 

Tradução: realiza uma tradução similar a um NAT, em que permite a comunicação 

entre nós IPv6 com nós IPv4; 

 

Tunelamento: permite um meio de realizar o tráfego de pacotes IPv6 sobre IPv4, 

realizando o encapsulamento de um pacote IPv6 dentro de um pacote IPv4. 

 

 

Organograma 01: Três estratégias de transição. 

Fonte: Forouzan (2008). 

 

Há também a possibilidade de ter uma rede totalmente IPv6 ou uma rede nativa IPv6 

(MCFARLAND et al., 2011): 

 

 IPv6 Nativo: São redes apenas IPv6, se refere a uma rede em que o único protocolo 

em execução em toda a rede é o protocolo IPv6. 
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5.2.1 IPV6 Nativo (Redes somente IPv6) 

 

IPv6 Nativo ou Redes somente IPv6, significa que o protocolo IPv6 é apenas o único 

protocolo IP em execução em uma determinada rede. Similar aos ambientes IPv4 nativos 

utilizados hoje, mas com a diferença de usar uma versão superior do protocolo IP, o IPv6 

(MCFARLAND et al., 2011). 

 

Hoje há clientes ou empresas que implementam novas redes totalmente IPv6, cujo as 

aplicações executadas por estas redes são as mais recentes e modernas. Por enquanto há 

poucos desses cenários, mas a previsão é que haverá um grande crescimento destas redes ao 

longo do tempo. Em relação à rede IPv4, haverá um momento em que o custo operacional de 

utilizar uma rede executando ambas as versões do protocolo (IPv4 e IPv6) vai se tornar 

injustificável, e em um determinado momento, vai fazer sentido desativar completamente o 

protocolo IPv4 (MCFARLAND et al., 2011). 

 

A implantação do IPv6 nativo é um grande desafio para as empresas, e grande parte 

delas não estão se preparando para esta mudança a curto prazo. Outros desafios incluem a 

falta de serviços IPv6 fim-a-fim, suporte a redes IPv6, gerenciamento, segurança, transporte  e 

aplicações. Outro problema parte de que as muitas das grandes empresas têm construído 

aplicações proprietárias, somando-se à criação destas aplicações, temos os desafios 

operacionais para a transição para uma rede IPv6, onde se observa lacunas para o suporte a 

redes totalmente IPv6, é claro que as aplicações IPv6 nativas irão crescer com o tempo e estas 

lacunas serão preenchidas por todos, deste fornecedores (vendors) e Prestadores de Serviços 

(MCFARLAND et al., 2011). 

 

O modelo IPv6 nativo se apresenta na ilustração abaixo. Observa-se para que a 

comunicação entre os hosts e os dispositivos de rede seja possível, todos os elementos devem 

operar o protocolo IPv6 fim a fim (MCFARLAND et al., 2011). 
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Roteador

Somente IPV6

Host IPv6

Host IPv6

IPv6

IPv6

IPv6

 

Esquema 78: IPv6 Nativo. 

Fonte: McFarland et al. (2011). 

 

5.2.2 Pilha Dupla (Dual Stack) 

 

Pilha Dupla ou Dual Stack, é um mecanismo de transição muito importante e 

possibilita a implementação dos protocolos IPv4 e IPv6 simultaneamente. Neste método 

nenhuma tradução ou técnica de tunelamento precisa ser aplicada para conectividade fim a 

fim, pois em uma rede implementada com pilha dupla, os protocolos IPv4 e IPv6 são 

operacionais em todos os elementos desta rede. O mecanismo de pilha dupla foi utilizado no 

passado, como por exemplo os protocolos IPv4 com IPX, ou IPv4 com AppleTalk operando 

simultaneamente. Lembrando que os protocolos IPv4 e IPv6 não são compatíveis entre eles 

(MCFARLAND et al., 2011). 

 

O modelo de pilha dupla permite uma transição suave do IPv4 para IPv6, com o 

mínimo de interrupções de serviço. Este modelo funciona permitindo elementos IPv6 nos 

ambientes de elementos IPv4, somado aos recursos necessários para fazer IPv6 um protocolo 

roteável, com alta disponibilidade e seguro. Este método mantém simultâneo em um 

dispositivo, tanto a pilha do protocolo IPv4 quanto a pilha do protocolo IPv6, assim, 

dependendo da pilha que o nó de rede que irá se comunicar for implementada, vai ser 

utilizada a pilha IPv4 ou IPv6. (MCFARLAND et al., 2011). 
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A ilustração a seguir apresenta o modelo pilha dupla. Os nós e os dispositivos de rede 

neste compreendem e executam tanto o protocolo IPv4, quanto o protocolo IPv6 de maneira 

independente (MCFARLAND et al., 2011). 

 

Roteador

Pilha Dupla

Servidor

Pilha Dupla

Host

Pilha Dupla

Host

Pilha SimplesIPv4/IPv6

IPv4

IPv4/IPv6

 

Esquema 79: Topologia IPv6 Pilha Dupla. 

Fonte: McFarland et al. (2011). 

 

A principal vantagem do mecanismo de pilha dupla é que ele não necessita de 

encapsulamento dentro da rede, oferecendo vantagens de desempenho no encaminhamento de 

pacotes, porque os pacotes são enviados de forma nativa (sem encapsulamento). Ele executa 

os dois protocolos IPv4 e o IPv6 sem dependência um do outro para funcionar, possui 

roteamento independente, alta disponibilidade, qualidade de serviço (QoS), segurança e 

políticas de multicast. Única exceção é que eles compartilham os mesmos recursos de rede. 

(MCFARLAND et al., 2011). 

 

Na ilustração a seguir é apresentado um exemplo do comportamento da pilha dupla ou 

dual stack (SANTOS et al., 2010): 



134 

 

Camada de Aplicação

TCP/UDP

IPv6 IPv4

Camada de Enlace

Pacote 

IPv6

Pacote IPv6 

encapsulado 

em IPv4

Pacote 

IPv4
 

Esquema 80: Pilha Dupla. 

Fonte: Santos et al. (2010). 

 

Como aspectos importantes de alteração da infraestrutura da rede a serem 

considerados na implementação de pilha dupla: primeiro o serviço DNS, é necessário que ele 

esteja habilitado para resolver nomes endereços dos dois protocolos (RFC 3596); a seguir 

temos o protocolo de roteamento, a configuração do roteamento do protocolo IPV6 é 

independente do protocolo IPv4, sendo assim é necessário migrar o protocolo de roteamento 

que suporta somente IPv4 para um que suporte IPv6, ou utilizar dois protocolos de 

roteamento, um para IPv4 e outro para IPv6, antes de implementar o método de pilha dupla; 

em terceiro temos a filtragem de pacotes da rede pelos firewalls, que são diferentes em 

relação a cada plataforma em execução na rede; e por último há os aspectos relacionados ao 

gerenciamento das redes e suas mudanças (SANTOS et al., 2010). 

 

5.2.3 Mecanismos de Tradução 

 

As técnicas de tradução permitem a comunicação dos dispositivos somente IPv6 com 

os dispositivos somente IPv4 e vice-versa. As técnicas de tradução atuam em diferentes 
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formas e camadas, como tradução de cabeçalhos IPv4 em cabeçalhos IPv6 ou IPv6 em IPv4, 

executando conversões de endereços e de APIs de programação, realizando troca de tráfego 

TCP ou UDP (SANTOS et al., 2010). 

 

De acordo com McFarland et al. (2011), os métodos de tradução são usados em casos 

que exigem a capacidade de tradução entre IPv4 e IPv6. Em uma rede corporativa, um 

dispositivo intermediário (roteador, firewall, balanceador de carga) pode traduzir do IPv4 para 

o IPv6 ou vice-versa, ou o sistema operacional pode realizar a tradução em cada terminal. 

Seguem alguns exemplos importantes de mecanismos de tradução IPv4/IPv6: 

 

• SIIT (Stateless IP/ICMP Translation) 

• NAT-PT (Network Address Translation with Protocol Translation) 

• NAT64 

• BIS (Bump in the stack) 

• BIA (Bump in the API) 

• TRT (Transport Relay Translator) 

• SOCKS64 (SOCKS-based IPv6/IPv4 gateway) 

 

5.2.3.1 Stateless IP/ICMP Translation Algorithm (SIIT) 

  

O Stateless IP/ICMP Translation Algorithm, trata-se de um mecanismo de tradução 

Stateless IP/ICMP, que traduz entre os formatos de cabeçalhos de pacotes em IPv6 e IPv4. 

Seu funcionamento se baseia em um endereço IPv4-mapped (mapeado) em IPv6,  que 

identifica o endereço de destino IPv4, com seguinte formato: 0::FFFF:a.b.c.d, e um endereço 

IPv4-translated (traduzido), com o formato 0::FFFF:0:a.b.c.d, que se refere ao nó IPv6 

(SANTOS et al., 2010). 

 

O algoritmo pode ser utilizado em soluções que permite que os hosts IPv6, que não 

possui um endereço IPv4 atribuído de forma permanente, se comunicar com hosts somente 

IPv4. O SIIT é definido na RFC 2765, que foi tornado obsoleto pela RFC 6145 em 2011. A 

parte de formato de endereços da RFC 2765 está definido na RFC 6052. O framework 

IPv4/IPv6 é definido na RFC 6144. Endereços de atribuição e de roteamento não são 

abordados pela especificação (WIKIPEDIA, 2012).  
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5.2.3.2 Network Address Translation with Protocol Translation (NAT-PT) 

 

NAT-PT realiza a tradução dos endereços da camada 3 (rede) entre IPv4 e IPv6. Neste 

método, há nós finais de uma rede IPv6 tentando se comunicar com os nós de uma rede IPv4, 

este mecanismo é utilizado para a comunicação entre hosts somente IPv6 com hosts somente 

IPv4. O NAT-PT utiliza um pool de endereços IPv4 e atribui aos nós e hosts finais IPv6 na 

borda IPv4-IPv6. Este mecanismo é similar aos mecanismos de NAT utilizados hoje em redes 

IPv4 (MCFARLAND et al., 2011). 

 

Este mecanismo realiza tradução entre os cabeçalhos dos pacotes IPv4 e IPv6, sem 

exigir qualquer estado por conexão. Semelhante ao NAT com IPv4, NAT-PT permite 

traduções estática e dinâmica (pools). No caso de estático, um endereço IPv6 é mapeado para 

um endereço IPv4. No modo NAT-PT dinâmico, há a alocação de endereços do pool para 

permitir múltiplos mapeamentos NAT-PT, assim temos o uso do endereço IPv6 mapeados no 

endereço IPv4 do gateway NAT-PT, então os nós são capazes de se comunicar 

(MCFARLAND et al., 2011). 

 

As restrições desta solução são semelhantes aos mecanismos de IPv4 NAT, como por 

exemplo, o tráfego para as sessões que tem de passar através do mesmo dispositivo NAT-PT, 

onde não há suporte de roteamento assimétrico e também que qualquer tradução de endereços 

necessita do conhecimento do protocolo de aplicação subjacente (MCFARLAND et al., 

2011). 

 

O NAT-PT é unidirecional em sua configuração padrão, pois apenas hosts IPv6 

iniciam sessões. Para torná-lo bidirecional, deve-se desenvolver um gateway DNS-

Application Level Gateway ou DNS-ALG. NAT-PT é definido pela RFC 2766, e foi 

transferida oficialmente para o status "histórico" pela RFC 4966, pois é considerada uma 

forma não recomendada de realizar a tradução (SANTOS et al., 2010). 

 

5.2.3.3 NAT64 

 

O mecanismo de transição NAT64 refere-se à tradução do pacote IPv6 para um pacote 

IPv4, conforme sugere o próprio nome. Em caso de NAT64, o inicio do pacote em uma rede é 

sempre do lado IPv6, embora o NAT64 compartilha algumas das mesmas questões que outros 
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mecanismos de NAT, ele é considerado a melhor opção devido anos de experiência com NAT 

IPv4, além de superar algumas das questões relacionadas com os outros mecanismos como o 

NAT-PT (MCFARLAND et al., 2011). 

 

NAT64 oferece recursos adicionais, tais como mapeamento NAT, filtragem e TCP 

simultaneous-open, que são necessários para o ambiente ponto-a-ponto. NAT64 também 

oferece recursos que permitem que os hosts IPv6 por trás do dispositivo NAT64 para se 

comunicar uns com os outros. A ilustração apresenta o modelo de rede com o dispositivo 

NAT64, DNS64, clientes IPv6 e servidores IPv4 (MCFARLAND et al., 2011). 

 

IPv6 Nó B

2002:10:20:1:2

IPv6 Nó A

2002:10:20:1:1 IPv4IPv6

Servidor

DNS64

Roteador

NAT64

 

Esquema 81: NAT64. 

Fonte: McFarland et al. (2011). 

 

NAT64 é um mecanismo que permite que hosts IPv6 se comuniquem com servidores 

IPv4. O servidor NAT64 é o ponto final de comunicação para pelo menos um endereço IPv4 e 

um segmento de rede IPv6 de 32 bits (por exemplo 64:ff9b::/96). O cliente IPv6 assume o 

endereço IPv4 que ele deseja se comunicar com o uso desses bits, e envia seus pacotes para o 

endereço resultante. O servidor NAT64 então cria um mapeamento NAT entre os endereços 

IPv6 e o IPv4, permitindo-lhes comunicar-se (WIKIPEDIA, 2012). 

 

A RFC 6146 (Stateful NAT64: Network Address and Protocol Translation from IPv6 

Clients to IPv4 Servers) define o mecanismo NAT64, enquanto que a RFC 6052 (IPv6 

Addressing of IPv4/IPv6 Translators), possui informações complementares (WIKIPEDIA, 

2012). 
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5.2.3.4 Bump in the stack (BIS) 

 

Segundo Santos et al. (2010), o método Bump in the Stack ou BIS, permite a 

comunicação de aplicações na versão IPv4 com nós versão IPv6. O método BIS opera entre a 

camada de aplicação e a de rede, em seu funcionamento ele adiciona na pilha IPV4 três 

módulos, o primeiro chamado Translator, que traduz IPv4 em IPv6 e vice-versa; o segundo 

Address Mapper, assim que o translator receber um pacote IPv6, ele possui um range de 

endereços IPv4 que são associados aos endereços IPv6; e terceiro Extension Name Resolver, 

funciona nas consultas de DNS executadas pela aplicação IPv4. O método BIS permite apenas 

a comunicação de aplicações IPv4 com hosts IPv6 e não opera em multicast. 

 

Aplicação IPv4

UDP/TCP/IPv4

Extension 

Name Resolver

Address

Mapper

Translator

IPv6

Driver de Identificação de Rede

 

Esquema 82: Modelo BIS. 

Fonte: Santos et al. (2010). 

 

O BIS é definido pela RFC 2767: Dual Stack Hosts using the "Bump-In-the-Stack" 

Technique (BIS) (SANTOS et al., 2010). 
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5.2.3.5 Bump in the API (BIA) 

 

Conforme Santos et al. (2010) e descrito na RFC 3338 (Dual Stack Hosts Using 

"Bump-in-the-API"), o método BIA ou Bump in the API, possui o funcionamento similar ao 

BIS, inclusive possui três módulos, o Address Mapper e Extension Name Resolver, similar ao 

BIS e o novo módulo, o Function Mapper, que funciona detectando as chamadas das funções 

do socket IPv4, e chama as funções respectivas do scket IPv6 e vice-versa. O BIA acrescenta 

uma API de tradução entre o socket API e os módulos TCP/IP dos hosts de pilha dupla, 

executa a tradução das funções do socket IPv4 em funções do socket IPv6 e vice-versa, 

possibilitando a comunicação de aplicações IPv4 com hosts IPv6. 

 

Aplicação IPv4

Socket API (IPv4, IPv6)

Extension 

Name Resolver

Function

Mapper

Address

Mapper

TCP/UDP/IPv4 TCP/UDP/IPv6

Driver de Identificação de Rede

 

Esquema 83: Modelo BIA. 

Fonte: Santos et al. (2010). 

 

5.2.3.6 Transport Relay Translator (TRT) 

 

Transport Relay Translator ou (TRT), ele atua como tradutor de camada de transporte, 

permitindo a comunicação através de tráfego TCP/UDP entre hosts IPv6 e IPv4. Ele é 

executado em máquinas com pilha dupla em pontos intermediários da rede, sem necessitar a 
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instalação de softwares. A partir da comunicação de um host IPv6 com outro host IPv4, ele 

acrescenta um prefixo IPv6 falso ao endereço IPv4 de destino. Assim que um pacote com esse 

prefixo falso inserido passa pelo TRT, o pacote é interceptado e enviado ao host IPv4 de 

destino. Adicionando um bloco de endereços IPv4 público e para mapear os endereços IPv4 

para IPv6, utiliza este bloco a partir de um servidor DNS-ALG, tendo o funcionamento do 

TRT de forma bidirecional. Seu funcionamento é definido pela RFC 3142 (An IPv6-to-IPv4 

Transport Relay Translator) (SANTOS et al., 2010). 

 

5.2.3.7 SOCKS-based IPv6/IPv4 gateway (SOCKS64) 

 

SOCKS64 ou Socks-Based IPv6/IPv4 Gateway, é uma solução bidirecional, baseado 

no proxy Socks convencional, que é composto por um gateway Socks gerado como um host 

com pilha dupla IPv4/IPv6 e um host cliente criado com um software (Socks LIB) entre as 

camadas de aplicação e transporte. O SOCKS64 permite que hosts IPv4 e IPv6 inicializem 

sessões, mas para isso é necessário que utilizem endereços IPV4. Este mecanismo é definido 

pela RFC 3089 (A SOCKS-based IPv6/IPv4 Gateway Mechanism). (DOS SANTOS, 2008).  

 

5.2.4 Tunelamento IPv6 sobre túneis IPv4 

 

De acordo com McFarland et al. (2011), o IPv4 é o protocolo IP dominante 

implantado na maior parte das redes. Como a adoção e implantação do IPv6 cresce, hosts 

IPv6 ou seções inteiras de redes necessitarão se comunicar sobre IPv6 fim-a-fim, mas porções 

de redes somente IPv4 estão no meio do caminho. Isso é comum em soluções WAN, onde os 

sites de filiais são IPv6-enabled, mas a WAN ou núcleo da rede entre os sites suportam apenas 

IPv4. O Tunelamento IPv6 sobre IPv4 encapsula os datagramas IPv6 dentro dos datagramas 

IPv4, permitindo comunicação fim-a-fim. 

 

Técnicas de tunelamento, também denominada de encapsulamento, permite transmitir 

pacotes IPv6 por uma rede IPv4, pois encapsula o conteúdo do pacote IPv6 em um pacote 

IPv4, não necessitando alterações no roteamento dentro da rede. O tunelamento trata de uma 

técnica importante na fase de implantação inicial do IPv6 (SANTOS et al., 2010). 

 

A RFC 4213 (Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers) define as 

técnicas de tunelamento que podem ser configurados (MCFARLAND et al., 2011): 
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Router-to-Router: No tunelamento Router-to-Router (Roteador-a-Roteador), 

roteadores conectados ao longo da infraestrutura de rede IPv4 pode transportar pacotes IPv6, 

devido encapsular esses pacotes IPv6 dentro do cabeçalho IPv4 (MCFARLAND et al., 2011). 

 

 

Esquema 84: Tunelamento Router-to-Router. 

Fonte: Dos Santos (2008). 

 

Host-to-Router: No tunelamento Host-to-Router (Host-a-Roteador), os hosts 

IPv4/IPv6 podem usar o túnel de pacotes IPv6 para um roteador de borda IPv4/IPv6. Esse 

túnel termina no roteador de borda e do roteador de borda é enviado nativamente em IPv6 

para o host final (MCFARLAND et al., 2011). 

 

 

Esquema 85: Tunelamento Host-to-Router. 

Fonte: Dos Santos (2008). 
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Host-to-Host: No tunelamento Host-to-Host (Host-a-Host), o túnel existe entre os 

dois ou mais hosts. Os hosts IPv6/IPv4 usam o túnel para se comunicar entre si, pelos túneis 

de pacotes IPv6 dentro do cabeçalho IPv4 (MCFARLAND et al., 2011). 

 

 

Esquema 86: Tunelamento Host-to-Host. 

Fonte: Dos Santos (2008). 

 

Conforme Santos et al. (2010) existem diversas formas de encapsulamento, onde se 

destacam os encapsulamentos de pacotes IPv6 em pacotes IPv4 (Protocolo 41, 6to4, ISATAP 

e Tunnel Brokers), encapsulamento de pacotes IPv6 em pacotes GRE (Protocolo GRE), 

encapsulamento de pacotes IPv6 em pacotes UDP (TEREDO) e encapsulamento de pacotes 

IPv6 através de redes MPLS. 

 

Segundo McFarland et al. (2011), há uma grande variedade de tipos de túneis como 

mecanismo de transição, e os diferentes tipos de túneis são utilizados para os mais diversos 

fins. Alguns destes métodos incluem os seguintes túneis:  

 

• Manually Configured Tunnel (MCT) 

• Tunnel Generic Routing Encapsulation (GRE) 

• Tunnel Broker 

• 6to4 Tunnel 

• Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) tunnels 

• TEREDO 

• IPv6 sobre MPLS (Será abordado na seção 6). 
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5.2.4.1 Manually Configured Tunnel (MCT) 

 

Manually Configured Tunnel (MCT) ou túneis configurados manualmente são 

definidos como túneis IPv6-in-IPv4. O mecanismo de túnel MCT no IPv6 é suportado pela 

grande parte das pilhas e roteadores. Se trata de um dos primeiros métodos de transição criado 

para transporte do IPv6 sobre uma rede já existente IPv4. O MCTs utiliza o protocolo de 41 

para encapsular os dados e o túnel de encapsulamento é definido através da configuração 

sobre o nó de tunelamento, onde o nó de tunelamento pode ser um roteador de pilha dupla 

(dual-stack) ou um host (MCFARLAND et al., 2011). 

 

O MCT foi um dos mecanismos de transição inicialmente desenvolvido para IPv6. Por 

esta razão, MCT é suportado por a maioria das implementações IPv6, tornando-o uma opção 

segura quando diferentes fornecedores implementam de dispositivos com soluções em túneis. 

MCT é um túnel ponto-a-ponto estático, que termina em roteadores de pilha dupla 

(POPOVICIU; LEVY-ABEGNOLI; GROSSETETE, 2006). 

 

A ilustração a seguir apresenta o MCT. A rede através onde o túnel é formado é IPv4, 

Os hosts finais neste exemplo rodam IPv6, enquanto que os roteadores entre os túneis são de 

pilha dupla. HDR é uma abreviação de cabeçalho ou header em inglês (MCFARLAND et al., 

2011). 

 

 

Esquema 87: MCT. 

Fonte: McFarland et al. (2011). 

 

A RFC 4213 (Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers) especifica a 

metodologia para configuração manual dos túneis IPv6 sobre IPv4 para o transporte de 

pacotes IPv6 em uma rede IPv4 (MCFARLAND et al., 2011). 
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 5.2.4.2 Tunnel Generic Routing Encapsulation (GRE) 

 

O Generic Routing Encapsulation ou GRE é um protocolo de tunelamento 

desenvolvido pela Cisco Systems, Inc. e pode encapsular uma grande variedade de protocolos 

de camada de rede dentro de um link virtuais ponto-a-ponto dentro de uma rede , ou seja, se 

trata de um túnel estático ponto a ponto (MCFARLAND et al., 2011). 

 

O Túnel GRE é suportado pela maioria de sistemas operacionais e roteadores e seu 

funcionamento se baseia em pegar os pacotes de origem, e em seguida acrescentar o 

cabeçalho GRE, e logo em seguida envia os pacotes ao IP de destino, assim quando o pacote é 

destinado à outra ponta do túnel GRE, onde o cabeçalho GRE é removido, resta somente o 

pacote original (SANTOS et al., 2010). 

 

 

Esquema 88: Cabeçalho GRE. 

Fonte: RFC 2784 (2000). 

 

Um Túnel GRE IPv6 sobre IPv4 é um tipo de mecanismo de tunelamento configurado 

manualmente, que fornece os serviços necessários através de um mecanismo de 

encapsulamento ponto a ponto. Os túneis GRE, neste caso, levam o pacote IPv6 como 

payload (carga). Ou túneis GRE necessita que os roteadores sejam de pilha dupla (dual-stack), 

para que o IPv4 e o IPv6 possam ser processados e encaminhados antes, durante e após o 

encapsulamento. A sua configuração é similar aos túneis configurados manualmente 

(MCFARLAND et al., 2011). 

 

A desvantagem dos túneis GRE é que como eles são configurados manualmente, ao se 

configurar mais roteadores e túneis, necessitará de um aumento no número de túneis, 
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dificultando a manutenção, configuração e gerenciamento. Os túneis GRE são definidos pela 

RFC 2784 Generic Routing Encapsulation (GRE). A RFC 2890 ampliou as funcionalidades 

do GRE, onde temos um novo formato de cabeçalho GRE com mais funcionalidades 

(MCFARLAND et al., 2011). 

 

 

Esquema 89: Novo cabeçalho GRE. 

Fonte: RFC 2890 (2000). 

 

McFarland et al. (2011) demonstra uma rede IPv6 sobre IPv4 utilizando túneis GRE 

através da ilustração abaixo.  

 

 

Esquema 90: Rede IPv6 sobre IPv4 com GRE. 

Fonte: (MCFARLAND et al., 2011). 

 

5.2.4.3 Tunnel Broker 

 

O Tunnel Broker é uma abordagem alternativa e usa servidores dedicados para 

simplificar a criação de túneis, esses servidores são chamados de Tunnel Brokers. O Tunnel 

Broker é responsável pela gestão dos pedidos de túneis provenientes dos terminais. Este 

método se encaixa em cenários como pequenas redes, isolados sites IPv6 ou hosts IPv6, e 

estes pequenos sites são interligados através de infraestrutura existente hoje baseado em IPv4. 
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O Tunnel Broker precisa aceitar as mudanças de configuração de servidores remotamente, o 

que leva a implicações de segurança (MCFARLAND et al., 2011). 

 

Esta abordagem permite que em uma rede IPv4 os hosts IPv6/IPv4 isolados acessem 

redes com IPv6. A conexão do túnel é estabelecida através da solicitação do serviço ao 

servidor Tunnel Brokers, que após autenticação atribui um endereço IPv6 ao host (SANTOS 

et al., 2010). 

 

A técnica de Tunnel Broker é descrita na RFC 3053 (IPv6 Tunnel Broker), a ilustração 

a seguir mostra o estabelecimento do túnel automático com Tunnel Broker (MCFARLAND et 

al., 2011). 

 

 

Esquema 91: Tunnel Broker. 

Fonte: McFarland et al. (2011). 

 

5.2.4.4 6to4 Tunnel 

 

O túnel 6to4 é um mecanismo automático de tunelamento, que normalmente é 

implementado em roteadores de borda. O mecanismo de túnel 6to4 utiliza a infraestrutura 

IPv4 como um link de transmissão virtual. O destino do túnel é o endereço IPv4 embutido a 

partir do endereço de destino IPv6 no cabeçalho IPv6. Os endereços IPv6, a partir do prefixo 

2002::/16, são conhecidos como endereços 6to4. (MCFARLAND et al., 2011). 
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O mecanismo 6to4 permite a comunicação entre hosts IPv6 através de uma rede IPv4, 

pois trata de um método de tunelamento roteador-a-roteador. O seu funcionamento 

simplificado é que o host IPv6 envia um pacote IPv6 ao roteador 6to4, que o encapsula em 

um pacote IPv4 utilizando o protocolo do tipo 41, e o encaminha ao host de destino IPv6 

através de uma rede IPv4. O 6to4 fornece um endereço IPv6 único, formado pelo prefixo de 

endereço global 2002:wwxx:yyzz::/48, onde wwxx:yyzz é o endereço IPv4 público do host 

convertido para hexadecimal. O endereço 192.88.99.1 é o endereço de anycast, e foi alocado 

para fins de envio de pacotes para um roteador de retransmissão (relay) 6to4 (SANTOS et al., 

2010). 

 

 

Esquema 92: Mecanismo 6to4. 

Fonte: Santos et al. (2010). 

 

Devido à natureza insegura do túnel entre um roteador 6to4 e um percurso de 

retransmissão 6to4, há como problema de segurança os dados contidos nos pacotes que não é 

verificada pelos roteadores Relay 6to4, e a falsificação de endereço é uma questão importante, 
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bem como o endereço IPv6 da fonte pode ser facilmente falsificado. O método 6to4 possui 

como limitações, pois requer endereçamento IPv4 público, não suporta NAT ao longo do 

caminho e não há suporte a Multicast (MCFARLAND et al., 2011). 

 

O método 6to4 é definido na RFC 3056 (Connection of IPv6 Domains via IPv4 

Clouds). Abaixo um exemplo da conversão do IP 192.0.2.4 utilizando o método 6to4 

(MCFARLAND et al., 2011): 

 

 

Desenho 06: Conversão de IPv4 com método 6to4. 

Fonte: McFarland et al. (2011). 

 

5.2.4.5 Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) 

 

A técnica Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP), é definida por 

túneis IPv6 criados de maneira automática dentro da rede IPv4, e em endereços IPv6 

associados de acordo com o prefixo no roteador ISATAP e no IPv4 do cliente. Nesta técnica, 

como parte dos endereços ISATAP, são utilizados o endereço IPv4 dos hosts e roteadores. Na 

criação destes túneis, são utilizados tunelamento através do protocolo IPv4 tipo 41 ou 6in4, 

especificado pela RFC 4213 (ROCHA; DOS SANTOS, 2008). 

 

Os túneis ISATAP inserem o endereço IPv4 da interface nos últimos 32 bits do 

endereço IPv6. O túnel ISATAP transporta datagramas IPv6  em um local onde a rede IPv6 

não está disponível e onde há um número escasso de hosts habilitados em dual-stack IPv6 que 

necessitam de conectividade. Para suportar a configuração automática para os clientes da 

rede, os roteadores ISATAP fornecem configuração automática para os sites ISATAP, 

permitindo que os clientes IPv6 configurarem a si mesmos (MCFARLAND et al., 2011). 

 

Similar a outros mecanismos de tunelamento, ISATAP encapsula IPv6 em IPv4 

usando o Protocol tipo 41, por isso não funciona com NAT. Em casos que precisam utilizar 

NAT, este mecanismo não deve ser utilizado. ISATAP é adequado para proporcionar um 
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acesso para hosts IPv6 isolados, ou nós de pilha dupla (dual-stack) isolados dentro de um site 

IPv4 (POPOVICIU; LEVY-ABEGNOLI; GROSSETETE, 2006). 

 

O endereço ISATAP consiste em três partes: os primeiros 64 bits são ou um link local 

ou um prefixo global IPv6; os 32 bits do meio são 0000:5EFE (0200:5EFE se usar endereços 

unicast públicos IPv4; Os últimos 32 bits do endereço IPv4 consistem no identificador da 

interface (MCFARLAND et al., 2011). 

 

 

Quadro 24: Endereço ISATAP. 

Fonte: McFarland et al. (2011). 

 

A técnica ISATAP é definida na RFC 5214 Intra-Site Automatic Tunnel Addressing 

Protocol (ISATAP). A ilustração a seguir apresenta um exemplo de rede ISATAP (ROCHA; 

DOS SANTOS, 2008). 

 

 

Esquema 93: Rede ISATAP. 

Fonte: Rocha e Dos Santos (2008). 
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5.2.4.6 TEREDO 

 

A técnica Teredo, permite que nós localizados atrás de um NAT (Network Address 

Translations) consigam obter conectividade IPv6 através do protocolo UDP. Esta técnica de 

tunelamento automático não é muito eficiente devido complexidade, mas esta técnica é uma 

das poucas opções quando o host está atrás de um NAT (SANTOS et al., 2010). 

 

 

Esquema 94: TEREDO. 

Fonte: Santos et al. (2010). 

 

Um cliente Teredo, localizado por trás do NAT, sabe o endereço IPv4 global exclusivo 

de um servidor Teredo. O cliente inicia o túnel entrando em contato com o servidor, que por 

sua vez, sinaliza o processo de configuração de um roteador de retransmissão (relay) Teredo 

conectado ao domínio IPv6 que tem de ser alcançado (POPOVICIU; LEVY-ABEGNOLI; 

GROSSETETE, 2006). 

 

Popoviciu, Levy-Abegnoli e Grossetete (2006) observam que a técnica de tunelamento 

automático Teredo é definido na RFC 4380 (Teredo: Tunneling IPv6 over UDP through 

Network Address Translations NATs) e utiliza a porta UDP 3544. 
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6      IPV6 EM REDES MPLS 

 

 

O principal motivo das operadoras de serviços de dados ou ISPs implantar IPV6 sobre 

MPLS é o fato que elas já possuem uma rede MPLS operando em IPv4 e deseja-se fornecer 

acesso IPv6 e serviços de trânsito IPv6 para seus clientes (GROSSETETE, 2006).  

 

Nesta seção, serão abordados os métodos de transporte de tráfego IPv6 através de uma 

rede MPLS IPV4 e através de uma rede MPLS totalmente IPv6. 

 

6.1 IPV6 SOBRE REDE MPLS IPv4 

 

A motivação para a implantação de capacidade de transporte IPv6 sobre um Backbone 

MPLS se relaciona com o fato do MPLS ser um multiprotocolo, assim o MPLS tem que ser 

capaz de transportar datagramas IPv4 ou IPv6 sem problemas. Portanto, nenhuma ou poucas 

alterações seriam esperadas para melhoria de um Backbone MPLS existentes, que 

inicialmente fornece conectividade IPv4 para o transporte de tráfego IPv6, que se trata de um 

caminho atraente de transição para os clientes que tenham implantado um Backbone MPLS, e 

quer melhorá-lo para oferecer conectividade IPv6 na borda do Backbone (POPOVICIU; 

LEVY-ABEGNOLI; GROSSETETE, 2006). 

 

O MPLS é a tecnologia mais utilizada nos Backbones de ISP (Internet Service 

Provider) e SP (Service Provider) em todo o mundo, pois provém velocidade, engenharia de 

tráfego, Qualidade de Serviço (QoS), além de redes privadas virtuais (VPN) dentro da rede 

Backbone IP pública (GROSSETETE, 2006). 

 

Enquanto os Prestadores de Serviços e grandes empresas seguem lentamente a 

implementação da infraestrutura IPv6 de suas redes, em primeiro momento eles podem 

utilizar a sua infraestrutura MPLS IPv4 para o transporte do protocolo IPv6. Neste cenário, os 

roteadores Provider Edge (PE) têm a capacidade de roteamento IPv6, mas o roteador Provider 

(P) não esta habilitado a funcionalidade de roteamento IPv6. Isso permite que os provedores 

de serviços forneçam serviços IPv6, ou seja, conectividade entre os isolados sites IPv6, sem a 

necessidade de atualizar suas redes de Backbone para IPv6 (MCFARLAND et al., 2011). 
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Tradando-se de transporte IPv6 sobre a rede MPLS, destacamos e dividimos os 

seguintes conceitos (MCFARLAND et al., 2011): 

 

 IPv6 através de circuito de transporte sobre MPLS 

 IPv6 utilizando túneis IPv4 sobre roteadores Customer Edge (CE) 

IPv6 MPLS com núcleo da rede (core) baseado em IPv4, que é dividido em: 

 6PE - IPv6 Provider Edge 

 6VPE - IPv6 VPN Provider Edge 

 

6.1.1 IPv6 através de circuito de transporte sobre MPLS 

  

 Enquanto mecanismos de camada três possui diversas vantagens para a conexão IPv6 

sobre MPLS, estes mecanismos por outro lado exigem a mescla de roteamento de Clientes e 

de roteamento do Provedor de Serviços (SP). Porém, alguns clientes podem apenas desejar 

conectividade sem serviços adicionais, e utilizando circuitos de camada dois para o transporte 

de tráfego IPv6, se torna uma solução alternativa para atender a esse requisito simples de 

clientes, sem roteamento ou qualquer serviço MPLS adicionais (POPOVICIU; LEVY-

ABEGNOLI; GROSSETETE, 2006). 

 

Segundo Grossetete (2006), o mecanismo IPv6 através de um circuito de transporte 

sobre MPLS, se baseia no Provedor de Serviço utilizar circuitos com tecnologia de camada 

dois, como ATM, Ethernet, Frame-Relay, PPP e assim por diante, para realizar conexão aos 

clientes que desejam apenas conectividade pela rede MPLS sem a necessidade de roteamento 

IP (camada 3). 

 

A emulação do circuito é realizada somente na camada dois, o transporte do circuito é 

totalmente transparente para o protocolo IPv6. Utilizando a metodologia VPWS (Virtual 

Private Wire Service), também conhecida como Any Transport over MPLS (AToM) vista na 

seção 4 anterior, não é necessário qualquer mudança de configuração no roteador PE ou CE 

na rede MPLS, ou seja, é transparente para o Provedor de Serviço (Service Provider). VPWS 

ou AToM pode fornecer os serviços de emulação de link de dados e de Camada 2 como o 

ATM, Frame Relay, PPP e Ethernet. A única limitação desta abordagem é a escalabilidade 
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com o aumento de roteadores CEs, pois haverá também um aumento no número de túneis de 

camada dois entre os roteadores CEs (MCFARLAND et al., 2011). 

 

 

Esquema 95: IPv6 sobre Circuito de Transporte sobre MPLS. 

Fonte: McFarland et al. (2011). 

 

Se o cliente não está preocupado com o encaminhamento de qualidade inferior 

(suboptimal routing), o problema de escalabilidade pode ser superado pelo uso de hubs ou 

switches de camada dois que levam a uma malha parcial (MCFARLAND et al., 2011). 

 

Um circuito de camada dois VPWS como o Ethernet sobre MPLS (EoMPLS) é 

apresentado na ilustração abaixo (POPOVICIU; LEVY-ABEGNOLI; GROSSETETE, 2006): 

 

 

Esquema 96: Túnel IPv6 com EoMPLS. 

Fonte: Popoviciu, Levy-Abegnoli e Grossetete (2006). 
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O método IPv6 através de um circuito de transporte sobre MPLS pode funcionar bem 

para uma implantação IPv6 limitada a um único Provedor de Serviço, mas é pouco provável 

que Provedores de Serviços diferentes se interligarão utilizando links de camada dois, 

tornando a abordagem inadequada em ambientes onde vários Provedores têm de ser 

atravessados pelo tráfego IPv6 (POPOVICIU; LEVY-ABEGNOLI; GROSSETETE, 2006).  

 

Em um ambiente onde o Prestador de Serviços já fornece um serviço de camada dois 

sobre MPLS para o transporte de tráfego IPv4 para os seus clientes, a migração para o IPv6 

será muito mais simples e de baixo custo (MCFARLAND et al., 2011).  

 

6.1.2 IPv6 utilizando túneis IPv4 sobre roteadores Customer Edge (CE) 

 

Para implementar IPv6 no Backbone MPLS através de túneis IPv4, os roteadores CE 

que já executam IPv6, devem executar pilha dupla, assim podemos implementar túneis entre 

as rotas dos roteadores CE para transportar o tráfego IPv6. A possibilidade de realizar IPv6 

sobre a VPN MPLS se torna interessante,  porque nenhuma mudança precisa ser realizada na 

rede MPLS, devido os roteadores PE e P não precisarem executar IPv6 em toda a rede MPLS 

(DE GHEIN, 2007). 

 

Esta abordagem de túnel-à-túnel exige roteadores CEs habilitados com pilha dupla, 

pois o tráfego IPv6 é encapsulado duas vezes: primeiro no pacote IPv4 e depois em um frame 

ou quadro MPLS. Para o Provedor de Serviços, esta abordagem não afeta a operação ou a sua 

infraestrutura, de forma que nenhuma alteração de configuração é necessária para o núcleo (P) 

ou roteadores de borda do provedor (PE). No entanto, este projeto vem com suas próprias 

limitações, porque envolve a configuração manual e a implantação de uma topologia de malha 

nos roteadores CE (MCFARLAND et al., 2011). 
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Esquema 97: IPv6 utilizando túneis IPv4 sobre CE. 

Fonte: (MCFARLAND et al., 2011). 

 

O IPv6 em túneis IPv4 sobre MPLS é um método bastante fácil de implementar. 

Depois que a conectividade IPv4 entre os dois PEs foi estabelecida, e um LSP criado entre os 

PEs de borda ou de extremidade da rede IPv4 (usando LDP combinado com um protocolo de 

roteamento IGP), você pode configurar manualmente o IPv6 sobre túnel IPv4 entre esses dois 

PEs utilizando os mesmos pontos de extremidade da rede IPv4. Um protocolo de roteamento 

pode ser executado ao longo do túnel para distribuir rotas IPv6. Esta solução tem a vantagem 

de não ter nenhum impacto em roteadores do core MPLS (POPOVICIU; LEVY-ABEGNOLI; 

GROSSETETE, 2006). 

 

A desvantagem é que os túneis nos roteadores CE não trazem para o IPv6 a vantagem 

do modelo de peers que o modelo VPN MPLS possui, devido o encapsulamento duplo devido 

a pilha dupla do roteadores, juntamente com a configuração extra do IPv6 sobre o túnel IPv4. 

Porém, podemos utilizar vários tipos de túneis nos roteadores CE para transportar o tráfego 

IPv6, como túneis MCT (Manually Configured Tunnel), tunel GRE, ISATAP, túnel 6to4 (DE 

GHEIN, 2007). 

 

6.1.3 IPv6 PE – 6PE 

 

Definido pela RFC 4798 (Connecting IPv6 Islands over IPv4 MPLS Using IPv6 

Provider Edge Routers 6PE), o 6PE, como é conhecido, permite que domínios IPv6 se 
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comuniquem através do núcleo da rede MPLS IPv4, esta arquitetura não requer atualização de 

infraestrutura de Backbone MPLS e reconfiguração dos roteadores de núcleo (core), porque o 

encaminhamento é baseado em Labels MPLS e não no cabeçalho IP. O 6PE fornece uma 

estratégia muito boa na relação custo benefício para a implantação do IPv6 (MCFARLAND et 

al., 2011). 

 

Alguns clientes e empresas estão começando a experimentar o IPv6, mas ainda são 

relutantes em implementar IPv6 em suas redes. A interconexão de vários locais utilizando o  

IPv6 pode ser um grande desafio, além disso, os Provedores de Serviços na sua maioria 

preferem realizar o  tráfego de dados sem realizar grandes modificações na sua rede de núcleo 

ou core (JUNIPER, 2011). 

 

De acordo com McFarland et al. (2011), o 6PE permite que sites IPv6 se comuniquem 

entre eles através do MPLS Label Switched Paths (LSP) através do núcleo da rede IPv4 

MPLS. Este recurso requer extensões do MBGP (Multiprotocol Border Gateway Protocol) 

nos roteadores PE para a troca informações de alcançabilidade IPv6 para os prefixos IPv6. Os 

roteadores PE, que operam em pilha dupla, podem executar IPv4, MPLS e BGP em direção 

ao núcleo (P) e IPv6 em direção à borda (CE). 

 

Na ilustração a seguir, é apresentada a topologia do 6PE, onde os PEs são roteadores 

executando pilha dupla (IPv4 e IPv6) com configuração adequada de Label Distribution 

Protocol (LDP) e MP-BGP. Resource Reservation Protocol (RSVP) pode ser utilizado caso 

necessário usar engenharia de tráfego MPLS. Todos os roteadores PE e o núcleo (P) são 

configurados com um protocolo de roteamento IGP (Interior Gateway Protocol) em comum 

(MCFARLAND et al., 2011). 
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Esquema 98: Topologia 6PE. 

Fonte: McFarland et al. (2011). 

 

Na solução 6PE os roteadores executam IPv4 e IPv6, os roteadores CE que executam 

o IPv6 está conectado ao roteador PE através de uma interface comum. A distribuição de 

roteamento IPv6 entre os roteadores PE é feito via MP-iBGP, onde o MP-iBGP distribui o 

label a ser usado para os específicos prefixos IPv6. Este Label BGP identifica o pacote IPv6 

na saída do PE. A saída PE olha esse Label BGP no Label Forwarding Information Base 

(LFIB) e usa ela para encaminhar o pacote IPv6 para o CE de saída. (DE GHEIN, 2007). 

 

No roteador PE de entrada, os datagramas possuem dois labels: o Label Interno é 

atribuído ao prefixo IPv6 de destino através do MP-BGP, e o Label Externo se baseia no 

endereço IPv4 do roteador PE para proporcionar acessibilidade para o prefixo IPv6 de 

destino, através da rede MPLS (MORROW; SAYEED, 2006). 
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Esquema 99: Operação de label 6PE. 

Fonte: Morrow e Sayeed (2006). 

 

Ambos endereços IPv4 e IPv6 podem ser trocados entre o PE e o CE utilizando um 

protocolo de roteamento dinâmico ou roteamento estático (MORROW; SAYEED, 2006). 

 

Um exemplo de uma rede que tem apenas dois PEs executando 6PE é apresentado na 

ilustração a seguir. O roteador PE Sydney distribui o prefixo IPv6 2001:DB8:1:2::1/128 com 

um Label 22 do PE de Londres via MP-iBGP. Todos os roteadores PE e P executam um 

protocolo IGP e LDP em sua rede MPLS IPv4. Para os pacotes a serem encaminhados para o 

roteador CE que está conectado ao PE Sydney, você deve distribuir o próximo salto BGP 

(BGP next hop) 10.200.254.4/32 com um label na rede MPLS (DE GHEIN, 2007). 

 



159 

 

 

Esquema 100: Distribuição de label e roteamento 6PE. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

O encaminhamento de pacotes é apresentado na ilustração a seguir. Existem dois 

labels sobre os pacotes: um label IGP como label de topo (top label) e o label BGP como label 

de fundo (bottom label). O label IGP é o label LDP ou RSVP para o próximo salto (next hop) 

BGP do PE de saída. Este próximo salto BGP é codificado como um endereço IPv4 mapeado 

em IPv6 contendo um endereço IPv4 do roteador PE de entrada (DE GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 101: Encaminhamento de pacote 6PE. 

Fonte: De Ghein (2007). 
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Uma vantagem do 6PE é que o roteador P não precisa executar IPv6. Uma segunda 

vantagem é que os pacotes IPv6 são diretamente rotulado sem um cabeçalho extra, como por 

exemplo, na solução VPWS, um cabeçalho extra de camada 2 é transportado, e no caso de 

IPv6 sobre túneis IPv4, um cabeçalho IPv4 extra é transportado. A operação de 6PE é 

semelhante ao funcionamento do VPN MPLS (DE GHEIN, 2007):  

 

 A malha completa (full mesh) é necessária do MP-IBGP;  

 

 É necessário haver um protocolo de roteamento IGP para IPv6 ou eBGP ou 

roteamento estático entre o PE e o CE; 

 

 Os pacotes IPv6 são rotulados com dois labels quando é encaminhado através da 

rede MPLS. 

 

Como esta solução não envolve VPNs, nenhuma interface VRF existe em IPv6 nos 

roteadores PE, e os roteadores PE e CE podem usar qualquer protocolo de roteamento para 

IPv6 na solução 6PE (DE GHEIN, 2007). 

 

Um diagrama da solução 6PE é apresentado abaixo (TABOADA, 2010). 

 

 

Diagrama 01: Diagrama do modelo 6PE. 

Fonte: Taboada (2010). 

 

A solução 6PE pode ser implantado rapidamente através de um Backbone MPLS em 

IPv4, devido quase todos os Provedores de Serviços (SP) ou Provedores de Serviços de 

Internet (ISP) possuírem um Backbone MPLS. Para implantar o padrão 6PE, apenas os 

roteadores de borda (PE) precisam ser compatíveis com IPv6, o que torna esta solução 

bastante vantajosa em redes MPLS já existentes (MCFARLAND et al., 2011). 
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6.1.4 IPv6 em VPN MPLS - 6VPE 

 

O 6VPE é especificado na RFC 4659 (BGP-MPLS IP Virtual Private Network (VPN) 

Extension for IPv6 VPN). O 6VPE serve para os clientes utilizar VPN em IPv6  no Backbone 

MPLS (DE GHEIN, 2007).  

 

O 6VPE é semelhante ao serviço de VPNs MPLS em IPv4, permitindo que Provedores 

de Serviços e Empresas implantem o serviço IPv6 VPN MPLS através de seu Backbone 

MPLS IPv4, atualizando apenas o roteador PE para pilha dupla ou dual-stack IPv4/IPv6 

(MCFARLAND et al., 2011). 

 

A diferença entre 6PE e 6VPE é que, em 6VPE, os prefixos IPv6 de clientes que 

pertencem a uma VPN são separados dos prefixos dos outros clientes que se conectam a rede 

MPLS. A operação de VPN MPLS em IPv6 ou 6VPE é semelhante ao funcionamento do 

VPN MPLS em IPv4, onde se destacam as seguintes características (DE GHEIN, 2007): 

 

 Possui um núcleo de rede MPLS executando um protocolo de roteamento IPv4 

(IGP) e um protocolo de distribuição de label, seja LDP ou RSVP-TE. 

 Os LSRs de borda (Edge LSRs) ou roteadores PE são capazes de executar IPv6 e 

possui VRFs que designam as VPNs em direção ao cliente ou roteadores CE. 

 Uma sessão full mesh (malha cheia) MP-iBGP existe entre os LSRs de borda 

(roteadores PE) e serve para distribuir os prefixos IPv6 VPN e seus labels 

associados, que são chamados prefixos VPNv6, e a codificação do label é feita de 

acordo com a RFC 3107. 

 Os pacotes IPv6 são transportados através da rede MPLS com dois labels: um label 

IGP como label de topo (top label) e um label BGP (ou VPN) como label inferior 

(bottom label). 

 Os roteadores PE e CE possui um protocolo de roteamento IPv6 entre eles. 
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Esquema 102: Topologia 6VPE. 

Fonte: McFarland et al. (2011). 

 

A solução 6VPE possui características fundamentais similares às redes VPN MPLS 

em IPv4, a diferença principal é que o protocolo transportado é IPv6 e não IPv4 

(MCFARLAND et al., 2011). 

 

De acordo com De Ghein (2007), as soluções 6VPE e VPN MPLS em IPv4 diferem da 

seguinte forma: A família de endereços VPNv6 (address family VPNv6) é usada em vez da 

família de endereços VPNv4 (address family VPNv4) para BGP e o próximo salto do prefixo 

VPNv6 é um endereço IPv4 mapeado em IPv6 no PE de saída, assim existe a combinação de 

um prefixo IPv6 e Route Distinguisher de 64-bit (RD) que cria um prefixo único VPNv6 em 

toda a rede. 

 

Quando os pacotes IPv6 partem do PE para o CE de uma determinada VPN, o PE 

procura o rota IPv6 na VRF e encontra o próximo salto da saída BGP IPv4 e o label VPN 

associado com este prefixo IPv6. Ele insere o label VPN e logo a seguir, encaminha-o para o 

LSP (label-switched path) em direção a saída do PE (egress PE), lembrando que o núcleo da 

rede pode ser IPv4, e só os roteadores PE são compatíveis com IPv6, conforme a ilustração 

abaixo (MORROW; SAYEED, 2006). 
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Esquema 103: Operação de label 6VPE. 

Fonte: Morrow e Sayeed (2006). 

 

Pode-se utilizar 6VPE e VPN MPLS IPv4 ao mesmo tempo, mesmo na mesma 

interface do roteador PE para o roteador CE, ou seja, pode haver tanto uma VRF IPv6 e uma 

VRF IPv4 configuradas na mesma interface no roteador. A seguir temos a configuração 

básica necessária para uma operação 6VPE (DE GHEIN, 2007): 

1. Configurar MPLS no núcleo da rede IPv4 (nos roteadores PE e P) com protocolo 

de roteamento IPv4 (IGP) e um Label Distribution Protocol (LDP). 

2. Configurar uma instância VPN IPv6 routing and forwarding (VRF) com route-

target (RT) com políticas de importação e exportação no roteador PE. 

3. Associar o VRF IPv6 para uma interface no roteador PE. 

4. Configurar endereço da família VPNv6 (address family VPNv6) e endereço da 

família VRF IPv6 (address family VRF IPv6 ) no protocolo de roteamento BGP. 

5. Configurar um protocolo de roteamento IPv6 entre o PE e os roteadores CE. 
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A seguir é apresentado um exemplo de rede executando 6VPE, com MP-EBGP como 

o protocolo de roteamento PE-CE. Neste exemplo, há uma VRF denominada cust-one, e o 

protocolo de roteamento PE-CE é o MP-EBGP. Nos roteadores PE, você deve ter o família de 

endereços VPNv6 (address family vpnv6) para o BGP configurado, e para as sessões de 

IBGP, o label por padrão é enviado para os prefixos IBGP VPNv6, exatamente como a 

solução VPN MPLS em redes IPv4 (DE GHEIN, 2007). 

 

Esquema 104: Rede MPLS com 6VPE. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

A seguir a ilustração representa a distribuição de um prefixo VPNv6 e label pelo MP-

IBGP em uma rede 6VPE (DE GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 105: Distribuição de label e prefixo VPNv6 em 6VPE. 

Fonte: De Ghein (2007). 
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E por fim, a ilustração abaixo representa a rede anterior e descreve o encaminhamento 

de um pacote IPv6 e a associação de labels através da rede 6VPE (DE GHEIN, 2007). 

 

 

Esquema 106: Encaminhamento de pacote IPv6 em 6VPE. 

Fonte: De Ghein (2007). 

 

Conforme apresentado na seção 4.4, a RFC 4364 especifica como acessar a Internet a 

partir de roteadores CE pertencentes a uma VPN MPLS em IPv4. Os mesmos três 

mecanismos que fornecem acesso à Internet (Acesso à Internet Non-VRF, VRF de acesso à 

Internet, Rotas estáticas e rotas VRF estáticas) podem ser utilizados para o acesso à Internet 

em VPNs IPv6, que são construídos a partir da arquitetura 6VPE (DE GHEIN, 2007). 

 

Um diagrama resumido da solução 6VPE é apresentado abaixo (TABOADA, 2010). 

 

 

Diagrama 02: Diagrama do modelo 6VPE. 

Fonte: Taboada (2010). 
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6.2 IPV6 SOBRE REDES MPLS IPv6 

 

 Redes MPLS totalmente IPv6 e Qualidade de Serviço (QoS) aplicado em redes MPLS 

IPv6 são abordados nesta seção.  

 

6.2.1 Redes MPLS IPV6 Nativa 

 

Uma rede MPLS IPV6 nativa, o Provedor de Serviço oferecer serviços MPLS em um 

contexto somente IPv6. Esta rede MPLS possui o seu núcleo, distribuição ou concentração e a 

sua área periférica operando totalmente em IPv6. Os benefícios desta abordagem é uma 

funcionalidade MPLS em IPv6 completa, porém a limitação está no impacto sobre a 

infraestrutura MPLS inteira (POPOVICIU; LEVY-ABEGNOLI; GROSSETETE, 2006). 

 

Hoje existe um Internet Drafts ou rascunhos sobre a atualização do protocolo LDP 

para IPv6, onde define os procedimentos para troca de label bindings ou label de ligações 

sobre IPv4, IPv6 ou ambos os protocolos. Os Drafts são documentos de trabalho da Internet 

Engineering Task Force (IETF). Eles são rascunhos de documentos válidos por um período 

máximo de seis meses e pode ser atualizado, substituído ou tornado obsoleto por outros 

documentos (MANRAL et al., 2012). 

 

Este trabalho em progresso tem como objetivo a correção e esclarecimento sobre o 

comportamento do LDP quando uma rede IPv6 MPLS é utilizada, com ou sem IPv4, tornando 

condições favoráveis para criação de um LDP versão IPv6. Este projeto possui como última 

atualização a data de 23 de Janeiro de 2012, sendo assim ele possui a data de expiração de 23 

de julho de 2012. Caso este trabalho em progresso seja aceito, ele atualizará a RFC 5036 

(LDP Specification) de 2007 (MANRAL et al., 2012). 

 

Segundo Manral et al. (2012), as especificações do LDP na RFC 5036 possuem 

procedimentos e mensagens para troca de FEC e label bindigs sobre IPv4 ou IPv6 ou ambos 

os protocolos (redes Pilha Dupla). No entanto, a RFC 5036 possui algumas deficiências a 

respeito da utilização do IPv6 no LDP, como por exemplo o mapeamento LSP para IPv6 onde 

não há regra definida para o mapeamento de um pacote para um LSP que possui um elemento 

FEC com endereço de prefixo contendo um endereço IPv6 do roteador de saída (egress 

router), o identificador LDP que não possui detalhes específicos para utilização do protocolo 
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IPv6, o LDP Discovery, o estabelecimento de sessão LDP onde não há regra para lidar com 

IPv4 e IPv6 em uma mensagem Hello, o LDP Label Distribution, o endereço do próximo 

salto e identificador LDP e por fim o LDP TTL Security. 

 

Morrow e Sayeed (2006), observam que em algum momento, todas as redes MPLS se 

tornarão IPv6, assim todos os protocolos de roteamento e protocolos de distribuição de labels 

como o LDP, necessitarão ser compatíveis com o IPv6.  

 

De acordo com McFarland et al. (2011), não esta disponível ainda uma versão IPv6 do 

protocolo LDP, denominada até o momento de LDPv6. O plano de controle ainda deve ser 

centralizado no MPLS com LDP, utilizando o protocolo IPv4 com roteamento IGP.  

 

Hoje existem protocolos IGP operando em padrão IPv6, mas no futuro, os protocolos 

LDP e RSVP-TE com suporte total ao IPv6 estarão disponíveis, hoje a RFC 5036 (LDP 

Specification) de 2007, que especifica o LDP em redes MPLS. Mas com o suporte em redes 

MPLS através do LDP e RSVP-TE com IPv6 nativo no futuro, os LSPs serão sinalizados para 

endereços IPv6 diretamente, sem a necessidade, por exemplo, de utilizar soluções com núcleo 

MPLS em IPv4, como as soluções 6PE ou 6VPE (MORROW; SAYEED, 2006). 

 

6.2.2 QoS MPLS em IPV6 

 

QoS faz parte da oferta de serviços em redes IPv4, e portanto, para qualquer 

capacidade de transição para o IPv6, todos os serviços IPv4 devem ser oferecidos em IPv6. O 

IPv6 possui um campo de classe de tráfego que é de 8 bits, que é projetado para usar a 

definição de serviços diferenciados (DiffServ), sendo assim, na rede MPLS ele carrega o 

mesmo significado que o campo IP DSCP (MORROW; SAYEED, 2006). 

 

As diferenças entre implementações de QoS em IPv4 e IPv6 esta no processo de 

classificação de tráfego, onde os pacotes ou fluxos de dados são diferenciados através do uso 

de diversos parâmetros, como endereço IP de origem, endereço IP de destino, Differentiated 

Services Code Point (DSCP) ou valores de IP precedence (IP de precedência), além de outros 

tipos protocolo de alto nível. O quadro resume as diferenças entre IPv4 e IPv6, a respeito de 

mecanismos de QoS (MCFARLAND et al., 2011). 
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Implementação de mecanismos de QoS IPv4 IPv6 

Classification ou  
Classificação 

Precedence Sim Sim 

DSCP Sim Sim 

Marking ou Marcação Class-based marking Sim Sim 

Committed Access Rate Sim Sim 

Policy-based routing Sim Sim 

Policing and Shaping Rate limiting Sim Sim 

Class-based policing Sim Sim 

Generic traffic shaping Sim Não 

Frame Relay traffic shaping Sim Sim 

Congestion avoidance Weighted Random Early Detection Sim Sim 

Congestion Management 
ou Gerenciamento de 
congestionamento 

First In First Out Sim Sim 

Priority queuing Sim Sim 

Custom queuing Sim Não 

Low-latency queuing Sim Sim 

Quadro 25: Diferenças de QoS entre IPv6 e IPv4. 

Fonte: McFarland et al., (2011, p. 77). 

 

As informações de label MPLS não se alteram fundamentalmente para o IPv6, assim 

como o modelo MPLS QoS em IPv6 não há alterações para o IPv4. Sendo assim o MPLS não 

define novo QoS para a arquitetura IPv6, as arquiteturas DiffServ definidas na RFC 2474 

(Definition of the Differentiated Services Field in the IPv4 and IPv6 Headers) e RFC 2475 

(An Architecture for Differentiated Services) ainda se aplicam no ambiente MPLS. A RFC 

3270 (Multi-Protocol Label Switching Support of Differentiated Services) foi escrita para 

descrever o MPLS em conjunto ao DiffServ, esta especificação permite o tráfego DiffServ 

IPv4 e IPv6 em uma rede MPLS (POPOVICIU; LEVY-ABEGNOLI; GROSSETETE, 2006). 

 

Na rede MPLS, a informação QoS é Realizada no cabeçalho MPLS conforme descrito 

na RFC 3270, onde o cabeçalho MPLS é de 4 bytes, 3 bits de que são utilizados para DiffServ 

e referido como campo Exp (POPOVICIU; LEVY-ABEGNOLI; GROSSETETE, 2006), 

conforme a ilustração a seguir: 

 

 

Esquema 107: Cabeçalho IPv6 MPLS. 

Fonte: Popoviciu, Levy-Abegnoli e Grossetete (2006). 
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7       CONCLUSÃO 

 

 

Esse trabalho procurou demonstrar o funcionamento e a importância do protocolo 

IPv6 como solução ao principal problema do protocolo IPv4 utilizado hoje na Internet, que é a 

limitação do número de endereços IP. O protocolo IPv6 possui melhorias no número de 

endereços globais, permitindo um endereço único para cada usuário da Internet, fato 

importante nos dias atuais devido principalmente a questão da mobilidade, onde há a 

necessidade de um grande número de endereço a cada equipamento móvel. Não esquecendo 

também que o IPv6 permite melhorias em relação a segurança e criptografia, que seu 

antecessor IPv4 não possuía. 

 

Outra preocupação deste trabalho foi descrever a tecnologia MPLS, um multiprotocolo 

utilizado largamente no transporte de pacotes IP a longas distancias, utilizado nas principais 

redes de Provedores de Serviço de dados ou Internet. O MPLS permite a integração da grande 

totalidade de redes de comunicação de dados, além de ser totalmente compatível com os 

protocolos TCP/IP.  

 

Na descrição da arquitetura e funcionalidade do protocolo MPLS, foi necessário 

descrever anteriormente todos os principais protocolos importante em redes MPLS, como 

protocolos de transporte, protocolos de rede, protocolos de roteamento, tanto no padrão IPv4, 

como no padrão IP da nova geração ou IPv6. 

 

Ao longo deste trabalho foi descrito os principais serviços e aplicações da tecnologia 

MPLS, tecnologia que permite a criação de redes privadas virtuais (VPN), criando um 

isolamento completo do tráfego em um rede pública, e para priorização de aplicações críticas, 

é possível realizar com o MPLS diferenciação de tráfego de dados, voz e vídeo, através de 

técnicas de qualidade de serviço ou QoS. O MPLS é possível realizar técnicas de engenharia 

de tráfego, onde é realizada automaticamente a distribuição de trafego dentro da rede. 

 

Outro ponto importante neste trabalho sobre a implantação do IPv6 em redes IPv4 

atuais, foi a análise realizada em todas as principais técnicas de transição do protocolo IPv4 

para o protocolo IPv6, como mecanismos de coexistência, tradução e tunelamento. Um dos 

pontos de destaque neste estudo foi a aplicação do IPv6 através redes MPLS, que utiliza 
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mecanismos de coexistência como a pilha dupla, além de utilizar técnicas de tunelamento 

através da rede MPLS, através de técnicas de emulação de circuitos de camada dois na rede 

MPLS, como o VPWS. 

 

Na utilização do MPLS em prover IPv6, este trabalho descreveu a facilidade dos 

Provedores de Serviços (SP) e Provedores de Serviços de Internet (ISP), que por natureza já 

possuem em suas redes a tecnologia MPLS, em prover IPv6 a usuários e empresas. Para 

implementação do IPv6, nenhuma ou pouca modificações são necessárias na rede MPLS IPv4 

existente, pois somente basta aplicar o mecanismo de coexistência de pilha dupla, permitindo 

a utilização em conjunto dos protocolos IPv4 e IPv6 nos roteadores de borda da rede MPLS. 

O núcleo da rede MPLS não é necessário modificações, permanecendo em IPv4. Denominado 

6PE, este mecanismo permite que domínios IPv6 se comuniquem através da rede MPLS que 

opera em IPv4, caso necessário implementar redes privadas virtuais em IPv6, similar ao 

funcionamento de VPN IPv4 foi criado o padrão 6VPE, que permite a criação de VPN IPv6 

através da rede MPLS IPv4. 

 

Pelo fato MPLS ser um multiprotocolo, a implementação do protocolo IPv6 aos 

clientes de Internet se tornou uma tarefa um pouco mais simples, pois a rede MPLS não 

necessita se alterar totalmente para prover o IPv6. Até o momento de criação deste trabalho 

não havia uma definição sobre uma rede MPLS totalmente IPv6, isso se deve principalmente 

ao fato da rede MPLS IPv4 não necessitar de grandes modificações para o IPv6.  

 

As empresas que procuram adotar o IPv6, não precisam descartar sua infraestrutura 

IPv4, mas devem criar tecnologias de transição para que possam coexistir os dois protocolos, 

proporcionando maior retorno sobre o investimento. Conforme apresentado neste estudo, o 

MPLS se apresenta como principal candidato a esta tarefa. 

 

Com os prazos de esgotamento de endereços do protocolo IPv4 se aproximando, é 

essencial que empresas, governos e instituições que trabalham com a Internet iniciem aos 

estudos para a implementação ao protocolo IPv6 em substituição ao protocolo IPv4, e 

especialmente como abordado no trabalho, a maneira mais eficaz e rápida de implementar o 

IPv6 aos usuários de Internet e empresas, é através do MPLS, pois a rede MPLS IPv4 atual já 

esta preparada para o IPv6. 
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