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Agregação de enlace ethernet e balanceamento de carga 
 
 
Sobre LAG na terminologia ethernet: 
 
Agregação de enlace (link aggregation), balanceamento de carga (load balancing), ligação de enlace 
(link bonding) são termos usados com abrangência em redes de computadores para descrever 
vários métodos de conexões de redes múltiplas agregadas em enlaces paralelos, a fim de aumentar 
a capacidade (throughput) além do que uma única conexão poderia sustentar e fornecer 
redundância em caso de um dos enlaces falharem. 
 
Do ponto de vista de redes, a ligação de enlace (link bonding) é um único canal físico. Link bonding 
é agregação de quadros na camada 1, o qual na camada 2 é fornecido como um único enlace físico, 
já ao passo que agregação ethernet (na sua maior parte camada 2) e balanceamento de carga 
(camada 3) são métodos para combinar dois ou mais caminhos ethernet. 
 
Link bonding – uma agregação de camada 1, baseado em agregação de bit ou quadro. 
 
Link aggregation – uma agregação de camada 2, baseado no padrão IEEE 802.3ad com hashing 
em endereço MAC, onde algumas implementações também permitem agregação de camada 3 
baseado em hashing de endereço/portas IP. 
 
Load balancing – é segmentação de tráfego, baseado em configuração de caminho de tráfego pré-
definido, que geralmente é implementado em roteadores ou switches de camada 3. Segmentação 
de tráfego pode ser definida por VLANs, endereços IP, portas, etc, dependendo de opção existente 
no aparelho. Balanceamento de carga também pode ser aplicado em switches na camada 2 
baseado em caminhos pré-definidos por VLAN. 
 
O CFIP Lumina suporta internamente agregação de enlace ethernet, que é uma implementação da 
indústria de microondas. A SAF Tehnika desenvolveu um mecanismo de agregação de enlace 
ethernet em microondas proprietário. Ele foi desenvolvido ao longo das diretrizes 802.3ad e o 
mecanismo está em conformidade com as suas disposições, enquanto que o principal 
aprimoramento, especificamente para agregação de enlace em rádio microondas, é o protocolo de 
controle proprietário, o qual leva em consideração propriedades específicas de enlace em 
microondas: como por exemplo. capacidade (throughput) de enlace, nível de sinal recebido (RSL), 
radial MSE (“SNR” percebido), LDPC stress (BER antes do FEC), etc. 
 
Existem várias formas de implementar agregação de enlace (link aggregation): 
 

Agregação de enlace pelo próprio equipamento rádio: 

o Com o CFIP Lumina – pode-se realizar configuração 2+0 usando um par de switches externos 

com quarto portas (pelo menos) e esses switches não estão envolvidos na agregação de enlace. 
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Agregação de enlace usando equipamento externo: 

o Com o CFIP Lumina – pode-se realizar configuração n+0 usando switches externos com (pelo 

menos) cinco portas. 
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Método de agregação de enlace realizado pelo próprio rádio (LACP) 
 
CFIP Lumina: 
 
Com a agregação de enlace pelo CFIP Lumina, no modo 2+0 (aggregation), é possível utilizar a 
capacidade em camada 2 ethernet de até 727 Mbps (256QAM Weak FEC ACM @ 56MHz), através 
do uso de um par de frequências independentes para cada enlace. A distribuição de tráfego na 
agregação de enlace (2+0), entre os dois enlaces, está baseada nos endereços MAC fonte e destino 
dos pacotes Ethernet. A agregação de enlace (2+0) requer múltiplas conexões de pares de 
endereço MAC a MAC, pois o caminho para cada conexão é escolhido com base nos endereços 
MAC fonte e destino dos quadros Ethernet. Assim, uma diversidade suficiente de endereços MAC é 
requerida para alcançar a máxima capacidade agregada. 
A agregação de enlace do CFIP Lumina 2+0 caracteriza redundância de enlace e energia. Se um 
enlace perder sincronismo ou qualquer unidade falhar, o tráfego será redirecionado para o enlace 
ativo. 
 
Equipamentos necessários: 
 

Dois enlaces CFIP Lumina. Cada ODU CFIP Lumina deve ter duas portas ethernet (óptica ou 
elétrica). O modelo fornecido pela wi2be é híbrido, isto é, uma é óptica e a outra elétrica. Escolha o 
que melhor lhe convier para interligar os Luminas mestre-escravo em cada estação. 

Dois switches Gigabit Ethernet com pelo menos 4 portas disponíveis. 

A fim de conectar os rádios em antenas de polarização única, pode-se usar um acoplador de RF 
ou OMT. Alternativamente poderiam ser utilizadas duas antenas separadas. 
 

 
 

Fig.1 Esquema de interconexão para Lumina 2+0 via LACP interno SAF. 
ODU1 e ODU2 estão no enlace mestre. ODU3 e ODU4 estão no enlace escravo. 

 
Característica: 
 

Até 732 Mbps (256QAM Weak FEC fixo @ 56MHz) 
 

Proteção na camada física: 

o Proteção contra falha de equipamento 

o Proteção de rádio 

o Proteção de modem 

o Proteção de ethernet 

 

Reconfiguração automática para 1+0, com redirecionamento de tráfego, em caso de: 

o Falta de sincronismo no enlace mestre 

o Falta de sincronismo no enlace escravo 
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o Falha em qualquer equipamento ODU 

o Falha na fonte de alimentação 

o Falha de cabo (falta de enlace) 

 

Tempo de comutação médio de 100ms 
 
Se a modulação de um enlace comutar para um esquema com menor nível de modulação, a 
modulação no outro enlace será alinhada para a mesma configuração. 
 
Abaixo um exemplo prático e didático dessa configuração pelo LACP interno SAF, só lembrando que 
o cabo de interligação somente é colocado após todas as configurações terem sido realizadas em 
cada ODU: 
 
- LAN 2 1000Base-Lx (óptica) para tráfego/gerência (configuração interna de VLAN não necessária). 
- LAN 3 1000Base-Tx (elétrica) para interligação entre as ODUs Mestre/Escravo. 
 
- Jamais usar caixa externa conversor de mídia (por bloquearem pacotes multicast) entre os 
Luminas (portas GE) e Switches externos (portas GE), mas sim usar diretamente módulos SFP 
(1000Base-Lx) nas portas GBIC dos switches. 
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IP final 10 como Master (ID 1), em polarização V ou H (primeiro enlace, mestre): 

 
 
IP final 11 como Master (ID 1), em polarização V ou H (primeiro enlace, mestre): 
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IP final 12 como Slave (ID 2), em polarização oposta ao primeiro enlace (segundo enlace, escravo): 

 
 
IP final 13 como Slave (ID 2), em polarização oposta ao primeiro enlace (segundo enlace, escravo): 
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IP final 10, status da agregação interna: 

 
 
IP final 11, status da agregação interna: 
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IP final 12, status da agregação interna: 

 
 
IP final 13, status da agregação interna: 
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IP final 10, configuração de VLAN opcional (que deve passar igualmente pelas duas portas, jamais 
separar por portas distintas), aqui como exemplo didático somente: 

 
 
IP final 11, configuração de VLAN opcional (que deve passar igualmente pelas duas portas, jamais 
separar por portas distintas), aqui como exemplo didático somente: 
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IP final 12, configuração de VLAN opcional (que deve passar igualmente pelas duas portas, jamais 
separar por portas distintas), aqui como exemplo didático somente: 

 
 
IP final 13, configuração de VLAN opcional (que deve passar igualmente pelas duas portas, jamais 
separar por portas distintas), aqui como exemplo didático somente: 
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Configuração de VLAN utilizada nos switches externos, já que havia sido habilitada uma VLAN 
específica para a gerência web HTTP dos CFIP Luminas (não obrigatória), aqui meramente didática: 
 
Switch IP final 110, com portas 17 e 18 ligadas aos Luminas IP final 10 e 12, respectivamente. Porta 
13 ligada ao instrumento de teste para verificação do tráfego e porta 15 ligada ao notebook para 
verificação da gerência. 

 
 
Switch IP final 111, com portas 17 e 18 ligadas aos Luminas IP final 11 e 13, respectivamente. Porta 
13 ligada ao instrumento de teste para verificação do tráfego. 
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Master IP 10 sem alimentação, vide resultados: 
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Master IP 10 retorna alimentação, vide resultados: 
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Master IP 11 sem alimentação, vide resultados: 
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Master IP 11 retorna alimentação, vide resultados: 
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Slave IP 12 sem alimentação, vide resultados: 
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Slave IP 12 retorna alimentação, vide resultados: 
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Slave IP 13 sem alimentação, vide resultados: 
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Slave IP 13 retorna alimentação, vide resultados: 
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Método de agregação de enlace realizado pelo equipamento externo (LACP) 
 
CFIP Lumina: 
 
Abaixo um exemplo prático e didático dessa configuração pelo LACP nos switches externos: 
 
- Interligação de cabo óptico e elétrico faz-se necessário de cada Lumina para cada switch. 
 
- LAN 2 1000Base-Lx (óptica) somente para tráfego (configuração interna de VLAN obrigatória). 
- LAN 3 1000Base-Tx (elétrica) somente para gerência (configuração interna de VLAN obrigatória). 
 
- Jamais usar caixa externa conversor de mídia (por bloquearem pacotes multicast) entre os 
Luminas (portas GE) e Switches externos (portas GE), mas sim usar diretamente módulos SFP 
(1000Base-Lx) nas portas GBIC dos switches. 
 
- Configuração de by-pass Multicast, necessária para permitir a troca de LACPDUs entre os 
switches externos, obrigatória em cada Lumina: 
cfg add eth sw16 w 04h 0Eh 3 
cfg add eth sw64 w 04h 10h 88090180C2000002 
cfg add eth sw32 w 04h 18h 1F 
 
- Configuração de LAG (LACP), VLAN e MSTP em instâncias diferentes para gerência e tráfego, são 
necessárias nos switches externos. 
 
IP final 10, configuração de VLAN obrigatória (para separar por portas distintas - o tráfego, da 
gerência), aqui como exemplo didático somente: 
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IP final 11, configuração de VLAN obrigatória (para separar por portas distintas - o tráfego, da 
gerência), aqui como exemplo didático somente: 

 

IP final 12, configuração de VLAN obrigatória (para separar por portas distintas - o tráfego, da 
gerência), aqui como exemplo didático somente: 
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IP final 13, configuração de VLAN obrigatória (para separar por portas distintas - o tráfego, da 

gerência), aqui como exemplo didático somente:

 

IP final 10, configuração de by-pass multicast e realizar o reboot, obrigatoriamente: 

 

 

  



 

wi2be Tecnologia S.A. 
Vendas: +55 (19) 3112-3050 
Suporte: +55 (41) 3039-1800 

  www.wi2be.com 39 

 

IP final 11, configuração de by-pass multicast e realizar o reboot, obrigatoriamente: 

 

 

  



 

wi2be Tecnologia S.A. 
Vendas: +55 (19) 3112-3050 
Suporte: +55 (41) 3039-1800 

  www.wi2be.com 40 

 

IP final 12, configuração de by-pass multicast e realizar o reboot, obrigatoriamente: 

 

IP final 13, configuração de by-pass multicast e realizar o reboot, obrigatoriamente: 
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Configuração de VLAN, LAG, LACP, MSTP utilizada nos switches externos, meramente didáticos: 
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