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Abstract. The GLASS (GMPLS Litghwave Agile Switching Simulator) is a tool 
for simulation of next generation optical networks. It is based on free   
and open source code developed in JAVA. This paper aims at describing   
a new feature added to the GLASS, in order to facilitate the dynamic   
rerouting of LSPs (Label Switched Paths) in GMPLS networks scenarios   
based on the RSVP-TE signaling protocol 

Resumo. O GLASS (GMPLS Lightwave Agile Switching Simulator) é uma 
ferramenta de simulação para Redes Ópticas de Nova Geração, livre e de 
código aberto, desenvolvida em Java. Este artigo visa apresentar uma nova 
funcionalidade no simulador para facilitar o re-roteamento dinâmico de LSPs 
(Label Switched Paths) em cenários de redes GMPLS, baseado no protocolo 
de sinalização RSVP-TE. 

1. Introdução 

Existem diversos simuladores de tráfego de redes disponíveis, os que mais se destacam 
comercial e academicamente são o OPNET [OPNET] e o Network Simulator (ns) 
[VINT]. O OPNET é um simulador comercial e proprietário largamente utilizado no 
âmbito corporativo, devido às suas funcionalidades e precisão nos resultados. Ele é mais 
utilizado em grandes empresas e operadoras de telecomunicações, mas restrito em 
outros ambientes, como o acadêmico, principalmente devido ao seu custo elevado. O 
ns-2 é utilizado principalmente por pesquisadores, por ter distribuição gratuita e código 
aberto. Tal fato o torna adequado a situações onde é necessário desenvolver novas 
funcionalidades, como em teses e projetos de pesquisa aplicada. No entanto, a sua 
interface (textual) não é amigável ao usuário. Além disso, os protocolos e tecnologias 
no ns-2, em geral, são desenvolvidos para uso isolado, para resolução de problemas 
específicos. Integrá-los, normalmente, é uma tarefa árdua. 

 Nesse contexto, um dos grandes problemas encontrados pelos alunos de 
graduação e pós-graduação nos cursos de Computação e Engenharia Elétrica é o alto 
custo de ferramentas de simulação para análise de protocolos e arquitetura de alto nível 
tolerante a falhas, em cenários de Redes Ópticas utilizando as tecnologias MPLS 
(Multiprotocol Label Switching) [Rosen et al. 2001] e GMPLS (Generalized 
Multiprotocol Label Switching) [Mannie 2004]. O GLASS (GMPLS Lightwave Agile 
Switching Simulator) [GLASS Overview] é uma das poucas ferramentas voltada para 
simulação de Redes Ópticas de Nova Geração, livre e de código aberto e com uma 



  

interface amigável (gráfica) desenvolvida e implementada em JAVA e com a geração 
dos scripts em DML (Data Modeling Language).  

 Um dos requisitos para se obter Engenharia de Tráfego em Redes Ópticas de 
Nova Geração com as tecnologias MPLS/GMPLS é a capacidade de re-rotear LSPs 
(Label Switched Path) já estabelecidos na rede, sob certas condições, ou políticas 
administrativas. Outra característica importante é quando um LSP é re-roteado devido a 
uma falha em um circuito de comunicação, e quando essa falha estiver resolvida, o LSP 
deverá ser restabelecido pelo caminho original. Atualmente, o GLASS na sua 
distribuição (versão 2.0.2) disponibiliza apenas o primeiro requisito descrito de 
Engenharia de Tráfego, isto é, re-rotear LSPs já estabelecidos na rede. 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar a implementação do segundo 
requisito de engenharia de tráfego descrito, no simulador. O objetivo do novo módulo é 
fazer o restabelecimento dinâmico de LSPs primários, em caso da saída desses do 
estado de falha, visando o estudo da qualidade de serviço fim-a-fim para uma 
determinada aplicação em um cenário com as tecnologias MPLS/GMPLS. O restante 
deste trabalho está organizado da seguinte forma. Na próxima seção são apresentados 
alguns trabalhos relacionados ao oferecimento de ferramentas de simulação. A Seção 3 
descreve um resumo das características implementadas nos novos métodos inseridos no 
framework do simulador. Na Seção 4 são apresentados o cenário e os experimentos de 
simulação para avaliar o novo módulo. Finalmente, a Seção 5 conclui o artigo e 
apresenta possíveis trabalhos futuros. 

2. Trabalhos Relacionados 

O trabalho apresentado em [Fidalgo et al. 2004] descreve o QNET, um simulador de 
redes IP desenvolvido com o objetivo de auxiliar trabalhos de pesquisa, projeto e 
gerenciamento de redes convergentes. O QNET fornece uma interface gráfica ao 
usuário para configurar os cenários e visualizar os resultados. Além disso, beneficia-se 
do potencial e flexibilidade proporcionados pelo ns-2. Entretanto, não possui 
implementação de módulo para redes ópticas integrado à ferramenta. 

 O trabalho apresentado em [Nascimento et al. 1999] descreve as arquiteturas 
física e funcional do protótipo RENATA (Redes Neurais Aplicadas ao Tráfego ATM). 
Este ambiente permite o desenvolvimento de agentes inteligentes, baseado em redes 
neurais, destinados à gerência pró-ativa de redes ATM (Asynchronous Transfer Mode).  

 Em [Gonçalves et al. 2003], os autores descrevem uma nova versão para o 
trabalho apresentado em [Nascimento et al. 1999], chamado de RENATA 2, cuja 
evolução compreenderá o suporte à gerência pró-ativa de redes IP, MPLS e GMPLS. 
Porém, não implementa o re-roteamento dinâmico de túneis MPLS.  

 Este artigo contribui com o acoplamento de um novo módulo com característica 
de engenharia de tráfego e baseado nas principais classes das mensagens PATH e RESV 
do protocolo de sinalização RSVP-TE (Resource Reservation Protocol - Traffic 
Engineering) para fazer o re-roteamento dinâmico de túneis LSPs. 

3. Descrição da Implementação 

Por questões de legibilidade, o diagrama de classes apresentado na Figura 1 ilustra 
apenas as principais classes e alguns métodos diretamente envolvidos na solução. As 



  

classes TEAgent, RSVP e MPLSForwardingTable, originárias do GLASS, precisaram 
ser estendidas para contemplar a solução apresentada, conforme explicado a seguir.  

 
Figura 1. Principais classes e métodos participantes da solução 

3.1. Classe TEAgent 

O TEAgent é a classe de Engenharia de Tráfego do simulador que faz a verificação dos 
eventos das mensagens PATH Message e RESV Message do protocolo RSVP-TE. Esta 
classe possui um método que fica de tempos em tempos verificando eventos de falhas 
ou recuperação no circuito de comunicação MPLS/GMPLS. Este método recebe como 
parâmetros as mensagens oriundas dos eventos que podem ocorrer. Na ocorrência de 
qualquer um dos casos, é feito o reporte do evento ao protocolo de sinalização RSVP-
TE, passando como parâmetro informações da interface do elemento que deve ser 
recuperado. Como parte deste processamento, é feita uma chamada ao método 
recoverReportFromAgent da classe RSVP, o qual é explicado a seguir.  

3.2. Classe RSVP 

3.2.1. Método recoverReportFromAgent 

O método recoverReportFromAgent é um método abstrato1 herdado da classe 
SignalingProtocol. Por este motivo, o mesmo teve de ser sobrescrito na subclasse 
RSVP, a fim de implementar o processamento desejado. Desta forma, o processamento 
implementado tem como função principal executar a recuperação do túnel LSP. A 
seguir são descritas as principais características do novo código implementado nesse 
método. 
a. Obtenção de um vetor contendo informações acerca dos LSPs que devem ser 

recuperados. 
b. Obtenção das informações necessárias à mensagem RESV. Enviado em resposta às 

mensagens PATH, mas usado também para remover reservas da rede. 
c. Construção de objeto contendo o endereço IP do elemento (ex: OXC) que vai ser 

recuperado, o código indicando que se trata de recuperação, o tempo de inicio da 
recuperação, o ID do nó a ser recuperado, entre outras informações necessárias. 

                                                
1 Método declarado apenas com a assinatura (tipo de retorno, nome e lista de parâmetros), sem 
processamento algum, em uma classe abstrata. Subclasses que herdam da classe que declara um método 
abstrato devem sobrescrever (overriding) o método abstrato, caso desejem fornecer processamento 
específico. 



  

d. Verificação se o LSP, no momento, é de ingresso ou egresso. Se for ingresso, é dado 
início ao processo de re-roteamento. Se egresso, gera uma notificação MPLS 
informando como parâmetros: objetos da classe SessionObject, o objeto montado no 
item c, um valor booleano (true se upstream e false se downstream) e um objeto do 
tipo ClassObect. Para tanto, invoca o método genNotificationMsg da classe 
Message. Se o LSP for de ingresso é realizada a verificação do tipo de componente, 
no caso OXC, e em seguida o método OXCTypeRecover da classe TEAgent é 
invocado. 

 O método OXCTypeRecover delega parte do seu processamento para um novo 
método criado na classe MPLSForwardingTable chamado 
reRouteToPrimaryPathLSP_OXC. Este método é explicado na Seção 3.3. 

3.2.2. Método sendPrimaryPathOnToEgress 

O método sendPrimaryPathOnToEgress  foi criado com o objetivo de auxiliar o método 
reRouteToPrimaryPathLSP_OXC, localizado na classe MPLSForwardingTable,  no re-
roteamento de túneis LSPs primário. O método sendPrimaryPathOnToEgress recebe 
como parâmetro o LSP primário e seu respectivo backup. Dessa forma, ao encontrar o 
LSR de egresso envia uma mensagem de notificação PATH Message e não mais RESV 
Message. Em seguida, invoca o método rcvPrimaryPathOnFromEgress da classe 
TEAgent, responsável pela verificação do tipo de componente. 

3.3. Classe MPLSForwardingTable 

3.3.1. Método reRouteToPrimaryPathLSP_OXC 

a. Responsável por identificar os lambdas, que correspondem a distância entre valores 
repetidos num padrão de onda, do LSP de backup (tanto de entrada quanto de saída), 
além de também identificar os lambdas dos LSPs primários que devem ser ativados, 
tanto de entrada e saída. Uma vez feito isto, desconecta o par de lambdas (entrada e 
saída) do LSP de backup e conecta o par de lambdas (entrada e saída) 
correspondente ao LSP primário. Este procedimento é realizado para LSPs 
ingressos. 

b. No caso de LSPs egressos, certifica se o protocolo de sinalização sendo utilizado é o 
RSVP-TE. Se for invoca o método sendPrimaryPathOnToEgress (novo método 
criado) da classe RSVP.  

4. Análise da Implementação 

4.1. Cenário 

Nesta seção será apresentado um cenário de simulação. A topologia do cenário, 
ilustrada pela Figura 2, foi elaborada para que se tenham caminhos redundantes em que 
se possa utilizar o módulo tolerante a falhas de re-roteamento dinâmico de LSPs.  

 
Figura 2. Topologia utilizada na simulação 



  

 Nesta simulação definiu-se que o tráfego teria como origem o nó host 3  e o 
destino será o nó host 1. O túnel LSP Primário é criado entre os LERs 6 e 8 e composto 
pelos  nós OXCs 15, 9, 10 e 16. O túnel LSP Reserva para o túnel LSP Primário é 
criado entre os LERs 6 e 8 e composta pelos nós OXCs 15, 13, 14 e 16.  

4.2. Resultados da Simulação 

Partiu-se para a realização de simulações com o objetivo de avaliar o módulo de re-
roteamento dinâmico, comparando resultados de eventos de falhas e recuperação com o 
novo módulo inserido no simulador e com a distribuição padrão GLASS, sem o novo 
módulo. A simulação foi repetida cinco vezes com tráfego aleatório e não foram usados 
geradores diferentes para cada variável aleatória da simulação. 

 Simulou-se um evento de falha no LSP primário entre os nós 9 e 10 e a falha 
ocorre no instante 40s da simulação e o enlace retorna à condição inicial no instante 50s. 
Um evento de falha também e simulado no LSP de reserva entre os nós 13 e 14 e ocorre 
no instante 60s da simulação. As Figuras 3 e 4 mostram o comportamento do parâmetro 
Throughput (vazão), que é a métrica que corresponde a quantidade de bytes recebidos 
pelo destino do túnel LSP entre os hosts 6 e 8 para os eventos descritos. Na primeira é 
apresentado o comportamento do Throughput do Túnel LSP entre os host 6 e 8 sem o 
novo módulo de re-roteamento inserido no simulador. 
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Figura 3. Throughput do Túnel 

LSP sem o Novo Módulo 
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Figura 4. Throughput do Túnel 

LSP com o Novo Módulo 

 Na Figura 4 é apresentado o comportamento do Throughput do Túnel LSP entre 
os host 6 e 8 com o novo módulo de re-roteamento inserido no simulador. Nas Figuras 5 
e 6 é apresentada a quantidade de pacotes ópticos no Túnel LSP entre os host 6 e 8 após 
as ocorrências dos eventos sem e com o novo módulo de re-roteamento inserido no 
simulador.
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Figura 5. Pacote Óptico Sem o 

Novo Módulo 
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Figura 6. Pacote Óptico Com o 

Novo Módulo



  

 A análise básica dos resultados obtidos nas duas simulações procura evidenciar 
o fato de que o re-roteamento dinâmico de LSPs após um evento de recuperação,  obtida 
através da introdução do novo módulo basedo nos objetos do protocolo RSVP-TE, 
permite um melhor balanceamento do uso dos recursos da rede, no caso caracterizado 
pela uso racional dos túneis LSPs. 

5. Considerações e Trabalhos Futuros 

O objetivo deste artigo foi descrever um novo módulo implementado no simulador 
GLASS que é livre e de código aberto, para redes MPLS/GMPLS. O Simulador foi 
desenvolvido em JAVA, através dos grupos vinculados à NIST (National Institute of 
Standards and Technology). Na última distribuição do GLASS, Versão 2.0.2, que é a 
utilizada neste trabalho, não existia a função de re-roteamento de túneis LSPs em 
cenários de redes MPLS/GMPLS. No decorrer deste trabalho, verificou-se a 
necessidade de avaliar o novo módulo com cenários mais complexos a fim de provar o 
correto funcionamento da implementação realizada, bem como aprimorar algumas 
outras funcionalidades no simulador como a utilização de gerenciamento baseado em 
políticas para provisionamento dinâmico de DiffServ e GMPLS e a adição de técnicas de 
simulação estocástica também se fazem necessários. 
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