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Introdução

Este documento descreve os pseudowires baseados Multiprotocol Label Switching (MPLS) L2
Virtual Private Network (L2VPN). Discute a sinalização da análise do pseudowire e do pacote em
Cisco IOS®, IOS®-XE a fim ilustrar o comportamento.

Contribuído por Shashi Shekhar Sharma, engenheiro de TAC da Cisco.

Vista geral do L2VPN

O transporte da camada 2 (L2) sobre o MPLS e o IP já existe para como-à-como circuitos do
acessório, tais como Ethernet-à-Ethernet, PPP-à-PPP, High-Level Data Link Control (HDLC), etc.

Os L2VPN empregam os serviços L2 sobre o MPLS a fim construir uma topologia das conexões
Point-to-Point que conectam locais de cliente final em um VPN. Estes L2VPN fornecem uma



alternativa às redes privadas que foram fornecida por meio das linhas alugadas dedicadas ou por
meio dos circuitos virtuais L2 que empregam o ATM ou o Frame Relay. O serviço fornecida com
estes L2VPN é sabido como a agência de notícias privada virtual (VPWS).

Os L2VPN são construídos com tecnologia de Pseudowire (picowatt)●

PWs fornece um formato intermediário comum para transportar tipos múltiplos de serviços de
rede sobre uma rede de pacote comutado (PSN) – uma rede que para a frente pacotes –
IPv4, IPv6, MPLS, Ethernet

●

A tecnologia picowatt fornece Como-à-como o transporte e igualmente a colaboração (o IW)●

Os quadros que são recebidos no roteador de PE no AC são encapsulados e enviados
através do PSW ao roteador de PE remoto. 

●

O roteador de PE da saída recebe o pacote do PSW e remove seu encapsulamento.●

Os extratos da saída PE e para a frente o quadro ao AC. ●

Por que o L2VPN é precisado?

Permite que o SP tenha uma única infraestrutura para o IP e os serviços legado●

Migre o legado ATM e os serviços do Frame Relay ao núcleo MPLS/IP sem interrupção aos
serviços existentes

●

Os serviços novos do abastecimento L2VPN são incrementais (não a partir do zero) no
núcleo existente MPLS/IP

●

Economias principais e operacionais da rede convirgida IP/MPLS●

O SP fornece serviços que novos point-2-point ou point-2-multi-point o cliente pode ter seu
próprio roteamento, políticas de QoS, mecanismos de segurança, etc.

●

Modelos MPLS L2VPN

Opções da tecnologia



1. Serviços VPWS

• Ponto a ponto • Referido como Pseudowires (PWs)

2. Serviços VPL

• Multiponto

3. EVPN

• a família do xEVPN introduz soluções da próxima geração para serviços dos Ethernet

a. Controle plano BGP para a distribuição do segmento de Ethernet e MAC e a aprendizagem
sobre o núcleo MPLS

b. Os mesmos princípios e experiência operacional de IP VPN

• Nenhum uso de Pseudowires

a. Túneis dos usos MP2P para o unicast

b. Entrega com destinos múltiplos do quadro através da replicação do ingresso (através dos
túneis MP2P) ou do LS



• soluções do Multi-vendedor sob a normalização IETF

4. PBB-EVPN

• Ferramentas da escala das ligas de PBB (aka MAC-em-MAC) com a aprendizagem MAC BGP-
baseada de EVPN

EVPN e o backbone de provedor que constroem uma ponte sobre EVPN (PBB-EVPN)
são soluções da próxima geração L2VPN baseadas no plano do controle BGP para a
distribuição/a aprendizagem MAC sobre o núcleo, projetado endereçar estas exigências: 

Redundância e Balanceamento de carga do Por-fluxo●

Abastecimento e operação simplificados●

Transmissão ótima●

Convergência rápida●

Escalabilidade do MAC address●

VPWS - Modelo de referência pseudo- do fio

O picowatt é uma conexão entre dois dispositivos PE que conecte dois AC, levando os
quadros L2

1.

Todo o transporte sobre MPLS (átomo) é a aplicação de Cisco de VPWS para
redes IP/MPLS.

2.

O circuito do acessório (AC) é o exame ou os circuitos virtuais que anexam um CE a um PE,
pode ser ATM, Frame Relay, HDLC, PPP e assim por diante.

3.

O equipamento do edge de cliente (CE) percebe um picowatt como um link ou um circuito
unshared

4.

Camada 2 VPN Habilitador: O Pseudowire

Os L2VPN são construídos com tecnologia de Pseudowire (picowatt)

PWs fornece um formato intermediário comum para transportar tipos múltiplos de serviços de
rede sobre uma rede de pacote comutado (PSN) – uma rede que para a frente pacotes –
IPv4, IPv6, MPLS, Ethernet

●

A tecnologia picowatt fornece Como-à-como o transporte e igualmente a colaboração (o IW)●

Os quadros que são recebidos no roteador de PE no AC são encapsulados e enviados●



através do PSW ao roteador de PE remoto. 
O roteador de PE da saída recebe o pacote do Pseudowire e removeu seu encapsulamento. ●

Os extratos da saída PE e para a frente o quadro ao AC.●

Arquitetura do átomo

Na rede do átomo, todo o Roteadores no SP executa o MPLS e o roteador de PE tem um AC
para o CE Router. 

●

No caso do átomo, o túnel PSN não é nada a não ser um caminho comutado por rótulo LSP
entre os dois roteadores de PE.

●

Como esta' a etiqueta que é associada com esse LSP é chamada etiqueta do túnel no
contexto ao átomo.

●

Primeiramente, o LDP sinaliza o salto pelo salto entre o PE. ●

Em segundo, o LSP pode ser um túnel do MPLS TE que o RSVP sinalize com os Ramais
necessários para o TE.

●

Com esta etiqueta do túnel, você pode identificar a que túnel PSN o quadro levado do cliente
pertence.

●

Esta etiqueta do túnel igualmente obtém os quadros do local ou do ingresso PE ao
telecontrole ou a saída PE através do backbone MPLS.

●

Para multiplexar diversos Pseudowire em um PSN escava um túnel o roteador de PE usa
uma outra etiqueta para identificar o Pseudowire.

●

Esta etiqueta é chamada a etiqueta VC ou picowatt porque identifica o VC ou o picowatt que
o quadro está multiplexado em.

●

Transporte L2 sobre o MPLS



Encapsulamento do tráfego VPWS

Encapsulamento em três níveis1.
Pacotes comutados entre PE usando a etiqueta do túnel2.
A etiqueta VC identifica o picowatt3.
Etiqueta VC sinalizada entre PE4.
A palavra de controle opcional (CW) leva bit do controle da camada 2 e permite arranjar em
sequência

5.

Sinalizando o Pseudowire

Uma sessão TLDP entre o roteador de PE sinaliza o Pseudowire.●

Uma sessão T-LDP entre os roteadores de PE é anunciar a etiqueta VC que é associada com
o PSW.

●

Esta etiqueta é anunciada em uma mensagem do mapeamento da etiqueta usando o modo
espontâneo a jusante da propaganda da etiqueta.

●

Etiqueta VC anunciada pela saída PE ao ingresso PE para o AC sobre a sessão TLDP. 
# etiqueta VC por TLDP

●

Escave um túnel a etiqueta anunciada para o roteador de PE da saída ao ingresso PE pelo●



LDP.  # etiqueta do túnel pelo LDP
Observe que a saída PE anuncia a etiqueta 3, que indicou que o PHP está usado.

A mensagem do mapeamento da etiqueta que é anunciada na sessão TLDP contém algum TLV:

Identificador de Pseudowire (picowatt ID) FEC TLV: Identifica o Pseudowire que a etiqueta está
limitada a

Etiqueta TLV < - Os usos LDP anunciaram a etiqueta MPLS.

O picowatt ID FEC TLV contém:

1. C-bit: Se ajustado a 1 significa que a palavra de controle esta presente.

2. Tipo picowatt: Represente o tipo de pseudowire.

3. ID de grupo: Identifica o grupo do pseudowire. O mesmo ID de grupo a todo o AC na mesma
relação. O PE pode usar o ID de grupo para retirar todas as etiquetas VC que são associadas
com esse ID de grupo em uma mensagem da retirada da etiqueta LDP. Isto é referido a retirada
da etiqueta do convite.

4. PICOWATT ID: O picowatt ID é VC ID



5. Parâmetros da relação: Identifica o MTU da relação para o CE Router, ID de VLAN pedido.

Se o parâmetro MTU não combina, a seguir o picowatt não sinaliza. Porque o LSP é unidirecional,
um picowatt pode ser formado somente se um outro LSP existe na direção oposta entre os
mesmos pares de roteadores de PE.

O picowatt ID FEC TLV é usado para identificar e combinar dois o opp LSP entre um par de
roteadores de PE,

Controle-palavra

A palavra de controle tem as seguintes cinco funções: 

Pacotes pequenos da almofada1.
Leve bit do controle do encabeçamento da camada 2 do protocolo transportado2.
Preserve arranjar em sequência dos frames transporte 3.
Facilite o Balanceamento de carga correto do pacote do átomo na rede de backbone MPLS4.
Facilite a fragmentação e a remontagem5.

Acolchoe pacotes pequenos: Se o pacote do átomo não encontra este minuto alongue o
quadro está acolchoado para encontrar o comprimento mínimo nas ligações de Ethernet.

1.

Porque o cabeçalho de MPLS não tem nenhum comprimento que indica o comprimento dos
quadros, a palavra de controle guarda um campo de comprimento que indica o comprimento do
quadro. 

Se o pacote recebido do átomo no roteador de PE da saída tem uma palavra de controle com um
comprimento que não seja 0, o roteador sabe que acolchoando esteve adicionado e pode
corretamente remover o estofamento antes de enviar os quadros. 

Preservou a sequência dos frames transporte: Com este número de sequência o receptor
pode detectar os pacotes:

2.

O primeiro pacote enviado no picowatt tem um sequencenumber de 1 e incrementa-o para cada
pacote subsequente por 1 até que alcance 65535

Se tal fora de segs. detectado são deixados cair, requisitar novamente para fora do pacote do
átomo da sequência não está feita.

Arranjar em sequência é desabilitado à revelia.

Balanceamento de carga:3.
O Roteadores executa a inspeção do payload MPLS. Baseado nesse roteador decide como ao LB
o tráfego.

O roteador olha o firstnibble, se a primeira mordidela = 4 então seus um pacote IPv4. A palavra de
controle genérica começa com uma mordidela com vale 0, e a palavra de controle usou os
começos dos dados OAM com valor 1.

https://tools.ietf.org/html/rfc4385

https://tools.ietf.org/html/rfc4385


Facilite a fragmentação e a remontagem:4.
Pode ser usado a indicar a fragmentação do payload

00 = não-fragmentado

01 = ø fragmento

10 = último fragmento

11 = fragmento intermediário

Enviando o processamento do plano

Como o ingresso PE recebeu o quadro do CE, ele para a frente o quadro através do backbone
MPLS à saída LSR com duas etiquetas:

1. Etiqueta do túnel (etiqueta superior) – Diz todo o LSR e saída PE a onde o quadro deve ser
enviado.

2. Etiqueta VC (rótulo inferior) – Identificou a saída AC na saída PE.

Em uma rede do átomo, cada par de roteador de PE deve executar uma sessão LDP visada entre
eles.

A sessão TLDP sinaliza a carta do pseudowire e anuncia mais importante ainda a etiqueta VC. 

Operação

Passo 1: O roteador de PE do ingresso empurra primeiramente a etiqueta VC no quadro. E
empurra então a etiqueta do túnel.



Passo 2: A etiqueta do túnel é a etiqueta que é associada com o prefixo IGP que identifica o PE
remoto. O prefixo é um bit especificado o átomo da configuração.

Passo 3: O pacote de MPLS está enviado então de acordo com a etiqueta do túnel, salto pelo
salto até que o pacote alcance a saída PE2.

Passo 4: Quando o pacote alcançado à saída PE a etiqueta do túnel for removido já. Isto é devido
ao comportamento PHP entre o último roteador P e a saída PE.

Passo 5: A saída PE olha então acima a etiqueta VC no banco de informação de
encaminhamento descasca a etiqueta VC, e para a frente o quadro no AC correto.

Sinalizando o estado do picowatt

Depois que os roteadores de PE estabeleceram o pseudowire, o PE pode sinalizar o estado de
Pseudowire ao PE remoto. Há dois métodos:

Retirada da etiqueta (mais velha de 2)1.

Um roteador de PE pode retirar a etiqueta que traça enviando a mensagem da retirada da
etiqueta ou enviando os mensagens release do mapeamento da etiqueta.

●

Se o AC está para baixo, o roteador de PE sinaliza este enviando uma etiqueta retira a
mensagem ao PE remoto

●

Se uma interface física vai para baixo, a etiqueta retira a mensagem contém o ID de grupo
para sinalizar todo o AC da relação está para baixo

●

Estado TLV picowatt2.

O estado TLV picowatt segue a etiqueta LDP que traça o TLV quando o pseudowire é
escolhido. Isto indica que o roteador de PE quer usar o segundo método.

●

Se o outro roteador de PE não apoia o método do estado TLV picowatt, ambos os roteadores
de PE revertem de volta à etiqueta retiram o método.

●

Depois que o pseudowire é escolhido, o estado TLV picowatt está levado dentro um
mensagem de notificação LDP. O estado TLV picowatt contém o campo de 32 bits do código
de status.

●

Configuração básica do átomo

Etapa 1.Select o tipo de encapsulamento.

Etapa 2. Enable que especifica o comando connect no CE que enfrenta a relação.

mpls do encapsulamento do vcid par-roteador-identificação do xocnnect

 Par-roteador-identificação: Router ID LDP para o roteador de PE remoto.

 VCID: identificador que você atribuiu ao picowatt.

Etapa 3. Assim que o xconnect em ambos o roteador de PE configurado, a sessão LDP visada for



estabelecido entre o roteador de PE.

Análise de PseudowirePacket

Deixe-nos iniciar um sibilo de Pseudowire do ingresso PE à saída PE.

Requisição de eco e pacotes de resposta MPLS enviados sobre Pseudowire ponto a ponto.

Topologia

    

Deixe-nos sibilar do PE1 ao PE2:

R1#ping mpls pseudowire 6.6.6.6 100

Sending 5, 100-byte MPLS Echos to 6.6.6.6,

    timeout is 2 seconds, send interval is 0 msec:

Type escape sequence to abort.

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/61/80 ms

Observações feitas:

1. Requisição de eco: 

Levará 2 etiquetas - VPN e transporte

Enviado como o pacote rotulado que leva a ETIQUETA picowatt. Esta será a etiqueta comutada
(com etiqueta do transporte)

ETIQUETAS: 2
SRC IP: IP DO LAÇO DE RETORNO (USADO NO NEIGHBORSHIP VISADO LDP)
DST IP: 127.0.0.1
TIPO L4: UDP
PORTA SRC: 3503
PORTA DST: 3505
BYTE DE TOS: DESLIGADO
MPLS EXP: DESLIGADO



DF MORDIDO: LIGADO

O campo de OPÇÕES do IPv4 está no USO: CAMPO de OPÇÕES da ALERTA DE ROTEADOR
(pontapé ao CPU)

A CARGA ÚTIL DE UDP será REQUISIÇÃO DE ECO do LABEL SWITCHING MPLS

Vista geral:

Camada 2/Labels:

L3/L4:



O payload real MPLS:



2. Resposta de eco:

Levará 1 etiqueta – Transporte

Enviado como o PACOTE DO UNICAST. Esta será etiqueta comutada (com etiqueta do
transporte) devido ao LDP em um núcleo.

LABELS:1
SRC IP: RETIRE O ENDEREÇO IP DE UM OU MAIS SERVIDORES CISCO ICM NT da
RELAÇÃO (10.1.6.2 em nosso caso)
DST IP: IP DA FONTE VISTO NA REQUISIÇÃO DE ECO - LAÇO DE RETORNO DO
ROTEADOR DE ORIGEM
TIPO L4: UDP
SRC PORT:3503
DST PORT:3505
BYTE DE TOS: DESLIGADO
MPLS EXP: DESLIGADO
DF MORDIDO: LIGADO

A CARGA ÚTIL DE UDP será RESPOSTA DE ECO do LABEL SWITCHING MPLS  

O MPLS EXP está LIGADA e GRUPO a 6

O BIT DF está LIGADA

Detalhes VC para a referência:



R1#sh mpls l2transport vc detail

Local interface: Fa2/0 up, line protocol up, Ethernet up

 Destination address: 6.6.6.6, VC ID: 100, VC status: up  

   Output interface: Fa0/1, imposed label stack {24 28}

   Preferred path: not configured 

   Default path: active

   Next hop: 10.1.1.2

 Create time: 2d17h, last status change time: 2d17h

   Last label FSM state change time: 2d17h

 Signaling protocol: LDP, peer 6.6.6.6:0 up

   Targeted Hello: 1.1.1.1(LDP Id) -> 6.6.6.6, LDP is UP

   Status TLV support (local/remote)   : enabled/supported

     LDP route watch                   : enabled

     Label/status state machine        : established, LruRru

     Last local dataplane   status rcvd: No fault

     Last BFD dataplane     status rcvd: Not sent

     Last BFD peer monitor  status rcvd: No fault

     Last local AC  circuit status rcvd: No fault

     Last local AC  circuit status sent: No fault

     Last local PW i/f circ status rcvd: No fault

     Last local LDP TLV     status sent: No fault

     Last remote LDP TLV    status rcvd: No fault

     Last remote LDP ADJ    status rcvd: No fault

   MPLS VC labels: local 28, remote 28

   Group ID: local 0, remote 0

   MTU: local 1500, remote 1500

   Remote interface description:

 Sequencing: receive enabled, send enabled

 Sequencing resync disabled

 Control Word: On (configured: autosense)



 Dataplane:

   SSM segment/switch IDs: 4097/4096 (used), PWID: 1

 VC statistics:

   transit packet totals: receive 1027360, send 1027358

   transit byte totals:   receive 121032028, send 147740215

   transit packet drops:  receive 0, seq error 0, send 0

L2VPN que colabora

Construções de colaboração L2VPN nesta funcionalidade permitindo que os circuitos díspares do
acessório sejam conectados. Uma função entrelaçada facilita a tradução entre encapsulamentos
diferentes da camada 2. Nas versões anterior, o roteador do Cisco Series apoiado construiu uma
ponte sobre somente a colaboração, que é sabida igualmente como os Ethernet que colaboram.

Até este ponto nisto, o AC em ambos os lados foi o mesmo tipo de encapsulamento, que é
referido igualmente como como-à-como a funcionalidade.

O L2VPN que colabora é característica do átomo permite o tipo de encapsulamento diferente em
ambos os lados da rede do átomo

Exige-se para interconectar dois circuitos heterogêneos do acessório (AC).●

As duas funções de colaboração principais L2VPN (IW) suportadas no Cisco IOS Software
são:

●

o encabeçamento de 1.IP/Routed:MAC é removido (e substituído com as etiquetas MPLS) em
uma extremidade da nuvem MPLS e um cabeçalho de MAC novo é construído no outro PE. O
cabeçalho IP é retido enquanto é.

2. Ethernet/construído uma ponte sobre: O cabeçalho de MAC não é removido de todo. As
etiquetas MPLS são impostas sobre o cabeçalho de MAC e o cabeçalho de MAC é entregado
como é à outra extremidade da nuvem MPLS.

Possibilidades de colaboração

a. FR aos Ethernet

b. FR ao PPP

c. FR ao ATM

d. Ethernet ao VLAN

e. Ethernet ao PPP

Informações Relacionadas

https://tools.ietf.org/html/rfc3985 ●

https://tools.ietf.org/html/rfc4664●

https://tools.ietf.org/html/rfc3985
https://tools.ietf.org/html/rfc4664


https://tools.ietf.org/html/rfc4667●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://tools.ietf.org/html/rfc4667
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html
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