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Resumo 

O rápido crescimento da utilização da Internet e as novas tendências 

computacionais requerem uma rápida adaptação das redes para servir diferentes 

propósitos. No entanto as actuais redes padecem de algumas limitações ao nível 

da configuração quando se pretende criar canais de comunicação que atravessam 

redes com comutação de pacotes e redes com comutação de circuitos. 

Neste projecto aplicou-se o conceito de Redes Definidas por Software – 

Software-Defined Networking (SDN) – num sistema que permite abstrair as 

especificidades dos equipamentos, tanto em redes com comutação de circuitos 

como em redes com comutação de pacotes. Para isso foram desenvolvidos agentes 

para controlo dos equipamentos e um controlador de rede com uma visão global 

do estado da rede. 

Para que os clientes possam ter controlo sobre a rede e acesso ao seu estado, 

foram criadas interfaces de programação REST tendo em consideração questões 

de segurança (autenticação e confidencialidade) e de extensibilidade. 

Também foi criada uma aplicação web que tira partido das interfaces de 

programação referidas anteriormente e que pode ser utilizada em dispositivos 

móveis com ecrã táctil. 
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Abstract 

The fast increase of the Internet usage and the new computational 

tendencies require the rapid adaptation of the networks to suit different purposes. 

However current networks have some configuration limitations when 

communication channels include packet switched and circuit switched networks. 

In this project, we applied the concept of Software-Defined Networking 

(SDN) in a system that abstracts the specific characteristics of the equipment, 

both in circuit switched and packet switched networks. For this, we developed a 

network controller with a global view of the network state and agents to control 

the equipment. 

To enable clients to have control over the network and to know its state, 

we created REST application programming interfaces taking into account its 

security (authentication and confidentiality) and extensibility. 

We also created a web application that takes advantage of the programming 

interfaces mentioned above and that can be used in a touch screen enabled mobile 

device. 
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Introdução 

1.1  Contexto 

A cada dia que passa, existem mais dispositivos ligados em rede e há muito 

que deixaram de ser apenas os tradicionais computadores. Hoje em dia são 

computadores, impressoras, smartphones, tablets, aparelhos de televisão, consolas 

de jogos, carros, óculos de realidade aumentada, relógios (smartwatches) e a lista 

continua a aumentar. As redes com e sem fios estão em todo lado e permitem 

cada vez mais o acesso a conteúdos online em alta definição [1], chamadas VoIP, 

videoconferências, jogos online e muito mais. Para além dos utilizadores comuns, 

existem ainda as empresas e as suas necessidades específicas que por vezes 

significam grandes volumes de dados (p. ex.: big data) ou apertados requisitos de 

qualidade de serviço (p. ex.: cloud services). 

As novas tendências computacionais requerem uma rápida adaptação das 

redes por forma a servir os diferentes propósitos. No entanto as actuais redes 

padecem de algumas limitações [2]. Seja a nível local ou global, a alteração de 

configurações da rede revela-se uma tarefa morosa e com custos elevados. Muitas 

vezes estas alterações têm que ser feitas manualmente, aumentando a propensão 

para quebras no serviço. Esta complexidade acaba mesmo por conduzir à 

estagnação. 

A multiplicidade de equipamentos de diferentes fabricantes com interfaces 

de configuração proprietárias é outro dos factores que dificultam a habilidade dos 

operadores para adaptar as suas redes às constantes alterações das necessidades. 
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Adicionalmente, a solução da reserva de recursos acima da capacidade (link 

oversubscription) não é eficaz quando os padrões de tráfego estão em constante 

mudança. 

Com vista a tentar resolver estas limitações surgiu o conceito de Redes 

Definidas por Software [2, 3, 4] – ou em inglês, Software-defined networking 

(SDN). O propósito do SDN é separar o hardware (data plane) e a inteligência da 

rede (control plane) ao mesmo tempo que favorece a gestão centralizada da rede. 

Na medida em que este sistema tem conhecimento de toda a rede, podemos ter 

um controlo mais inteligente e eficiente de toda a rede. Em termos práticos, com 

o controlo centralizado, deixa de haver a necessidade de controlar individualmente 

cada um dos elementos da rede, visto que a sua estrutura é abstraída. 

O conceito de SDN compreende três grandes camadas, como é ilustrado na 

Figura 1 – a infraestrutura de rede, o controlador e a camada aplicacional. 

 

Figura 1: Arquitectura SDN 

Da camada de rede fazem parte os diversos elementos da rede, sejam reais 

ou virtuais. A utilização de elementos de rede virtuais pode servir para, por 

exemplo, encobrir a existência de múltiplos elementos de rede reais. 

A comunicação com os elementos de rede pode ser feita através de diversos 

protocolos de gestão, idealmente normalizados, ao contrário da realidade actual 

NE1 NE2 NEn 

Rede 

C2 Cn C3 C1 

Controlador 

Aplicações 
A1 
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em que são usados protocolos proprietários ou protocolos normalizados com 

extensões proprietárias. 

A camada de controlo consiste num conjunto de componentes responsáveis 

pela gestão da rede e de conceitos mais abstratos como redes virtuais ou elementos 

de rede virtuais. Abaixo da camada de controlo existe uma camada de abstração 

para tornar transparentes as especificidades da comunicação com os elementos da 

rede, permitindo assim o controlo de equipamentos de diferentes fabricantes e 

diferentes finalidades. Acima da camada de controlo são fornecidas interfaces de 

programação dos diversos componentes do controlador. Podemos comparar o 

controlador a um sistema operativo, na medida em que o segundo abstrai a 

complexidade do hardware através de drivers e fornece comandos e serviços para 

as aplicações.  

A camada aplicacional inclui as regras do negócio e a lógica que antes estava 

em cada um dos elementos da rede. Tipicamente as aplicações são executadas em 

sistemas distintos dos controladores e podem ser utilizadas directamente pelos 

operadores responsáveis pela configuração e manutenção da rede ou podem ainda 

ser sistemas autónomos que reagem às alterações de estado da rede. 

1.2  Motivação 

Até agora o conceito de SDN tem sido aplicado apenas às redes com 

comutação de pacotes, deixando de fora as redes de transporte com comutação de 

circuitos. Deste modo, a gestão das redes continua a ser feita separadamente, não 

sendo possível o controlador da rede ter o conhecimento da sua estrutura global. 

1.3  Objectivo 

O objectivo deste projecto foi a implementação de uma solução, como prova 

de conceito funcional, baseada no conceito SDN e capaz de criar canais de 

comunicação que atravessem uma rede com comutação de pacotes e comutação 

de circuitos, satisfazendo ainda os casos de uso descritos no Capítulo 3.  

A solução abrange todos os níveis, desde a rede até às aplicações, e inclui: 

extensões ao protocolo de controlo; criação de gestores para o controlador; serviços 
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web acima do controlador; uma aplicação web para gestão dos canais de 

comunicação; e a segurança da comunicação entre os serviços web e a aplicação 

web. 

1.4  Enquadramento Institucional 

Este relatório é parte integrante do trabalho feito no âmbito da disciplina 

Projecto em Engenharia Informática do Mestrado em Engenharia Informática da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O trabalho foi desenvolvido na 

Coriant Portugal como parte de uma prova funcional de um conceito inovador, 

no que diz respeito ao controlo de redes de transporte. 

1.5  Contribuições 

Neste projecto foi desenhado e desenvolvido um sistema, baseado no conceito 

SDN, que permite criar canais de comunicação que atravessam uma rede 

composta por equipamentos com comutação de pacotes e equipamentos com 

comutação de circuitos. A solução implementada é composta por um controlador 

de rede; agentes que fazem a mediação entre o controlador e os equipamentos da 

rede; uma interface REST acima do controlador; e uma aplicação web que 

comunica com o controlador através da interface REST por um canal seguro. 

No âmbito deste projecto foi também produzido um artigo que foi 

apresentado na Optical Fiber Communication Conference and Exposition (OFC) 

2014. 

Embora tenham sido feitas demonstrações em redes de pequenas dimensões, 

foi possível provar a possibilidade da aplicação do conceito SDN às redes com 

comutação de circuitos. 

O projecto foi desenvolvido por uma equipa composta por 8 pessoas, em que 

todas participaram na definição da solução. Ao nível da implementação foram 

divididas tarefas pelos vários elementos.  

Neste projecto participei nas várias fases de definição da solução e da 

implementação da solução. Ao nível da implementação estive mais focado nas 
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tarefas relacionadas com os serviços web, com a aplicação web e com a segurança 

da comunicação entre os dois. Adicionalmente, também fui responsável pela 

infraestrutura de apoio ao desenvolvimento. 

1.6  Organização do documento 

Este documento está organizado da seguinte forma: 

• Capítulo 1: Contextualização, limitações actuais, objectivos do 

projecto, enquadramento institucional e contribuições; 

• Capítulo 2: Apresentação do trabalho relacionado; 

• Capítulo 3: Apresentação do problema, dos casos de uso e do 

planeamento do projecto; 

• Capítulo 4: Apresentação da solução adoptada e do trabalho realizado 

na implementação da prova de conceito; 

• Capítulo 5: Apresentação do trabalho realizado na segunda fase do 

projecto. 

• Capítulo 6: Conclusões sobre o trabalho realizado e apresentação do 

trabalho futuro. 
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Trabalho Relacionado 

Neste capítulo são apresentados os trabalhos relacionados com este projecto, 

começando pela origem das redes definidas por software. 

2.1  Origem das Redes Definidas por Software 

O termo SDN em si foi cunhado num artigo sobre as dez tecnologias mais 

inovadoras para 2009 [5]. O termo foi usado inicialmente para se referir ao projecto 

OpenFlow [6] desenvolvido na Universidade de Stanford mas a sua utilização 

acabou por ser alargada a outras tecnologias, nem sempre relacionadas com este 

projecto. 

O conceito de redes definidas por software surgiu da necessidade de tornar 

as redes mais flexíveis, de modo a possibilitar a inovação ao nível da gestão das 

redes e a diminuir os entraves ao lançamento de novos serviços. 

Apesar do elevado destaque dado ao SDN nos últimos anos, as ideias que 

lhe servem de base têm evoluído ao longo dos últimos vinte anos. A história das 

redes definidas por software começou com o arranque da Internet, cujo sucesso 

levou ao aumento dos desafios na gestão e evolução da infraestrutura das redes 

[7]. 

A evolução das redes definidas por software pode-se dividir em três fases [7], 

sendo que cada uma delas teve as suas contribuições: active networking; separação 

das camadas de rede e de controlo; e o aparecimento do protocolo OpenFlow e 

dos sistemas operativos de rede. 
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2.1.1  Active Networking 

No início da década de 1990, a vontade e a necessidade de experimentar e 

lançar novas ideias, para melhorar os serviços disponibilizados numa rede, levou 

ao aparecimento do conceito de active networking. Esta abordagem visava a 

criação de uma interface de programação nos nós, expondo os seus recursos, para 

permitir a criação de novas funcionalidades. Foram propostos dois modelos de 

programação: capsule module e programmable router/switch model, conforme o 

modo como era distribuído o código a executar nos nós: juntamente com os 

pacotes de dados ou em canais dedicados para controlo, respectivamente. 

A redução dos custos de computação e a evolução de linguagens de 

programação como o Java, que oferece, por exemplo, portabilidade entre várias 

plataformas, promoveram o desenvolvimento das active networks. No entanto, 

esta abordagem não foi particularmente bem recebida por muitos que acreditavam 

que a simplicidade era decisiva para o sucesso da Internet. 

2.1.2  Separação das Camadas de Dados e de Controlo 

No início da década de 2000, o aumento do tráfego e a necessidade de 

garantir fiabilidade e desempenho levaram à necessidade de novas abordagens 

para a gestão das redes, por exemplo para controlo dos caminhos utilizados no 

encaminhamento de pacotes – engenharia de tráfego. No entanto os protocolos de 

encaminhamento convencionais não ofereciam os meios ideais para estas práticas. 

 Os equipamentos de rede apresentam, ainda hoje, uma apertada relação 

entre as camadas de dados e de controlo, dificultando assim o controlo do 

comportamento e a despistagem de problemas de configuração. Isto levou a que 

começassem a surgir esforços para separar as camadas de controlo e de dados, por 

exemplo através da criação de interfaces de programação livres entre ambas as 

camadas e da centralização da lógica de controlo da rede. Ao contrário do que 

acontecia nas active networks, o foco agora estava na possibilidade de 

programação da camada de controlo e na configuração da rede, em vez da 

programação da camada de dados e configuração ao nível dos dispositivos. 
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Na medida em que a gestão das redes é, por definição, uma tarefa que 

abrange toda a rede, fez sentido a passagem das funcionalidades de controlo dos 

equipamentos de rede para servidores separados. Esta separação e a centralização 

dos controladores foram impulsionadas pelo aparecimento de software livre de 

encaminhamento, como o BIRD1 ou o Quagga2 que facilitaram a criação de 

protótipos, e pela evolução da tecnologia dos servidores, que permitiu que mesmo 

com custos reduzidos fosse possível um servidor armazenar e calcular todas as 

regras de encaminhamento de uma rede. 

2.1.3  OpenFlow e os Sistemas Operativos de Rede 

No seguimento da centralização do controlo das redes surgiram diversos 

projectos baseados na ideia de separação das camadas de dados e de controlo. Por 

exemplo, o projecto Ethane [8] reduziu os switches a tabelas de fluxos que eram 

geridas por um controlador centralizado. A primeira instalação do Ethane na 

Universidade de Stanford abriu caminho para a criação do OpenFlow que partilha 

das mesmas ideias. 

Até aqui, as ideias que serviram de base ao conceito de SDN apresentavam 

alguma tensão entre a total capacidade de programação da rede e a simplicidade 

que permitisse instalações em redes reais. O OpenFlow trouxe um equilíbrio entre 

as funcionalidades possíveis e a facilidade de integração em hardware já existente 

através de actualizações de firmware. 

Ao contrário do que acontecia nas active networks, cujos nós eram 

responsáveis por muito do processamento, com o OpenFlow surgiu a noção de 

sistema operativo de rede [9]. Um sistema operativo de rede é um software que 

abstrai o estado dos equipamentos de rede da lógica e das aplicações que 

controlam os comportamentos dessa mesma rede. Estes sistemas decompõem o 

controlo da rede em três camadas: camada de dados/rede com uma interface 

aberta; camada de gestão do estado, responsável por manter o estado da rede de 

                                      

1 http://bird.network.cz 

2 http://www.quagga.net 
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forma coerente; e camada de controlo e lógica, que actua conforme a sua visão 

sobre a rede. 

2.2  OpenFlow 

O protocolo OpenFlow foi entretanto normalizado [10]. O facto de ser um 

protocolo normalizado faz com que possa haver interoperabilidade entre 

controladores e equipamentos de diversos fabricantes, ao contrário dos protocolos 

proprietários ou extensões proprietárias a protocolos normalizados. 

Nos equipamentos com comutação de pacotes, o OpenFlow permite a 

configuração do encaminhamento dos pacotes através da gestão de uma lista de 

regras e acções associadas – tabela de fluxos. Sempre que um pacote chega a um 

switch OpenFlow, este consulta a sua tabela de fluxos para determinar as acções 

a tomar. Esta consulta é feita através da comparação dos parâmetros da 

mensagem com os parâmetros definidos em cada uma das regras existentes na 

tabela de fluxos. Após a consulta são executadas as acções correspondentes às 

regras adequadas. Caso não existam regras adequadas, dependendo da 

configuração, o switch pode recorrer ao seu controlador para que este decida o que 

fazer com o pacote recebido. Neste caso diz-se que o controlador funciona em 

modo reactivo. Por outro lado o controlador pode funcionar em modo pró-activo, 

em que define previamente a lista de regras e acções de um determinado switch. 

Até à versão actual, o OpenFlow ainda não suporta a configuração de 

equipamentos que façam comutação de circuitos. Contudo, o protocolo prevê a 

criação de extensões. 

2.3  Controlo da Rede 

Existe uma grande quantidade de projectos [11] open source relacionados 

com o conceito de SDN. Na categoria dos controladores SDN para redes com 
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comutação de pacotes encontramos alguns exemplos como: Beacon3, Floodlight4, 

OpenDaylight5 e OpenContrail6, de entre os quais se destaca o OpenDaylight. 

O OpenDaylight é um projecto open source, apoiado pela The Linux 

Foundation, cujo objectivo é acelerar a adopção do SDN por parte da indústria e 

dos clientes. O OpenDaylight consiste numa plataforma modular e extensível 

assente numa framework OSGi7 [12]. A comunicação com os equipamentos de rede 

é feita através de protocolos abertos como o OpenFlow – através da biblioteca 

OpenFlowJ8. Acima do controlador é disponibilizada uma interface baseada em 

REST para controlo por parte das aplicações. O OpenDaylight inclui ainda uma 

aplicação web que permite a gestão dos fluxos nos nós geridos pelo controlador. 

No entanto a gestão dos fluxos é feita manualmente para cada um dos nós. 

Para controlo de redes com comutação de circuitos também existem algumas 

soluções, sendo que na Coriant é utilizado o Intelligent Optical Control (IOC) 

[13]. O IOC é um produto desenvolvido pela Coriant para planeamento e controlo 

de redes ópticas com comutação de circuitos, através da abstracção das 

especificidades dos vários equipamentos presentes na rede. A gestão dos 

equipamentos é feita através de vários protocolos proprietários, que variam 

conforme o fabricante, modelo e versão de cada tipo de equipamento. 

2.4  Serviços Web 

No que diz respeito à disponibilização de serviços, em particular na Internet, 

nos últimos anos a tendência [14] recai na utilização de REST, em detrimento do 

SOAP. O termo REST – Representational State Transfer – foi definido por Roy 

Fielding [15] como um tipo de arquitetura de software para sistemas distribuídos. 

                                      

3 http://www.sdncentral.com/projects/beacon 

4 http://www.projectfloodlight.org 

5 http://www.opendaylight.org 

6 http://www.sdncentral.com/projects/opencontrail 

7 http://www.osgi.org/Technology/WhatIsOSGi 

8 http://www.sdncentral.com/projects/openflowj 
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Os serviços implementados com esta arquitectura são chamados de serviços 

RESTful. Neste tipo de arquitectura, um serviço web é visto como um conjunto 

de recursos com um determinado estado. Os recursos são identificados através de 

URIs, por exemplo http://example.com/nodes/node-1 pode representar um 

determinado nó de uma rede. Sobre os recursos podem ser aplicadas diversas 

acções utilizando os diferentes métodos do protocolo HTTP. É utilizado o método 

GET para obter um recurso, PUT ou POST para criar ou alterar o seu estado e 

DELETE para eliminar o recurso. O conteúdo dos recursos pode ser representado 

em diversos formatos, por exemplo XML ou JSON. 

2.5  Sumário 

Neste capítulo foi apresentada a origem do conceito de SDN, que remonta 

ao início da Internet. 

Foram também apresentados assuntos relacionados com o trabalho a 

desenvolver, tais como o projecto OpenDaylight, o projecto OpenFlow, o IOC e o 

conceito de serviços REST.
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O Problema 

Neste capítulo é apresentado o problema que se pretende resolver e os 

principais casos de uso que implicam a gestão de diversos nós com diferentes 

tecnologias. 

Na secção 3.3  é ainda apresentado o planeamento para a realização do 

projecto e uma análise aos desvios do trabalho em relação a este planeamento. 

3.1  Introdução 

Para ilustrar o problema e os principais casos de uso é utilizada a rede 

representada na Figura 2, composta por duas regiões: uma delimitada pela nuvem 

– optical cloud – onde a comunicação é feita por comutação de circuitos e outra 

externa onde a comunicação é feita por comutação de pacotes. 

Numa rede como esta, para criar um canal de comunicação end-to-end entre 

os nós N2 e N3 é necessário fazer configurações nos nós N2, ON2, ON4, N3 e 

potencialmente mais alguns dos nós dentro da nuvem, dependendo da rota. Esta 

tarefa torna-se particularmente difícil e demorada quando se trata de uma rede 

com muitos nós. 

Já existem sistemas capazes de gerir determinadas porções da rede, conforme 

o tipo de tecnologia presente nos seus nós. Estes sistemas são capazes de gerir nós 

de diferentes fabricantes através de diferentes protocolos de comunicação. 
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Figura 2: Representação da rede. 

A Figura 3 ilustra um exemplo de uma rede gerida por vários sistemas de 

gestão – Network Management System (NMS) – diferentes. 

 

Figura 3: Rede gerida por vários sistemas distintos. 
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Estes sistemas distintos não possuem uma visão global da rede, logo não 

podem gerir da forma mais eficaz os recursos existentes nem criar canais de 

comunicação que atravessam diferentes porções da rede. 

Para criar o canal de comunicação end-to-end representado na Figura 3 entre 

os nós N2 e N3 é então necessário utilizar: os NMS 1 e 3 para configurar as regras 

de encaminhamento nos nós N2 e N3, respectivamente; e o NMS 2 para configurar 

os nós ON2, ON3 e ON4 de modo a criar um outro canal entre os nós ON2 e 

ON4, pelo qual vai passar o canal N2-N3. 

3.2  Casos de Uso 

Nesta secção são apresentados os principais casos de uso, que implicam a 

gestão de diversos nós com diferentes tecnologias, tais como: criação de canais de 

comunicação – habitualmente chamados de serviços – que atravessem uma rede 

com comutação de circuitos; realocação de largura de banda (bandwidth steering); 

troca entre centros de dados (data center switchover); criação de serviços com 

restrições; alteração da rota de um serviço; e gestão da congestão. 

3.2.1  Criação de Serviços 

A criação de serviços consiste na criação de condições que permitam a 

comunicação entre pontos de uma rede. Para isso, é necessário configurar os nós 

por onde passam esses serviços. 

Na Figura 4 está representado um circuito entre os nós ON2 e ON4, que 

contém um serviço Optical VPN (O-VPN). Por sua vez, o serviço O-VPN contém 

um serviço End-to-End (E2E) que liga os nós N2 e N3. 

Conforme a largura de banda de um serviço O-VPN, o seu tráfego pode ser 

dividido por múltiplos circuitos, que podem ou não ter a mesma rota. 
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Figura 4: Representação dos serviços numa rede. 

3.2.2  Realocação de Largura de Banda 

Como se falou anteriormente, o tráfego num determinado segmento da rede 

varia ao longo do tempo. Ao reservar recursos na rede necessários para os períodos 

de maior tráfego estamos também a desperdiçar esses mesmos recursos nos 

períodos de menor tráfego. A funcionalidade de realocação de largura de banda 

(bandwidth steering) visa permitir a alteração das propriedades de um serviço de 

modo a responder às necessidades mas também optimizar a utilização dos recursos 

da rede. Numa rede com comutação de circuitos, o aumento e redução da largura 

de banda de um serviço são feitos à custa da criação ou remoção de circuitos, 

respectivamente. No caso da criação de circuitos, estes podem ou não passar pelos 

mesmos nós da rede, como é mostrado na Figura 5. 

Esta funcionalidade torna-se particularmente interessante e útil se funcionar 

automaticamente. Para isso a rede é monitorizada e reconfigurada conforme as 

necessidades ou em períodos/horários pré-estabelecidos. No caso da 

reconfiguração em caso de necessidade, é necessário monitorizar o tráfego nos 
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Figura 5: Serviço com múltiplos circuitos com caminhos distintos. 

3.2.3  Troca entre Centros de Dados 

Muitas empresas possuem múltiplos centros de dados geograficamente 

separados por motivos de redundância ou escalabilidade e por vezes é desejável 

redireccionar um determinado fluxo de dados de um centro de dados para outro, 

idealmente sem quebras no fornecimento dos serviços prestados. A funcionalidade 

de troca entre centros de dados (data center switchover) visa permitir a 

configuração da rede de modo a encaminhar dados para um centro de dados 

diferente daquele que estava em uso. Por exemplo, na Figura 6 os nós N2 e N3 

representam dois centros de dados que fornecem os mesmos serviços mas estão 

afastados geograficamente. Numa situação normal, todos os fluxos de dados que 

chegam ao nó N1 são encaminhados para o N2. A um determinado instante é 

necessário que o centro de dados representado pelo nó N2 seja substituído pelo 

centro de dados representado pelo nó N3. Para isso é necessário configurar os nós 

por onde vai passar o serviço e libertar os recursos nos nós não utilizados. 
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Figura 6: Serviço antes e depois da troca entre centros de dados 

3.2.4  Criação de Serviços com Restrições 

Por várias razões, como por exemplo manutenção programada ou custos, 

pode ser necessário forçar a que um determinado serviço ou conjunto de serviços 

obedeçam a restrições no que diz respeito à sua rota. As restrições podem ser tão 

simples como evitar um determinado nó ou passar obrigatoriamente por um 

determinado nó.  

 

Figura 7: Serviço configurado para passar obrigatoriamente pelo nó ON3 
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Na Figura 7 está representado um serviço que foi configurado para passar 

obrigatoriamente pelo nó ON3. 

3.2.5  Alteração da Rota de um Serviço 

Pelas mesmas razões descritas no caso de uso anterior ou devido a uma falha 

ou congestionamento na rede, depois de criado um serviço, também pode ser 

necessário alterar a sua rota (rerouting). Para isso é necessário calcular uma nova 

rota, reconfigurar os equipamentos e libertar os recursos que já não sejam 

necessários. Na Figura 8 está representado um Serviço cuja rota foi alterada de 

modo a evitar a ligação entre os nós ON1 e ON2. 

 

Figura 8: Serviço cuja rota foi alterada 

3.2.6  Gestão da Congestão 

Outro dos motivos que pode levar a que seja necessário alterar a rota de um 

serviço é a congestão de segmentos da rede. Para que isto seja feito eficazmente é 

necessário monitorizar a rede em diversos pontos, como está representado na 

Figura 9, e despoletar uma alteração da rota no caso de determinadas métricas 

ultrapassarem os limites aceitáveis configurados pelo operador. 
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Figura 9: Serviço monitorizado para evitar congestão. 

3.3  Planeamento 

De seguida é apresentado o planeamento para a concretização do projecto e 

uma análise aos desvios do trabalho em relação a este planeamento. 

Outubro – Novembro: Primeira Fase 

• Levantamento dos requisitos funcionais; 

• Estudo das tecnologias, frameworks, metodologias e trabalhos 

relacionados existentes; 

• Definição dos testes de aceitação; 

• Implementação dos casos de uso base: criação de serviços, realocação 

de largura de banda e troca entre centros de dados: 

o Extensões ao protocolo OpenFlow; 

o Agente OpenFlow; 

o Gestor de Circuitos; 

o Gestor de Serviços; 

o Interface REST; 

o Aplicação Web: 

� Criação e alteração de serviços; 

� Vista básica da Topologia; 
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� Estatísticas dos Serviços 

• Integração e realização de testes; 

• Correcção de possíveis erros encontrados nos testes. 

• Escrita do Relatório Preliminar. 

Dezembro – Maio: Segunda Fase 

• Actualização do código base do OpenDaylight; 

• Realização de testes de regressão; 

• Correcção de possíveis erros encontrados nos testes; 

• Definição dos testes de aceitação; 

• Suporte a novos equipamentos: 

o Migração do OpenFlow 1.0 para o OpenFlow 1.3; 

• Implementação dos casos de uso: criação de serviços com restrições, 

alteração da rota de um serviço e gestão da congestão: 

o Extensões ao protocolo OpenFlow; 

o Agente OpenFlow; 

o Gestor de Circuitos; 

o Gestor de Serviços; 

o Interface REST; 

o Aplicação Web: 

� Alterações gráficas para melhorar o aspecto. 

� Novos casos de uso; 

� Vista da topologia completa da rede; 

• Integração e realização de testes; 

• Correcção de possíveis erros encontrados nos testes. 

• Preparação da apresentação do projecto na Optical Fiber 

Communication Conference and Exposition 2014; 

• Escrita do Relatório do Projecto. 

Junho: Terceira Fase 

• Actualização do código base do OpenDaylight; 

• Realização de testes de regressão; 

• Correcção de possíveis erros encontrados nos testes; 
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• Segurança:  

o Estudo dos mecanismos de segurança 

o Implementação 

o Testes 

• Finalização do Relatório Final do Projecto; 

• Preparação da apresentação do Projecto; 

De um modo geral, este projecto decorreu conforme planeado, havendo, no 

entanto algumas excepções. 

As tarefas relacionadas com definição e realização de testes foram realizadas 

por outra equipa. 

Ao contrário do que estava planeado, as tarefas previstas para a terceira 

fase foram incorporadas na segunda, resultando em apenas duas fases, como 

descrito no Capítulo 4. 

Na segunda fase estava prevista a migração do protocolo OpenFlow da 

versão 1.0 para a versão 1.3, no entanto tal não foi realizado devido à 

incompatibilidade de algumas extensões já implementadas na primeira fase. 

Devido às limitações encontradas na aplicação web no final da primeira fase, 

o trabalho previsto para a segunda fase não se resumiu à implementação dos novos 

casos de uso. Em vez disso, foi implementada uma nova aplicação web, como é 

descrito na secção 5.1.3 do Capítulo 5. 

3.4  Sumário 

Neste capítulo foi apresentado o problema que se pretende resolver e os 

principais casos de uso em que existe a necessidade de uma solução baseada no 

conceito SDN para redes com comutação de pacotes e circuitos. 

Foi também apresentado o planeamento para a realização do projecto e uma 

análise aos desvios do trabalho em relação a este planeamento. 

No capítulo seguinte é apresentada a solução e os detalhes da sua 

implementação na prova de conceito.
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Prova de Conceito 

Para que fosse possível apresentar os primeiros resultados num curto espaço 

de tempo, a execução do projecto foi dividida em duas fases principais. Na 

primeira fase foi realizada uma prova do conceito com apenas alguns casos de uso 

numa rede pequena e simples. 

Neste capítulo é apresentada a solução adoptada para provar o conceito e 

de seguida o trabalho efectuado durante o desenvolvimento. 

Na primeira fase foram implementados e demonstrados os casos de uso: 

criação de serviços, realocação de largura de banda (bandwidth steering) e troca 

entre centros de dados (data center switchover). 

Como já referido anteriormente, o projecto foi desenvolvido por uma equipa 

composta por 8 pessoas, em que todas participaram na definição da solução. Ao 

nível da implementação foram divididas tarefas pelos vários elementos, sendo que 

eu estive mais focado nos serviços web, na aplicação web e na segurança da 

comunicação entre os dois, daí que sejam esses os assuntos mais detalhados. 

Adicionalmente fui responsável pela infraestrutura de apoio ao desenvolvimento. 

No final da primeira fase foi feita uma avaliação ao trabalho realizado. 
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4.1  A Solução 

Para que um sistema, baseado no conceito do SDN, seja capaz de criar canais 

de comunicação que atravessem uma rede com comutação de circuitos é necessário 

que haja um controlador com conhecimento de toda a rede. Para que o controlador 

possa configurar os diversos equipamentos foi escolhido o protocolo OpenFlow, 

sendo no entanto necessário fazer alterações ao protocolo, para permitir a 

configuração de equipamentos com comutação de circuitos, e criar agentes 

responsáveis por intermediar a comunicação entre o controlador e os 

equipamentos sem suporte ao protocolo OpenFlow. 

Na Figura 10 está representado um esboço preliminar da solução que viria 

a ser adoptada. 

 

Figura 10: Esboço da solução inicial. 
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Os equipamentos de rede com comutação de pacotes e suporte ao protocolo 

OpenFlow, como é o caso do nó N2, comunicam directamente com o controlador. 

Por outro lado, nos equipamentos com comutação de pacotes sem suporte ao 

protocolo OpenFlow, como é o caso dos nós N1 e N3, a comunicação com o 

controlador é feita através de agentes, em que cada instância do agente é 

responsável por um nó. 

No caso dos equipamentos com comutação de circuitos, estes são agrupados 

na chamada optical cloud e geridos por uma instância de um agente que faz a 

abstração dos nós geridos, apresentando-se ao controlador como se fosse um único 

nó cujos portos correspondem aos portos da fronteira da nuvem. Este agente 

comunica com os equipamentos através do IOC – Inteligent Optical Control, que 

abstrai as especificidades dos equipamentos em relação ao fabricante, modelo e 

versão. 

Em ambos os casos, o protocolo OpenFlow é utilizado de forma pró-activa, 

na medida em que o controlador efectua todas as configurações no equipamento 

antecipadamente. 

Nos casos em que a comunicação entre o controlador e os nós é mediada por 

um agente, este é responsável por executar comandos no nó, seja com um 

protocolo proprietário ou normalizado como o SNMP, de modo a efectivar as 

configurações pedidas pelo controlador. 

O protocolo OpenFlow não permite a configuração de equipamentos que 

façam comutação de circuitos, mas as extensões já são previstas no protocolo e 

consistem em novos tipos de mensagens do tipo Vendor. Assim, optou-se por 

estender o protocolo com novas mensagens para gerir uma tabela de circuitos, do 

mesmo modo que na versão base do protocolo as mensagens são utilizadas para 

gerir uma tabela de fluxos que dita o funcionamento do equipamento. As 

mensagens criadas são detalhadas na secção 4.2.1  

Ao nível do controlador optou-se pela utilização da plataforma 

OpenDaylight. A principal razão para esta escolha foi o facto de se tratar de uma 

plataforma aberta, aspecto esse também do agrado dos clientes pois esperam que 

venha a ser possível a integração de sistemas de vários fabricantes. 
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Adicionalmente, a utilização de uma plataforma já existente poderia ajudar a 

obter resultados mais rapidamente. O projecto OpenDaylight já inclui uma 

implementação do protocolo OpenFlow, no entanto foi necessário acrescentar o 

suporte para os novos tipos de mensagens. Ao controlador foi também necessário 

acrescentar novos gestores responsáveis por lidar com os vários aspectos 

associados à comunicação em redes com comutação de circuitos e à criação de 

serviços que atravessem estes tipos de redes.  

 Acima do controlador está representada a camada aplicacional, composta 

por uma aplicação web, que permite que os utilizadores façam a gestão da rede. 

As aplicações comunicam com o controlador através da camada de serviços web. 

  



27 

 

4.2  Implementação 

Na Figura 11 está representada a arquitectura da solução na primeira fase 

onde estão representados as diversas camadas, desde a rede em baixo até à 

aplicação web no topo. Os detalhes destas camadas são descritos nas secções 

seguintes. 

 

Figura 11: Arquitectura da Solução na primeira fase. 
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4.2.1  Rede e Protocolo OpenFlow 

Ao nível da rede, da esquerda para a direita, estão representados: elementos 

de rede (network elements, NEs) com comutação de pacotes com suporte ao 

protocolo OpenFlow; NEs com comutação de pacotes apenas com suporte a outros 

protocolos (por exemplo: protocolos proprietários baseados em SNMP) que são 

controlados através de um agente OpenFlow; e NEs com comutação de circuitos 

que são controlados através do agente OpenFlow com extensões para comunicação 

por comutação por circuitos, que por sua vez utiliza o software Inteligent Optical 

Control (IOC) para comunicar com os NEs. Ao protocolo OpenFlow com 

extensões designamos OpenFlow+. 

No OpenFlow as extensões consistem em novos tipos de mensagens com 

diferentes estruturas para diferentes propósitos. 

O agente OpenFlow+ possui uma lista dos circuitos existentes entre os NEs 

– tabela de circuitos. Para permitir a manipulação das entradas da tabela de 

circuitos foram criados os seguintes tipos de mensagens: 

• Circuit Add, enviada pelo controlador para que seja adicionado um 

novo circuito à tabela de circuitos do agente e deve conter, no 

mínimo, o identificador do circuito e as suas extremidades. Também 

podem ser incluídas algumas restrições a aplicar ao circuito, tais 

como: latência máxima ou grupo de corouting (quando se pretende 

que vários circuitos tenham a mesma rota). 

• Circuit Query, enviada pelo controlador para obter informação 

sobre os circuitos existentes na tabela de circuitos. A informação a 

devolver pode ser filtrada pelo identificador ou pelas extremidades do 

circuito. 

• Circuit Update, enviada pelo controlador para alterar as 

configurações de um circuito já existente na tabela de circuitos. 

• Circuit Delete, enviada pelo controlador para eliminar um circuito 

da tabela de circuitos. A mensagem contém o identificador do circuito 

que se pretende eliminar. 
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• Circuit Configuration Ack, enviada pelo agente em resposta a um 

pedido de alteração na tabela de circuitos, seja adição, actualização 

ou remoção de uma entrada da tabela. O envio desta mensagem 

apenas confirma a recepção do pedido. 

• Circuit Configuration Response, enviada pelo agente após o 

processamento de um pedido de alteração na tabela de circuitos, que 

pode demorar algum tempo a ser processado. No conteúdo da 

mensagem é enviado o estado do circuito alterado após o 

processamento. O mesmo tipo de mensagem é enviado em resposta a 

um pedido Circuit Query. 

• Circuit State Changed, enviada pelo agente para notificar o 

controlador da ocorrência de alterações não esperadas na rede. No 

conteúdo da mensagem são enviados os circuitos afectados. 

Para que o controlador possa reagir às alterações do nível de utilização da 

rede, é necessário que tenha conhecimento de diversos contadores associados a 

determinados portos dos equipamentos existentes na rede. Assim, foram criados 

os seguintes tipos de mensagens: 

• Statistics Request, enviada pelo controlador para obter os valores 

dos contadores dos portos. Na mensagem é enviada a lista de portos 

pretendidos.  

• Statistics Response, enviada pelo agente, em resposta a uma 

mensagem Statistics Request, com os valores dos contadores pedidos 

pelo controlador. 

Para um melhor controlo da rede é necessário que o controlador tenha 

conhecimento da topologia da rede. Visto que o agente representa um conjunto 

de nós da rede, é necessário que este possa comunicar ao controlador a topologia 

destes nós. Assim, foram criados os seguintes tipos de mensagens: 

• Topology Request, enviada pelo controlador para pedir ao agente 

a topologia da porção de rede por ele abstraída. 
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• Topology Response, enviada pelo agente, em resposta a uma 

mensagem Topology Request, com a lista de nós e as ligações entre 

eles.  

4.2.2  Controlador 

Ao nível do controlador estão representados os vários gestores, sendo que os 

seguintes já fazem parte do OpenDaylight: 

• Gestor de Nós, responsável por manter a lista dos nós existentes 

na rede e registados no controlador. Nesta primeira fase, a região da 

rede com comutação de circuitos é vista pelo gestor de nós como se 

apenas de um nó se tratasse – chamado de nó virtual.  

• Gestor de Topologia, responsável por manter um registo das 

ligações existentes entre os nós com comutação de pacotes. Tal como 

no gestor de nós, o gestor de topologia desconhece a existência dos 

nós com comutação de circuitos pois estes são vistos como apenas um 

nó virtual. 

• Gestor de Fluxos, responsável por gerir as regras de 

encaminhamento dos nós com comutação de pacotes. As regras de 

encaminhamento podem ou não estar configuradas no equipamento 

de rede. 

• Gestor de Estatísticas, responsável por manter registos de vários 

parâmetros do desempenho da rede. 

Para além dos gestores já existentes no OpenDaylight, foram criados outros 

para lidar com aspectos específicos da comunicação por comutação de circuitos: 

• Gestor de Topologia Óptica, responsável por manter um registo 

das ligações existentes entre os nós com comutação de circuitos. 

• Gestor de Topologia Agregada, responsável por agregar a 

topologia dos nós com comutação de pacotes e a topologia dos nós 

com comutação de circuitos, recorrendo para isso aos gestores de 

topologia mais especializados. 
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• Gestor de Circuitos, responsável por gerir os circuitos existentes 

na rede com comutação de circuitos. 

• Gestor de Serviços, responsável por gerir os serviços end-to-end 

que são definidos à custa de circuitos e de regras de encaminhamento. 

Para criar um serviço end-to-end, o gestor de serviços calcula a rota 

necessária, a partir da informação fornecida pelo gestor de topologia 

agregada. Após o cálculo da rota, recorre aos gestores de fluxos e de 

circuitos para configurar as regras de encaminhamento e os circuitos, 

respectivamente. 

No caso de uso de realocação de largura de banda, o gestor de serviços 

utiliza o gestor de estatísticas para monitorizar o tráfego nos portos 

utilizados por um serviço. Caso o valor monitorizado esteja acima ou 

abaixo dos limites definidos, é solicitado ao gestor de circuitos que 

active ou desactive circuitos adicionais. 

4.2.3  Serviços Web 

Acima do controlador são fornecidas interfaces de programação sob a forma 

de serviços REST para utilização por parte das aplicações: 

• Gestão de Nós, que fornece a lista de nós registados no sistema e 

os respectivos portos. 

• Gestão de Topologia, que fornece a topologia da rede. 

• Gestão de Serviços, que permite a criação e gestão de serviços end-

to-end. 

O OpenDaylight já possui os serviços de gestão de nós e de topologia, assim 

apenas foi implementado o último. 

A implementação foi feita com recurso à biblioteca Jersey9 – a 

implementação de referência da API JAX-RS10 (Java API for RESTful Web 

Services). A API JAX-RS fornece um conjunto de anotações Java, que facilitam 

                                      

9 https://jersey.java.net 

10 https://jax-rs-spec.java.net 
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o desenvolvimento de serviços REST ao mesmo tempo que tornam o código 

bastante legível. No excerto de código abaixo está um exemplo de um serviço 

REST com as anotações JAX-RS. 

import javax.ws.rs.GET; 

import javax.ws.rs.Path; 

import javax.ws.rs.PathParam; 

import javax.ws.rs.Produces; 

import javax.ws.rs.core.MediaType; 

import javax.ws.rs.core.Response; 

 

@Path("/nodes") 

public class NodesService { 

 @GET 

 @Path("/{node_id}") 

 @Produces({MediaType.APPLICATION_JSON}) 

 public Response getNode(@PathParam("node_id") String nodeId){ 

  Node node = getNode(nodeId); 

  return Response.status(200).entity(node).build(); 

 } 

} 

Neste caso, quando é feita uma chamada ao serviço com o endereço 

/nodes/node-1, é devolvido um objecto JSON com o estado do recurso que 

representa o nó identificado como node-1. 

Tal como no exemplo anterior, os serviços implementados apenas suportam 

objectos JSON como formato dos pedidos e das respostas. 

Um dos requisitos do sistema determinava que os serviços web deviam 

permitir o isolamento da informação, de modo a que cada utilizador só possa ter 

acesso a uma parte da rede gerida – ou domínio. No controlador, a cada domínio 

corresponde um container. Assim, em todos os pedidos deve ser enviado um 

parâmetro com o nome do container a que se destina. 

Sendo que os serviços RESTful utilizam o protocolo HTTP, estes são 

acedidos através de um endereço URL. Neste projecto, todos os URLs seguem o 

mesmo padrão que consiste numa base comum, um número de versão, o gestor e 

o container a que destinam, terminando com os recursos pretendidos: 

 /<base>/<versão>/<gestor>/<container>/<recursos/*> 
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Como já havia sido dito anteriormente, nesta fase apenas foi implementado 

o serviço web para gestão de serviços end-to-end (E2E), cujos detalhes se 

encontram na secção seguinte. 

4.2.3.1 Gestão de Serviços 

Este serviço tem como base o URL /coriant/v1/service/{container} e 

permite manipular os serviços end-to-end geridos pelo sistema. 

Os serviços são compostos por vários parâmetros, tais como:  

• Tipo de serviço, seja multirate ou multirate-auto conforme o serviço 

tem largura de banda fixa ou ajustável automaticamente;  

• Identificador da VLAN do serviço nas extremidades;  

• Largura de banda e latência máximas;  

• Níveis a partir dos quais é desencadeado o processo de realocação de 

largura de banda, no caso da largura de banda ser ajustável 

automaticamente; 

• Nós e portos de cada extremidade. 

Após a criação dos serviços, estes passam a ter outros parâmetros, tais como: 

• Identificador, atribuído pelo gestor de serviços aquando da criação do 

serviço; 

• Rota, que contém a rota por onde passa o serviço, definida através 

de um conjunto de nós e os respectivos portos; 

• Estado do serviço, que representa o estado do serviço num 

determinado instante. 

De seguida são listados os mapeamentos deste serviço, as respectivas 

descrições e alguns exemplos dos dados recebidos ou devolvidos. 

GET /services 

Devolve a lista de serviços. Por exemplo: 

[{ 

 "id": 1, 

 "name": "Service 1", 

 "type": "multirate", 
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 "endpointA": { 

  "id": "00:00:00:00:00:00:00:03", 

  "ports": [{ 

   "id": 36 

  }] 

 }, 

 "endpointZ": { 

  "id": "00:00:00:00:00:00:00:05", 

  "ports": [{ 

   "id": 18 

  }] 

 }, 

 "currentState": "ACTIVE", 

 "route": [...], 

 "vlanId": 456, 

 "maxLatency": 500, 

 "bandwidth": 1 

}, ...] 

PUT /services 

Adiciona um novo serviço. Os detalhes do serviço são enviados no corpo do 

pedido HTTP, por exemplo: 

{ 

 "name": "Service 1", 

 "type": "multirate", 

 "endpointA": {...}, 

 "endpointZ": {...}, 

 "vlanId": 456, 

 "maxLatency": 500 

} 

GET /services/{id} 

Devolve um serviço, dada a sua identificação. Por exemplo: 

{ 

 "id": 1, 

 "name": "Service 1", 

 "type": "multirate", 

 "endpointA": {...}, 

 "endpointZ": {...}, 

 "currentState": "ACTIVE", 

 "route": [...], 
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 "vlanId": 456, 

 "maxLatency": 500, 

 "bandwidth": 1 

} 

POST /services/{id} 

Altera os dados de um serviço. Os detalhes do serviço são enviados no corpo 

do pedido HTTP, por exemplo: 

{ 

 "name": "Service 1", 

 "endpointA": {...}, 

 "endpointZ": {...}, 

 "vlanId": 456, 

 "maxLatency": 500 

} 

DELETE /services/{id} 

Elimina um serviço, dada a sua identificação. Na resposta apenas é enviado 

um código de estado HTTP que informa se a operação foi realizada com sucesso. 

GET /services/{id}/statistics 

Devolve uma lista com as últimas leituras de vários parâmetros de um 

determinado serviço, dada a sua identificação. Por exemplo: 

[{ 

 "currentActualBw": 483567258, 

 "currentMaxBw": 1000000000, 

 "lowThreshold": 200000000, 

 "highThreshold": 800000000, 

 "timestamp": "2013-12-27T22:45:33.022+0000", 

 "action": 0, 

 "numberOfActiveCircuits": 1 

}, { 

 "currentActualBw": 567845672, 

 "currentMaxBw": 1000000000, 

 "lowThreshold": 150000000, 

 "highThreshold": 850000000, 

 "timestamp": "2013-12-27T22:45:33.022+0000", 

 "action": 0, 

 "numberOfActiveCircuits": 1 

}, ...] 
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4.2.4  Aplicação Web 

A aplicação é executada nos browsers de Internet dos utilizadores, 

geralmente operadores da rede. O projecto OpenDaylight já inclui uma aplicação 

web e consiste num conjunto de separadores em que cada um permite a gestão de 

um tipo de recursos. Em cada um dos separadores, há um conjunto fixo de áreas 

que podem ainda conter mais separadores. Na Figura 12 está representado o 

esquema de separadores e áreas existente na aplicação web do OpenDaylight. 

 

Figura 12: Esquema da Aplicação Web na primeira fase do projecto. 

Na primeira fase do projecto foi seguida a mesma estratégia usada no 

OpenDaylight para o desenho da aplicação web, numa tentativa de obter 

resultados mais rapidamente e reutilizar algum código já existente. 

No OpenDaylight, a extensão da aplicação web consiste em criar um ficheiro 

JavaScript que fornece contribuições para a lista de separadores e painéis para 

cada uma das zonas. 

Na Figura 13 pode ser visto o separador Services activo e as respectivas 

áreas para gestão de serviços. Na zona superior esquerda são listados os serviços 

configurados no sistema e na zona superior direita é mostrada a topologia da rede. 

Lista de Recursos Diagrama da Rede 

Lista de Recursos 
Relacionados 

Painel de Detalhes 

 Separadores 
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Figura 13: Separador para gestão de serviços. 

Na Figura 14 podem ser vistos os detalhes de um serviço seleccionado na 

lista de serviços. Na zona inferior esquerda são mostrados os recursos utilizados 

pelo serviço seleccionado, neste caso os portos ocupados em cada um dos nós por 

onde o serviço passa. Na zona inferior direita são mostrados os detalhes da 

configuração do serviço. 

 

Figura 14: Detalhes de um serviço. 
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Na Figura 15 pode ser visto o formulário para criação de serviços, onde são 

introduzidos os parâmetros que definem um serviço, descritos na secção 4.2.3.1.  

 

Figura 15: Formulário para criação de um novo serviço. 

Na Figura 16 podem ser vistos os detalhes do desempenho de um serviço 

seleccionado na lista de serviços sob a forma de vários elementos gráficos. Da 

esquerda para a direita são representados: a largura de banda actual em uso; a 

percentagem de utilização da largura de banda total do serviço; a quantidade de 

circuitos activos; a existência de serviços em activação ou desactivação; e um 

gráfico com o registo da largura de banda usada ao longo do tempo. 

 

Figura 16: Detalhes de desempenho de um serviço. 
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4.3  Infraestrutura de Apoio ao Desenvolvimento 

Como foi dito anteriormente, também fui responsável por várias tarefas 

relacionadas com a infraestrutura de apoio ao desenvolvimento. 

4.3.1  Mocks 

Visto que a aplicação web foi desenvolvida em paralelo com a implementação 

dos vários módulos do controlador, nem sempre era possível utilizar os serviços 

web para obter dados coerentes. Assim, de modo a testar as funcionalidades da 

aplicação web, foi criado um conjunto mocks que fornecem respostas pré 

construídas de modo a simular o comportamento desejado do sistema. 

A implementação dos mocks foi feita em JavaScript com recurso à biblioteca 

Mockjax11. 

Para obter a lista de nós existentes na rede, a aplicação faz um pedido para 

o endereço /coriant/v1/networktopology/default/nodes, como é mostrado no 

excerto de código abaixo. Neste exemplo é mostrado um pedido AJAX feito com 

a biblioteca jQuery. 

$.ajax({ 

 url: '/coriant/v1/networktopology/default/nodes, 

 type: 'GET', 

 contentType: 'application/json', 

 success: function(data) { 

  ... 

 } 

}); 

Este pedido pode ser interceptado pelo Mockjax que devolve o conteúdo do 

ficheiro mocks/nodes.json. No excerto de código abaixo é mostrado um exemplo 

da configuração do mapeamento no Mockjax para o pedido da lista de nós da 

rede. 

$.mockjax({ 

 url: '/coriant/v1/networktopology/default/nodes', 

                                      

11 https://github.com/appendto/jquery-mockjax 
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 dataType: 'json', 

 responseTime: 0, 

 proxy: 'mocks/nodes.json' 

}); 

Em alternativa aos ficheiros estáticos com os conteúdos das respostas, estas 

podem ser geradas dinamicamente. O excerto de código abaixo mostra um 

exemplo de um mapeamento dinâmico que gera dados aleatórios para as leituras 

da utilização da largura de banda de um determinado serviço E2E. 

var performanceValues = []; 

$.mockjax({ 

 url: /^\/coriant\/v1\/performance\/default\/services\/([\d]+)$/, 

 dataType: 'json', 

 responseTime: 0, 

 response: function(request) { 

  if (performanceValues.length >= 20) { 

   performanceValues.shift(); 

  } 

  performanceValues.push({ 

   'value': Math.round(Math.random() * Math.pow(10, 9)), 

   'timestamp': new Date().toISOString() 

  }); 

  this.status = 200; 

  this.responseText = JSON.stringify(performanceValues); 

 } 

}); 

4.3.2  Ferramentas de Desenvolvimento e Produção 

Neste projecto, desde a aplicação web até aos agentes OpenFlow, todos os 

módulos foram criados como projectos Maven12 de modo a facilitar a gestão de 

dependências e o processo de produção. 

O código de cada um dos projectos foi armazenado em diferentes repositórios 

Git13 para controlo de versões.  

                                      

12 http://maven.apache.org 

13 http://git-scm.com 
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A produção dos vários projectos foi realizada pelo sistema de continuous 

integration Jenkins14, onde foram configurados jobs para compilar, testar e 

distribuir pacotes com todas as dependências necessárias. 

Ao longo do projecto foi ainda necessário dar apoio a alguns membros da 

equipa em questões relacionadas com a utilização de Git e Maven. 

4.4  Avaliação da Primeira Fase 

Ao nível do desenvolvimento, embora possa levar a alterações de código feito 

anteriormente, a existência de várias entregas de âmbito mais reduzido é bastante 

positiva por permitir resultados mais cedo e por evitar possíveis problemas de 

integração mais tarde. Logo na primeira fase do projecto foi possível demonstrar 

a viabilidade da solução para os casos de uso seleccionados. 

À primeira vista a utilização da framework do OpenDaylight parecia um 

aspecto positivo e que permitiria obter resultados mais rapidamente. Cedo se 

chegou à conclusão que tal não era verdade. Durante o desenvolvimento, por 

várias ocasiões nos deparamos com limitações ao nível da extensibilidade, 

complexidade desnecessária e ausência de documentação. A isto podemos juntar 

o facto de o desenvolvimento deste projecto ter começado numa altura em que 

haviam muitas alterações a decorrer no código do OpenDaylight, muito antes do 

lançamento da primeira versão estável15 – o que só viria a acontecer quatro meses 

depois, em Fevereiro de 2014. 

Outro aspecto negativo na utilização do OpenDaylight é a ausência de um 

ecossistema de execução conhecido como Java EE ou Spring Framework. Em vez 

disso, o OpenDaylight é um grande aglomerado de bibliotecas combinadas num 

ambiente difícil de reproduzir e onde a despistagem de problemas se torna numa 

tarefa bastante morosa. 

                                      

14 http://jenkins-ci.org 

15 http://www.opendaylight.org/software/downloads/hydrogen-base-10 
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Ao nível da aplicação web do OpenDaylight, foram encontradas grandes 

limitações no que toca à extensibilidade. Como já foi dito anteriormente, a 

extensão da aplicação web consiste em fornecer contribuições para a lista de 

separadores e respectivas áreas. No entanto não é possível alterar a quantidade 

de áreas ou mesmo as suas dimensões. 

Ao nível da usabilidade, o facto de não ser possível redimensionar as 

diferentes áreas dificulta a utilização em dispositivos móveis com ecrãs pequenos. 

Adicionalmente, algumas janelas, como é o caso do formulário de criação de 

serviços, sobrepõem-se ao diagrama da topologia impedindo que este seja visto. 

Paralelamente à realização do trabalho descrito neste capítulo também foi 

iniciado, no seio da comunidade envolvida no OpenDaylight, o desenvolvimento 

de uma nova aplicação web para substituir a actual – a mesma usada nesta prova 

de conceito. Este projecto, com o nome dlux (abreviatura para openDayLight User 

eXperience) [16], apresenta uma arquitectura mais modular para facilitar a 

introdução de novas funcionalidades, ao mesmo tempo que aumenta a qualidade 

da experiência dos utilizadores. As motivações para a criação de uma nova 

aplicação web parecem ser precisamente as mesmas que nos levaram a seguir uma 

nova abordagem na segunda fase do projecto, descrita no Capítulo 5. 

4.5  Sumário 

Neste capítulo foi apresentada a solução adoptada para a aplicação do 

conceito de SDN à gestão de redes com equipamentos com comutação de circuitos 

e comutação de pacotes. 

De seguida foi apresentado o trabalho realizado, ao nível dos vários 

componentes da solução, na implementação da prova de conceito. Foi também 

apresentada uma breve descrição do trabalho realizado ao nível da infraestrutura 

de apoio ao desenvolvimento. 

Por fim foi feita uma avaliação ao trabalho realizado durante a primeira 

fase. 

No capítulo seguinte é apresentado o trabalho realizado na segunda fase do 

projecto.
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A Solução: Segunda Fase 

Neste capítulo é apresentado trabalho realizado durante o desenvolvimento 

da segunda fase do projecto. 

Na segunda fase foi ampliada a rede de testes com novos equipamentos e 

foram introduzidos novos casos de uso. Apesar de já ter sido implementado 

anteriormente, nesta fase não foi tido em conta o caso de uso de troca entre 

centros de dados (data center switchover). Em paralelo com a implementação dos 

novos casos de uso, também foi redesenhada a interface gráfica da aplicação. 

Por fim é apresentada uma avaliação ao nível das limitações da solução e da 

usabilidade da aplicação web. 

5.1  Implementação 

Após a análise ao trabalho realizado na primeira fase, detectaram-se alguns 

aspectos que deveriam ser alterados assim que possível por forma a evitar 

limitações aquando da implementação de novas funcionalidades. Assim, 

paralelamente à implementação das funcionalidades necessárias aos novos casos 

de uso, também foram feitas alterações ao nível da arquitectura do controlador e 

dos serviços web. Devido às limitações encontradas na aplicação web fornecida 

pelo OpenDaylight, decidiu-se implementar uma nova aplicação web. 

Na Figura 17 está representada a arquitectura da solução na segunda fase 

do projecto. Nas secções seguintes são descritas as alterações realizadas. 
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Figura 17: Arquitectura da solução na segunda fase. 

5.1.1  Controlador 

Ao nível do controlador, foram criados novos componentes para separar as 

responsabilidades do gestor de serviços, nomeadamente: o cálculo das rotas, a 

gestão da congestão e o fornecimento dos dados de desempenho. A separação das 

responsabilidades visa facilitar a futura integração de novas funcionalidades ou a 

desactivação de funcionalidades em determinadas circunstâncias. Também foi 

criado um componente responsável pela persistência dos dados. 

De seguida são apresentados os novos componentes: 
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• PCE (Path Computation Engine), permite calcular as rotas possíveis entre 

dois pontos a partir da informação fornecida pelo gestor de topologia 

agregada e atendendo às restrições impostas aquando da criação do serviço. 

Na segunda fase a complexidade da rede aumentou e tornou-se necessário 

recorrer a um algoritmo mais complexo para o cálculo das rotas. Assim, foi 

utilizada uma implementação do algoritmo K shortest path que utiliza o 

algoritmo de Dijkstra para encontrar os K melhores caminhos entre dois 

pontos. 

• Gestor de Congestão, responsável por evitar que os serviços fiquem 

congestionados. Para isso, utiliza o gestor de estatísticas para monitorizar o 

tráfego nos portos utilizados por um serviço. Caso o valor monitorizado 

esteja acima ou abaixo dos limites definidos, é solicitado ao gestor de 

circuitos que active circuitos adicionais ou desactive circuitos desnecessários. 

• Gestor de Desempenho, responsável por manter registos de vários 

parâmetros sobre o desempenho dos serviços geridos pelo sistema. 

• Gestor de Persistência, responsável por vir a armazenar os dados de 

outros componentes para que não se percam em caso de falha do sistema. 

Na implementação feita durante esta fase os dados apenas são guardados em 

memória. 

5.1.2  Serviços Web 

Ao nível dos serviços web também foram feitas algumas alterações. Os 

serviços presentes no OpenDaylight que fornecem os nós e a topologia da rede 

foram substituídos pois revelaram-se insuficientes para as necessidades do projecto 

devido à impossibilidade de extensão para introduzir detalhes específicos da 

comunicação por circuitos. Foram também criados serviços web para configurar 

a gestão de congestão, manipular os circuitos geridos pelos sistema e fornecer 

informações sobre o desempenho dos canais de comunicação. 

Ao longo das próximas secções são apresentados os serviços web 

implementados. Para cada serviço são ainda listados os mapeamentos deste 

serviço, as respectivas descrições e alguns exemplos dos dados recebidos ou 

devolvidos. Nos exemplos apenas são mostrados alguns dos dados mais relevantes. 
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5.1.2.1 Gestão de Circuitos 

Este serviço tem como base o URL /coriant/v1/circuit/{container} e 

permite manipular os circuitos geridos pelo sistema. 

Um circuito é composto por vários parâmetros, tais como: 

• Nome; 

• Nós e portos de cada extremidade. 

• Estado, que informa se o circuito está configurado no hardware; 

Após a criação dos circuitos, estes passam a ter outros parâmetros, tal como: 

• Identificador, valor atribuído pelo gestor de circuitos aquando da 

criação do circuito; 

GET /circuits 

Devolve a lista de circuitos. Por exemplo: 

[{ 

 name: “Circuit 1”, 

 cid: 1, 

 installedInHw: true, 

 aEnd: { ... }, 

 zEnd: { ... } 

}, { 

 name: “Circuit 2”, 

 cid: 2, 

 installedInHw: true, 

 aEnd: { ... }, 

 zEnd: { ... } 

}, ...] 

GET /circuits/{cid} 

Devolve um circuito, dada a sua identificação. Por exemplo: 

{ 

 name: “Circuit 1”, 

 cid: 1, 

 installedInHw: true, 

 aEnd: { ... }, 

 zEnd: { ... } 

} 
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PUT /circuits 

Adiciona um novo circuito. O conteúdo é enviado no corpo do pedido HTTP, 

por exemplo: 

{ 

 name: “Circuit 1”, 

 installedInHw: true, 

 aEnd: { 

  nodeConnector: { 

   node: { 

    id: 1 

   }, 

   nodeConnectorID: “X” 

  }, 

  ... 

 }, 

 zEnd: { 

  nodeConnector: { 

   node: { 

    id: 2 

   }, 

   nodeConnectorID: “Y” 

  }, 

  ... 

 } 

} 

DELETE /circuits/{cid} 

Elimina um circuito, dada a sua identificação. Na resposta apenas é enviado 

um código HTTP que informa se a operação foi realizada com sucesso. 

GET /nodes/{nodeId}/circuits 

Devolve a lista de circuitos associados a um nó, dada a sua identificação. O 

formato da resposta é semelhante ao serviço GET /circuits. 

5.1.2.2 Gestão de Serviços 

Este serviço tem como base o URL /coriant/v1/service/{container} e 

permite manipular os serviços geridos pelo sistema, sejam serviços E2E ou O-VPN 
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(também chamados de links). Em relação aos serviços E2E, mantêm-se os 

mapeamentos referidos na secção 4.2.3.1 do Capítulo 4. 

GET /services/timeline 

Devolve a lista de alterações de estado dos serviços. Por exemplo: 

[{ 

 "serviceId": 1, 

 "actionDate": "2014-04-12T20:44:55", 

 "actionType": "ACTIVATED", 

 "severity": "INFO", 

 "message": "Service activated..." 

}, { 

 "serviceId": 2, 

 "actionDate": "2014-04-12T20:52:27", 

 "actionType": "REROUTE_FAILED", 

 "severity": "ERROR", 

 "message": "Service reroute failed..." 

}] 

GET /links 

Devolve a lista de links. Por exemplo: 

[{ 

 "id": 3, 

 "type": "PHYSICAL", 

 "endpointA": { 

  "id": 5, 

  "ports": [{ 

   "id": 7, 

   ... 

  }], 

 }, 

 "endpointZ": { 

  "id": 6, 

  "ports": [{ 

   "id": 21, 

   ... 

  }], 

 }, 

 "status": "UP", 

 "reusable": false, 

 "inUse": false, 
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 "overbookingFactor": 1.0, 

 "congestionThreshold": 0.0, 

 ... 

}, ...] 

GET /links/{id} 

Devolve um link, dada a sua identificação. O formato da resposta é 

semelhante ao anterior. 

GET /links/{id}/services 

Devolve a lista de serviços E2E que atravessam um determinado link, dada 

a sua identificação. O formato da resposta é semelhante ao do serviço que devolve 

a lista de serviços E2E. 

DELETE /links/{id} 

Elimina um link, dada a sua identificação. Na resposta apenas é enviado um 

código HTTP que informa se a operação foi realizada com sucesso. 

PUT /links 

Adiciona um novo link. O conteúdo é enviado no corpo do pedido HTTP, 

por exemplo: 

{ 

 "name": "Link 1", 

 "endpointA": {...}, 

 "endpointZ": {...}, 

 "autoBw": true, 

 "minThreshold": 20, 

 "maxThreshold": 85, 

 "overbooking": 1, 

 "includeNode": "00:00:00:00:00:00:00:7a" 

 ... 

} 

GET /links/timeline 

Devolve a lista de alterações de estado dos links. Por exemplo: 

[{ 

 "linkId": 4, 

 "actionDate": "2014-04-12T21:12:34", 
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 "actionType": " CREATED", 

 "severity": "INFO", 

 "message": "Service created..." 

}] 

5.1.2.3 Gestão de Desempenho 

Este serviço tem como base o URL /coriant/v1/performance /{container} 

e permite obter os valores para diversos parâmetros que visam medir o 

desempenho da rede. 

GET /links/congestion/currentinformation 

Devolve a lista de links com controlo de congestão activado. Para cada link 

são devolvidos os valores mais recentes para cada um dos parâmetros e a lista de 

serviços E2E que atravessam o link. Por exemplo: 

[{ 

 "id": 15, 

 "congestionThreshold": 720000000, 

 "actualCongestionValue": 627299729, 

 "timestamp": "2014-03-07T15:48:44.385Z", 

 "congestioned": false, 

 "composedElementsRecords": [{ 

  "id": 1, 

  "name": "Service1", 

  "elementType": "service", 

  "value": 188155569 

 }, 

 { 

  "id": 2, 

  "name": "Service2", 

  "elementType": "service", 

  "value": 156668420 

 }, ...] 

}, ...] 

GET /links/congestion/simpleinformation/{id} 

Devolve uma lista com as últimas leituras de vários parâmetros de um 

determinado link com controlo de congestão activado, dada a sua identificação. 

Por exemplo: 
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[{ 

 "id": 15, 

 "congestionThreshold": 720000000, 

 "actualCongestionValue": 627299729, 

 "timestamp": "2014-03-07T15:48:44.385Z", 

 "congestioned": false 

}, { 

 "id": 15, 

 "congestionThreshold": 720000000, 

 "actualCongestionValue": 457567567, 

 "timestamp": "2014-03-07T15:48:39.385Z", 

 "congestioned": false 

}, ...] 

GET /links/normal/{id} 

Devolve uma lista com as últimas leituras da utilização da largura de banda 

de um determinado link, dada a sua identificação. Por exemplo: 

[{ 

 "value": 506487944, 

 "timestamp": "2014-03-05T14:15:45.045+00:00" 

}, { 

 "value": 519373952, 

 "timestamp": "2014-03-05T14:15:50.050+00:00" 

}, { 

 "value": 482568464, 

 "timestamp": "2014-03-05T14:15:55.055+00:00" 

}] 

GET /links/opticalvpnmultirate/{id} 

Devolve uma lista com as últimas leituras de vários parâmetros de um 

determinado link do tipo O-VPN, dada a sua identificação. Por exemplo: 

[{ 

 "currentActualBw": 569438750, 

 "currentMaxBw": 1000000000, 

 "lowThreshold": 200000000, 

 "highThreshold": 800000000, 

 "timestamp": "2014-02-04T11:42:52.052+0000", 

 "action": 0, 

 "numberOfActiveCircuits": 1 

}, { 
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 "currentActualBw": 370640608, 

 "currentMaxBw": 1000000000, 

 "lowThreshold": 200000000, 

 "highThreshold": 800000000, 

 "timestamp": "2014-02-04T11:42:47.047+0000", 

 "action": 0, 

 "numberOfActiveCircuits": 1 

}, ...] 

GET /services/{id} 

Devolve uma lista com as últimas leituras da utilização da largura de banda 

de um determinado serviço E2E, dada a sua identificação. Por exemplo: 

[{ 

 "value": 506487944, 

 "timestamp": "2014-03-05T14:15:45.045+00:00" 

}, { 

 "value": 519373952, 

 "timestamp": "2014-03-05T14:15:50.050+00:00" 

}, { 

 "value": 482568464, 

 "timestamp": "2014-03-05T14:15:55.055+00:00" 

}] 

5.1.2.4 Gestão de Topologia 

Este serviço tem como base o URL /coriant/v1/networktopology 

/{container} e permite obter os elementos e a disposição da rede. 

GET /nodes 

Devolve a lista de nós, juntamente com as suas propriedades e listas de 

portos. Por exemplo: 

[{ 

 "id": "00:00:00:00:00:00:00:05", 

 "name": "Juniper", 

 "alias": " Location 4 ", 

 "longitude": -76.851944, 

 "latitude": 39.20222, 

 "type": "OF", 

 "properties": { 

  "forwarding": { 
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   "proactive": false, 

   "stringValue": "Reactive", 

   "value": 0, 

   "valid": true 

  }, 

  "macAddress": { 

   "value": "00:00:00:00:00:05" 

  } 

 }, 

 "ports": [{ 

  "id": "12", 

  "portId": "18", 

  "type": "OF", 

  "name": "ge-2/0/2", 

  "bandwidth": "1", 

  "role": "CLIENT", 

  "class": "e2ePort" 

 }] 

}, ...] 

GET /edges 

Devolve a lista de vértices entre os nós da rede. Por exemplo:  

[{ 

 "type": "GENERIC", 

 "headNodeConnector": { 

  "id": "11", 

  "node": { 

   "id": "00:00:00:00:00:00:00:04" 

  } 

 }, 

 "tailNodeConnector": { 

  "id": "21", 

  "node": { 

   "id": "00:00:00:00:00:00:00:02" 

  } 

 } 

}, 

{ 

 "type": "FIBER", 

 "name": "Fiber C-1 to LIS---1", 

 "latency": 0, 

 "headNodeConnector": { 
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  "id": "105", 

  "node": { 

   "id": "00:00:00:00:00:00:00:83" 

  } 

 }, 

 "tailNodeConnector": { 

  "id": "105", 

  "node": { 

   "id": "00:00:00:00:00:00:00:84" 

  } 

 } 

}] 

GET /all 

Devolve um objecto que combina a lista de nós e a lista de vértices dos 

serviços anteriores. 

{ 

 "nodes": [...], 

 "edges": [...] 

} 

GET /link/{id}/edges 

Devolve a lista de vértices utilizados por um link, dada a sua identificação. 

O formato da resposta é semelhante ao do serviço que devolve a lista de todos os 

vértices. 

GET /service/{id}/edges 

Devolve a lista de vértices utilizados por um serviço, dada a sua 

identificação. O formato da resposta é semelhante ao do serviço que devolve a 

lista de todos os vértices.  
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5.1.2.5 Gestão de Congestão 

Este serviço tem como base o URL /coriant/v1/congestion/{container} e 

permite configurar o limiar de utilização de largura de banda. 

POST /links/{id} 

Permite configurar o limiar de utilização de largura de banda a partir do 

qual são aplicadas as medidas de prevenção de congestão de um link, dada a sua 

identificação e o valor do limiar desejado (congestionThreshold). 

{ 

 "congestionThreshold": "80" 

} 

5.1.3  Aplicação Web 

Na segunda fase do projecto e com vista a fazer uma a primeira apresentação 

pública de alguns casos de uso na Optical Fiber Communication Conference and 

Exposition (OFC) 201416 decidiu-se melhorar a experiência de utilização da 

aplicação web. Dadas as limitações ao nível da extensibilidade da aplicação web 

do OpenDaylight, decidiu-se desenhar uma nova aplicação com alguma atenção a 

detalhes como: usabilidade em ecrãs tácteis, suporte a ecrãs com elevada 

densidade de pixels, correcto funcionamento em dispositivos móveis e uma gama 

de cores de acordo com as orientações da empresa. 

Ao nível da apresentação da topologia da rede, decidiu-se pela utilização de 

um mapa geográfico com os elementos da rede posicionados nas respectivas 

coordenadas geográficas. 

Com o propósito de mostrar o sistema em funcionamento aos clientes, um 

dos requisitos para a aplicação web era o funcionamento correcto num tablet ou 

num computador com ecrã táctil e de dimensões reduzidas. Uma interface 

destinada a funcionar em ecrãs tácteis e de tamanho reduzido requer cuidados 

especiais, nomeadamente o tamanho do texto e dos restantes elementos presentes 

                                      

16 http://www.ofcconference.org 
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na interface. Mais adiante, na análise a cada uma das vistas, são referidos outros 

cuidados no que diz respeito à usabilidade. 

Os dispositivos modernos possuem ecrãs com uma elevada densidade de 

pixels com vista a proporcionar uma maior qualidade da imagem apresentada ao 

utilizador. No desenvolvimento de interfaces foi introduzido o conceito de device 

pixel ratio que representa a relação entre a quantidade de pixels físicos e lógicos. 

Por exemplo, num dispositivo com um device pixel ratio de 2, a resolução física é 

o dobro da resolução lógica e um elemento da interface com 100px ocupa 200px 

do ecrã. Assim, quando esta relação é superior a 1, ganha-se maior detalhe nos 

caracteres do texto mas perde-se nas imagens pois estas têm que ser ampliadas. 

As soluções possíveis são: a utilização de imagens com resoluções apropriadas aos 

diferentes casos ou a utilização de imagens vectoriais e independentes das 

dimensões em que são apresentadas. Com isto, optou-se pela utilização de imagens 

vectoriais sempre que possível.  

O desenvolvimento da aplicação web foi feito em HTML, CSS e Javascript. 

Para auxiliar o desenvolvimento, foram utilizadas diversas bibliotecas JavaScript 

de código livre: 

• Underscore.js17: Biblioteca de funções para manipulação de 

estruturas de dados; 

• jQuery18: Biblioteca de funções para manipulação da estrutura 

(DOM) de páginas web; 

• jQueryUI19: Biblioteca baseada em jQuery que permite a criação de 

widgets e a gestão do seu ciclo de vida; 

• JSHashtable20: Implementação de hashtables e hashsets em 

JavaScript; 

                                      

17 http://underscorejs.org 

18 http://jquery.com 

19 http://jqueryui.com 

20 http://code.google.com/p/jshashtable 
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• Bootstrap21: Conjunto de ferramentas e estilos para criação de 

páginas web; 

• Font Awesome22: Biblioteca de ícones vectoriais sob a forma de 

uma web font, apropriada para utilização em browsers; 

• Leaflet.js23: Biblioteca de renderização de mapas com suporte a 

várias camadas de tiles, nós e polígonos; 

• LESS24: Pré-processador de CSS. Estende a linguagem CSS com 

variáveis, funções, mixins, e outras técnicas que tornam as folhas de 

estilos mais fáceis de manter; 

• iScroll25: Implementação de painéis deslizáveis com suporte para 

ecrãs tácteis; 

• D3JS26: Biblioteca para manipulação de imagens vectoriais no 

formato SVG; 

• Rickshaw27: Biblioteca para renderização de gráficos, recorrendo ao 

D3JS. 

Como é mostrado na Figura 17, a aplicação é composta por vários módulos: 

• Listagem de Dados: conjunto de widgets responsáveis pela listagem 

dos dados da aplicação, entre eles: serviços O-VPN e E2E, nós da 

rede e notificações de alterações da rede; 

• Editor de Serviços: conjunto de widgets responsáveis pela gestão 

dos formulários que permitem a criação e edição dos serviços O-VPN 

e E2E; 

                                      

21 http://getbootstrap.com 

22 http://fontawesome.io 

23 http://leafletjs.com 

24 http://lesscss.org 

25 http://github.com/cubiq/iscroll 

26 http://d3js.org 

27 http://code.shutterstock.com/rickshaw 
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• Gráficos: módulo responsável pela criação e actualização de gráficos 

que permitem monitorizar o desempenho da rede. Utiliza o Rickshaw, 

que por sua vez utiliza o D3JS, para desenhar gráficos dinâmicos sob 

a forma de imagens vectoriais; 

• Topologia/Mapa: módulo responsável pela gestão do mapa 

geográfico e da representação gráfica da topologia da rede. Utiliza o 

Leaflet.js para desenhar nós e polígonos que representam as ligações 

entre nós; 

• Orquestração: módulo principal da aplicação e responsável pelo 

tratamento de eventos provenientes dos módulos descritos 

anteriormente. Este módulo é também responsável pela interacção 

com os serviços web REST existentes no controlador para receber e 

enviar dados. 

A aplicação web foi desenvolvida como uma single-page application [17] para 

tornar mais fluida a experiência do utilizador. Numa aplicação deste tipo, o 

conteúdo de cada uma das regiões da interface é alterado dinamicamente ao longo 

da utilização, sem a necessidade de carregar toda a página novamente. Na Figura 

18 está representado o esquema da aplicação web.  

 

Figura 18: Esquema da Aplicação Web na segunda fase do projecto. 

A zona do menu de navegação permite alterar entre as principais actividades 

possíveis na aplicação. 

Menu de 
Navegação 

Mapa da Rede / Visualização de Gráficos 
Painel de 
Actividades 

Notificações 



59 

 

A zona do painel de actividades é dinâmica e o seu conteúdo é alterado 

conforme a opção escolhida no menu de navegação. 

Na zona “Mapa da Rede / Visualização de Gráficos”, conforme a actividade 

selecionada, é mostrada a topologia da rede num mapa geográfico ou os gráficos 

para monitorização do desempenho da rede. 

Na zona das notificações são mostradas notificações provenientes 

controlador. 

Nas secções seguintes são mostradas as diferentes vistas da aplicação. 

5.1.3.1 Vista Inicial 

Na Figura 19 é mostrada a vista inicial da aplicação. Quando a aplicação 

inicia é mostrado um mapa geográfico com elementos presentes na rede – os nós 

e as ligações entre eles.  

O mapa pode ser deslocado, ampliado e reduzido através dos vários 

dispositivos de entrada do sistema. No caso de se utilizar um ecrã táctil com a 

capacidade de reconhecer a presença de dois ou mais pontos de contato com a 

superfície – ecrã multi-touch – podem ser utilizados gestos como: zoom (dois 

pontos que são afastados) ou dois toques rápidos para ampliar o mapa, pinch (dois 

pontos que são aproximados) para reduzir o mapa, pan (toque e arrastamento) 

para deslocar o mapa. 

 

Figura 19: Vista inicial da aplicação. 
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Os elementos presentes na rede pode ser seleccionados para ver os seus 

detalhes como podemos ver mais adiante. No caso das ligações entre nós foi tido 

em conta o facto de ser difícil acertar precisamente nas linhas quando se usa um 

ecrã táctil, assim aumentou-se a área activa nas proximidades das linhas. 

Durante a utilização da aplicação, todos os elementos presentes no mapa são 

actualizados automaticamente sem a intervenção do utilizador. 

5.1.3.2 Notificações 

Na Figura 20 pode-se ver o popup onde são mostradas notificações 

importantes, como por exemplo: alterações do estado de um serviço. 

 

Figura 20: Painel de notificações. 

5.1.3.3 Detalhes dos elementos no Mapa 

No mapa, podem-se ver os detalhes dos elementos de rede tocando ou 

clicando nos nós (Figura 21) ou nas ligações entre nós (Figura 22). 

No caso dos nós, como se pode ver na Figura 21, para além do nome, tipo e 

localização do nó, também são mostrados os portos existentes. 

No caso das ligações entre dois nós, como se pode ver na Figura 22, são 

mostrados todos os caminhos representados por aquele traço no mapa. Neste caso 

em concreto, entre os nós B-1 e C-1 existe um link físico por onde passam dois 

serviços O-VPN e por cada um deles passa um serviço E2E. Para os serviços O-

VPN são ainda mostrados os dados relativos às larguras de banda total e utilizada.  
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Figura 21: Detalhes de um nó seleccionado. 

 

Figura 22: Detalhes de um caminho seleccionado. 

5.1.3.4 Lista de Nós 

Quando, no menu de navegação, se selecciona a opção Nodes o painel das 

actividades mostra a lista de nós da rede, divididos em grupos de acordo com o 

tipo de nó (Packet Switch, ODU Switch ou Optical Switch). Quando um dos nós 

da lista é seleccionado o nó correspondente no mapa é centrado no mapa e os seus 

detalhes são mostrados, como se pode ver na Figura 23. 

O botão “Fit Nodes in Map” serve para ajustar a posição do mapa de modo 

a mostrar todos os nós na área visível. 
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Figura 23: Lista dos nós da rede. 

Enquanto os painéis das actividades estão visíveis os seus dados não são 

actualizados automaticamente de modo a evitar que o utilizador seleccione 

acidentalmente um elemento diferente daquele que pretendia. Em vez disso, cada 

painel é actualizado imediatamente antes de ser mostrado. No entanto o utilizador 

pode, a qualquer momento, forçar a actualização com o gesto conhecido como 

pull-to-refresh que, como mostra na Figura 24, consiste em deslocar o painel no 

sentido descendente para além do limite e soltar em seguida. 

 

Figura 24: Actualização manual de uma lista. 
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5.1.3.5 Listas de Serviços 

Quando, no menu de navegação, se selecciona a opção O-VPN Services ou 

E2E Services o painel das actividades mostra a lista de serviços do tipo O-VPN 

(Figura 25) ou E2E (Figura 26), respectivamente. Em ambos os casos, quando 

um serviço é seleccionado, o caminho correspondente no mapa é destacado com 

uma linha mais larga numa cor diferente. 

A lista de serviços O-VPN é dividida em dois grupos pois há alguns serviços 

que são conhecidos mas não geridos pelo sistema. 

 

Figura 25: Lista de serviços O-VPN. 

 

Figura 26: Lista de serviços E2E. 
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5.1.3.6 Detalhes dos Serviços 

Nas listas de serviços das imagens anteriores, para cada um dos serviços são 

mostrados apenas alguns detalhes, tais como: as suas extremidades e o seu estado. 

Para ver os detalhes completos de um serviço é necessário clicar no botão com 

um olho. 

Para cada tipo de serviço, O-VPN na Figura 27 ou E2E na Figura 28, são 

apresentados detalhes comuns, como as suas extremidades, ou específicos, como o 

identificador da VLAN no caso dos serviços E2E. 

 

Figura 27: Detalhes de um serviço O-VPN. 

 

Figura 28: Detalhes de um serviço E2E. 
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5.1.3.7 Criação de Serviços 

Os painéis para criação de novos serviços, O-VPN na Figura 29 ou E2E na 

Figura 30, podem ser acedidos através dos botões “New”, presentes no topo dos 

painéis com as listas de serviços. Nos formulários foram utilizados botões 

deslizantes – sliders – para facilitar a interacção em ecrãs tácteis aquando da 

selecção de valores numéricos. 

 

Figura 29: Editor de serviços OVPN. 

 

Figura 30: Editor de serviços E2E. 
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5.1.3.8 Controlo de Congestão 

O painel de controlo de congestão, visível na Figura 31, permite configurar 

o limiar de utilização de largura de banda a partir do qual são aplicadas as 

medidas de prevenção de congestão de um link. O valor é ajustado com um botão 

deslizante – slider – para facilitar a interacção em ecrãs tácteis. Quando é 

seleccionado o valor zero, o controlo de congestão é desactivado para esse link.  

 

Figura 31: Configuração do controlo de congestão. 

5.1.3.9 Monitorização do Desempenho 

Por fim, quando é seleccionada a opção “Performance Monitor”, o mapa é 

substituído por um painel com várias zonas distintas onde podem ser mostrados 

gráficos, como se pode ver na Figura 32. 

 

Figura 32: Painel de desempenho. 
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No painel com a lista de serviços e links, pode-se arrastar cada um dos itens 

para uma área vazia para criar um novo gráfico, como mostra a Figura 33. 

Durante o arrastamento, o painel com a lista é oculto para não se sobrepor às 

zonas dos gráficos. 

 

Figura 33: Painel de desempenho ao criar de um novo gráfico. 

Nas várias zonas disponíveis podem ser mostrados diversos gráficos para 

monitorizar os acontecimentos na rede, como se pode ver nas figuras 34 e 35. 

Na Figura 34 é mostrado um exemplo de um conjunto de gráficos durante 

um processo de realocação de largura de banda. Em cada um dos gráficos do topo 

está representada a largura de banda utilizada ao longo do tempo por dois serviços 

E2E chamados SRVC1 e SRVC2. No gráfico maior está representado o estado do 

serviço O-VPN chamado MULTIAUTO, inicialmente com uma largura de banda 

de 1Gb/s, por onde passam os serviços SRVC1 e SRVC2. Neste caso a largura de 

banda utilizada, representada pela linha cor-de-laranja, é o somatório da largura 

de banda dos serviços SRV1 e SRV2. Também estão representados os limiares 

inferior e superior, configurados com os valores 20% e 80% e representados pelas 

linhas azul e vermelha, respectivamente. 
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Figura 34: Gráficos durante o processo de realocação de largura de banda. 

O processo de realocação de largura de banda pode ser dividido em três 

fases, separadas pelos pontos A e B. 

• Antes do ponto A a largura de banda utilizada está entre os limiares. 

Nesta fase o serviço OVPN utiliza apenas um circuito de 1Gb/s. 

• Após o ponto A a largura de banda utilizada ultrapassa o valor do 

limiar máximo e desencadeia o processo de realocação de largura de 

banda. Este processo apenas é iniciado após um determinado período 

de tempo em que a largura de banda utilizada está acima ou abaixo 

do limiar. 

• Após o ponto B é activado um novo circuito de 1Gb/s e o serviço 

OVPN passa a ter uma largura de banda máxima de 2Gb/s, valor 

suficiente para comportar as necessidades naquele momento. Os 

valores dos limiares são igualmente ajustados. 

Embora não seja mostrado na imagem, caso a largura de banda utilizada 

diminua, os circuitos também podem ser removidos por já não serem necessários. 

Isto faz com que a utilização dos recursos seja mais eficiente, evitando que hajam 

recursos reservados sem necessidade. Esta optimização dos recursos pode trazer 

vantagens tanto para os clientes como para os proprietários das redes. Por um 

B A 



69 

 

lado os clientes apenas pagam aquilo que consomem, por outro lado os recursos 

da rede podem ser utilizados por mais clientes. 

Na Figura 35 é mostrado um exemplo de um conjunto de gráficos durante 

um processo de prevenção de congestão. Em cada um dos gráficos do topo está 

representada a largura de banda usada ao longo do tempo por dois serviços E2E 

chamados SRVC1 e SRVC2. No gráfico maior está representado o estado do 

serviço O-VPN chamado OVPN1G, com uma largura de banda máxima de 1Gb/s, 

por onde passam os serviços SRVC1 e SRVC2. As áreas cor-de-laranja e azul 

representam as larguras de banda dos serviços SRVC1 e SRVC2, respectivamente. 

Também está representado, pela linha cor-de-rosa, o limiar aceitável para a 

congestão do canal de comunicação, configurado com o valor 75%. 

 

Figura 35: Gráficos durante o processo de prevenção de congestão. 

O processo de controlo de congestão pode ser dividido em três fases, 

separadas pelos pontos A e B. 

• Antes do ponto A a largura de banda utilizada está abaixo do limiar 

aceitável para a congestão do canal. 

• Após o ponto A a largura de banda utilizada ultrapassa o valor do 

limiar máximo e desencadeia o processo de controlo de congestão. 

B A 
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Este processo apenas é iniciado após um determinado período de 

tempo em que a largura de banda utilizada está acima do limiar. 

• Após o ponto B a rota do serviço SRVC2 é recalculada de modo a 

que passe por outro serviço O-VPN e o serviço OVPN1G passa a 

estar dedicado apenas ao serviço SRVC1. 

5.1.4  Segurança 

Um dos requisitos comuns aos sistemas de controlo de redes é a segurança 

para evitar que o funcionamento correcto da rede seja comprometido. 

Nesta solução, tanto a comunicação entre o controlador e os agentes como 

a comunicação entre as aplicações e o controlador deveriam ser seguras. No 

entanto, nesta fase apenas foi implementado um mecanismo para garantir a 

comunicação cifrada entre a aplicação web e os serviços web, ao mesmo tempo 

que garantia a autenticação mútua entre cliente e servidor. 

Visto que os serviços web funcionam sobre o protocolo HTTP, a escolha do 

mecanismo de segurança recaiu sobre o protocolo Hypertext Transfer Protocol 

Secure (HTTPS), que utiliza o protocolo SSL/TLS, amplamente suportando pelos 

browsers da Internet. 

 

Figura 36: Processo de autenticação mútua entre o cliente e o servidor. 
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Após a configuração, descrita mais adiante, do cliente e do servidor com os 

respectivos certificados, sempre que se inicia uma nova sessão na aplicação web é 

repetido o processo representado na Figura 36. Durante o processo de autenticação 

mútua ocorrem os seguintes passos, representados pelas setas numeradas: 

1. O cliente pede acesso a um recurso protegido; 

2. O servidor obtém o seu certificado que está armazenado na sua 

keystore; 

3. O servidor envia o seu certificado e pede o certificado do cliente; 

4. O cliente valida o certificado recebido através dos certificados de 

confiança presentes na truststore, neste caso da autoridade de 

certificação – certification authority (CA); 

5. O cliente obtém o seu certificado que está armazenado na sua 

keystore; 

6. O cliente envia o seu certificado; 

7. O servidor valida o certificado recebido através dos certificados de 

confiança presentes na truststore; 

8. São geradas as chaves de sessão para que seja criado o canal seguro. 

A geração das chaves é feita de acordo com os métodos suportados 

por ambas as partes. 

Para que fosse possível demonstrar a possibilidade de utilizar um mecanismo 

de autenticação mútua foi necessário criar um conjunto de pares de chaves 

pública/privada e posterior configuração, tanto do servidor como do cliente.  

De seguida são explicados estes procedimentos em maior detalhe. 

5.1.4.1 Geração das Chaves Privadas e dos Certificados 

Para criar os certificados foi utilizada a ferramenta de linha de comandos 

OpenSSL28. 

Em primeiro lugar é gerado o par de chaves da CA com o algoritmo RSA e 

um tamanho de 2048 bits. 

                                      

28 https://www.openssl.org 
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$ openssl genrsa -out ca.key 2048 

O ficheiro ca.key, onde ficam armazenadas as chaves privada e pública, é 

usado de seguida para criar um certificado auto assinado que contém a chave 

pública. Durante o processo são pedidas algumas informações sobre o proprietário 

do certificado. 

$ openssl req -new -x509 -days 3650 -key ca.key -out ca.crt 

Country Name (2 letter code) [AU]: PT 

State or Province Name (full name) [Some-State]: Lisbon 

Locality Name (eg, city) []: Amadora 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Coriant 

Organizational Unit Name (eg, section) []: CA 

Common Name (eg, YOUR name) []: Coriant CA 

Email Address []: ca@coriant.com 

Tal como no caso da CA, para o servidor também é gerado um par de chaves 

com o algoritmo RSA e um tamanho de 2048 bits. 

$ openssl genrsa -out localhost.key 2048 

O ficheiro localhost.key, onde ficam armazenadas as chaves privada e 

pública, é usado de seguida para criar um pedido assinatura de certificado – 

Certificate Signing Request (CSR) – que contém a chave pública e será usado 

mais tarde para gerar o certificado assinado pela CA. Durante o processo são 

pedidas algumas informações que vão compor o Distinguished Name (DN) e é 

importante que no campo Common Name seja introduzido o nome do domínio do 

servidor. Para efeitos de teste pode ser utilizado o nome localhost. 

$ openssl req -new -key localhost.key -out localhost.csr 

Country Name (2 letter code) [AU]: PT 

State or Province Name (full name) [Some-State]: Lisbon 

Locality Name (eg, city) []:Amadora 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Coriant 

Organizational Unit Name (eg, section) []: SDN 

Common Name (eg, YOUR name) []: localhost 

Email Address []: sdn@coriant.com 

A challenge password []: 

An optional company name []: 
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Após a criação do CSR, este é enviado para CA para que seja assinado o 

certificado. Numa situação real, este processo evita que a CA tenha conhecimento 

da chave privada do seu cliente. 

$ openssl ca -keyfile ca.key -cert ca.crt -out localhost.crt -policy policy_anything -infiles 

localhost.csr 

Check that the request matches the signature 

Signature ok 

Certificate Details: 

... 

Sign the certificate? [y/n]: y 

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n] y 

Write out database with 1 new entries 

Data Base Updated 

Depois deste passo, o certificado (localhost.crt) é enviado para a entidade 

que gere o servidor. 

Para cada utilizador é repetido o mesmo processo que foi usado para criar o 

certificado do servidor. 

# geração do par de chaves 

$ openssl genrsa -out john.doe.key 2048 

 

# geração do pedido de assinatura de certificado 

$ openssl req -new -key john.doe.key -out john.doe.csr 

Country Name (2 letter code) [AU]: PT 

State or Province Name (full name) [Some-State]: Lisbon 

Locality Name (eg, city) []: Amadora 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Example Ltd 

Organizational Unit Name (eg, section) []: Unit 1 

Common Name (eg, YOUR name) []: John Doe 

Email Address []: john.doe@example.com 

A challenge password []:  

An optional company name []: 

 

# assinatura do certificado por parte da CA 

$ openssl ca -keyfile ca.key -cert ca.crt -out john.doe.crt -policy policy_anything -infiles 

john.doe.csr 

No final desde processo temos um conjunto de chaves que são depois 

utilizadas na configuração do servidor e dos clientes. 
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5.1.4.2 Configuração do Servidor 

Para que a chave privada e o certificado assinado com a chave pública 

possam ser utilizados no servidor estes têm que ser combinados num só ficheiro 

no formato PKCS#1229. 

$ openssl pkcs12 -export -in localhost.crt -inkey localhost.key -out localhost.p12 -name 

server 

Enter Export Password: server-secret 

Verifying - Enter Export Password: server-secret 

Nas aplicações desenvolvidas em Java, neste caso o Apache Tomcat30 

presente no OpenDaylight, as chaves privadas e públicas são armazenadas em 

KeyStores. Neste caso são necessárias duas KeyStores, uma para o par de chaves 

do servidor e outra para a chave pública da autoridade de certificação. A última 

é chamada de TrustStore pois contém a chave de uma entidade de confiança e 

serve para validar a autenticidade dos certificados apresentados pelos clientes. 

Para a criação das KeyStores é necessário utilizar a ferramenta keytool31. 

# criação da keystore 

$  keytool -importkeystore -deststorepass password -destkeypass password  -

destkeystore keystore.jks -srckeystore localhost.p12  -srcstoretype PKCS12 -alias server 

Enter source keystore password: server-secret 

 

# criação da truststore 

$ keytool -import -keystore truststore.jks -storepass password -alias my_ca -file ca.crt 

Owner: EMAILADDRESS=ca@coriant.com, CN=Coriant CA, OU=CA, O=Coriant, 

L=Lisbon, ST=Lisbon, C=PT 

... 

Trust this certificate? [no]:  yes 

Certificate was added to keystore 

Depois de executados os comandos anteriores são criados os ficheiros 

keystore.jks e truststore.jsk. Estes ficheiros são armazenados num local acessível 

                                      

29 https://tools.ietf.org/html/rfc7292 

30 http://tomcat.apache.org 

31 http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/windows/keytool.html 



75 

 

pelo servidor e os seus caminhos são introduzidos no ficheiro server.xml, que faz 

parte da configuração do Apache Tomcat, como mostra o excerto seguinte: 

<Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" 

 maxThreads="150" scheme="https" secure="true" 

 clientAuth="true" sslProtocol="TLS" 

 keystoreFile="/path/to/keystore.jks" 

 keystorePass="password" 

 truststoreFile="/path/to/truststore.jks" 

 truststorePass="password"/> 

5.1.4.3 Configuração do Cliente 

Para que o cliente possa validar a autenticidade do certificado enviado pelo 

servidor, é necessário incluir o certificado da entidade de certificação no 

repositório de entidades de confiança. Para que o cliente se possa autenticar 

perante o servidor, é necessário incluir a sua chave privada no repositório de 

chaves do utilizador. 

Na medida em que a aplicação web é acedida através de um browser da 

Internet instalado no computador ou dispositivo móvel do utilizador, o processo 

de instalação dos certificados depende do browser e do Sistema Operativo. 

5.2  Avaliação da Segunda Fase 

Tal como na primeira fase, no final da segunda fase foi feita uma avaliação 

ao trabalho desenvolvido. Nas secções seguintes é apresentada uma análise feita 

às limitações encontradas e os resultados de uma avaliação feita à usabilidade da 

interface gráfica da aplicação web. 

5.2.1  Limitações 

Um sistema baseado no conceito SDN deve ser capaz de controlar toda a 

rede e isso depende, em grande parte, da interoperabilidade entre os vários 

elementos presentes na rede e o controlador. Neste projecto há ainda limitações 

no que toca ao suporte de equipamentos, pois apenas foi dado suporte a um 

pequeno conjunto de equipamentos escolhidos para demonstrar os casos de uso 

mencionados na secção 3.2 do Capítulo 3. 
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Embora acabasse por ficar fora do âmbito do projecto nas duas primeiras 

fases, em alguns casos, por exemplo nos serviços web, já foi contemplada a 

existência de múltiplos domínios de rede. No entanto, globalmente apenas é 

suportado um domínio. 

Num sistema de controlo de rede é essencial que seja garantida a segurança 

a vários níveis: autenticação para controlo de acessos e responsabilização; 

isolamento da informação; e ainda ao nível da confidencialidade da comunicação 

entre o controlador, as aplicações e os elementos de rede. As boas práticas ditam 

que os aspectos relacionados com a segurança de um sistema devem ser 

considerados desde o início e a todos os níveis do sistema, no entanto estas tarefas 

foram consideradas de baixa prioridade. Assim, na solução implementada apenas 

foi tida em conta a autenticação e a confidencialidade da comunicação entre o 

controlador e a aplicação de uma forma bastante limitada. No entanto, foi possível 

mostrar a viabilidade deste mecanismo de segurança para a autenticação no 

sistema. 

Ao nível do controlador, foram identificadas algumas incoerências. Em 

diferentes componentes, o mesmo tipo de informação foi representado de forma 

diferente, por exemplo: utilização de timestamps com e sem informação sobre o 

fuso horário; utilização de diferentes unidades para representar a largura de 

banda, em alguns casos os valores foram representados em bits por segundo (bit/s) 

e noutros casos em gigabits por segundo (Gb/s). 

Em vários componentes foram identificadas algumas limitações que podem 

vir a revelar problemas de escalabilidade. Estas limitações eram previsíveis desde 

o início do projecto pois, devido às reduzidas dimensões da rede de testes, optou-

se por adiar as tarefas de optimização. 

Em alguns serviços web não é possível filtrar a informação a ser devolvida, 

por exemplo: quando se pede a lista de serviços existentes na rede, todos os 

serviços são devolvidos na mesma resposta. Adicionalmente, os serviços web 

actuais apenas funcionam com comunicação síncrona, ou seja, o cliente faz um 

pedido e o servidor responde de imediato. Este mecanismo é pouco eficiente 

quando o cliente pretende manter-se actualizado face às alterações do estado da 
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rede, pois obriga à realização de muitos pedidos em intervalos de tempo curtos 

(funcionamento por polling). 

Na aplicação web também foram identificadas limitações relacionadas com 

a escalabilidade do sistema pois não existe forma de mostrar a informação 

parcialmente. Por exemplo, as listas de nós ou de serviços não possuem filtros 

nem paginação. 

Apesar das limitações, durante as demonstrações não foram verificados 

problemas. Isto deve-se ao facto destas terem sido realizadas com uma rede 

relativamente pequena. No entanto numa rede de maiores dimensões isto revelar-

se-ia um problema. 

Ao nível da usabilidade da aplicação web, foram também identificadas 

algumas limitações. 

Associado ao problema de escalabilidade, devido à falta de filtros, a 

utilização da interface gráfica pode ser comprometida em casos em que existem 

grandes quantidades de informação. 

Inerente à utilização de ecrãs tácteis é a dificuldade, ou mesmo 

impossibilidade em alguns casos, de detectar eventos hover nas aplicações web. 

Isto deve-se às capacidades do hardware do dispositivo ou do suporte por parte 

do sistema operativo e faz com que não seja possível mostrar indicações úteis 

sobre determinados elementos gráficos, como é o caso da falta de tooltips nos 

botões. Esta limitação leva a que o utilizador só se aperceba do propósito de um 

botão depois de o utilizar. 

Outra das limitações identificadas na aplicação web foi a falta de indicações 

visuais que ajudem o utilizador a realizar algumas operações. Por exemplo, a 

funcionalidade de pull-to-refresh para actualizar as listas no painel de actividades 

não possui nenhuma indicação visível, o que leva a que o utilizador não se 

aperceba da sua existência. 

5.2.2  Avaliação da Usabilidade Interface Gráfica 

Na avaliação da usabilidade foi utilizando o método descrito por John 

Brooke [18] que utiliza uma System Usability Scale (SUS) para aferir a usabilidade 
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de um sistema de forma relativa e baseada em inquéritos feitos a utilizadores. Os 

inquéritos são compostos por 10 afirmações, às quais o inquirido atribui valores 

de 1 a 5 conforme discorda ou concorda, respectivamente. No final é calculada a 

pontuação que varia entre 0 e 100 e que representa a usabilidade geral do sistema. 

Tal como proposto pelo sistema SUS, os participantes foram confrontados 

com as seguintes afirmações: 

1. Penso que gostaria de usar este sistema frequentemente; 

2. Achei o sistema desnecessariamente complexo; 

3. Achei que o sistema foi fácil de utilizar; 

4. Penso que iria precisar do suporte de alguém especializado para poder 

usar este sistema; 

5. Achei que as várias funcionalidades do sistema estavam bem 

integradas; 

6. Achei que que havia demasiada inconsistência neste sistema; 

7. Imagino que a maioria das pessoas iria aprender a usar este sistema 

muito rapidamente; 

8. Achei o sistema muito incómodo de utilizar; 

9. Senti-me muito confiante ao utilizar o sistema. 

10. Precisaria de aprender muitas coisas antes de me poder habituar a 

este sistema. 

A cada afirmação os participantes atribuíram um valor numa escala de 

Likert [19] com valores entre 1 e 5, representada abaixo: 

 1 2 3 4 5  

Discordo Bastante ○ ○ ○ ○ ○ Concordo Bastante 

Nesta avaliação foram inquiridas 14 pessoas divididas em 2 grupos G1 e G2, 

sendo que apenas as pessoas do grupo G1 tinham utilizado o sistema antes da 

realização do inquérito. Na Tabela 1 estão representados os valores atribuídos 

pelos participantes P1 a P14 às afirmações A1 a A10 e os resultados das 

pontuações. 
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Tabela 1: Valores e resultados da avaliação da usabilidade da interface da 
aplicação web com o método SUS. 

Após os inquéritos foram feitos os cálculos sugeridos por John Brooke [18] e 

chegamos ao valor 76,6, numa escala de 0 a 100. Segundo Aaron Bangor et al. 

[20] e Jeff Sauro [21] o valor obtido está acima da pontuação média de 68, o que 

representa um nível de usabilidade aceitável. Segundo Aaron Bangor et al. [22] o 

nível de usabilidade poderia ser classificado com a nota “Bom”. 

Observa-se também um resultado curioso nas médias das pontuações dos 

participantes de cada um dos grupos. Ao contrário do proposto por Jeff Sauro 

[23], o grupo G1 com experiência prévia atribuiu uma pontuação inferior, face ao 

grupo G2, cujos participantes nunca tinham utilizado o sistema. 

5.3  Sumário 

Neste capítulo foi apresentado o trabalho desenvolvido na segunda fase do 

projecto ao nível dos vários componentes que compõem a solução, nomeadamente 

as alterações à arquitectura do controlador; os novos serviços web; a 

Participantes 
Afirmações Pontuação 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Partic. Grupo 

G1 

P1 5 1 5 2 4 1 4 1 4 3 85,0 

74,0 
P2 4 1 3 3 4 2 3 2 4 2 70,0 
P3 5 2 4 3 4 1 4 1 4 2 80,0 

P4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 4 62,5 
P5 4 1 4 3 4 2 4 1 4 4 72,5 

G2 

P6 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 42,5 

78,0 

P7 4 1 4 2 5 1 5 1 5 3 87,5 
P8 4 2 4 4 4 2 5 1 5 4 72,5 

P9 5 2 5 1 5 1 3 1 5 2 90,0 
P10 4 1 4 1 5 1 5 1 4 1 92,5 
P11 4 1 5 4 5 1 5 5 5 4 72,5 

P12 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 90,0 

P13 4 2 4 3 4 2 4 2 4 2 72,5 
P14 4 1 5 4 4 2 5 1 5 2 82.5 

 Média das Pontuações: 76,6   
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implementação de uma nova aplicação web; e dos mecanismos de segurança para 

a comunicação entre o controlador e as aplicações. 

Por fim foi feita uma avaliação ao trabalho realizado, ao nível das limitações 

da solução e da usabilidade da nova aplicação web.
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Conclusão e Trabalho Futuro 

Neste projecto, foi desenvolvida uma solução capaz de criar canais de 

comunicação que atravessam uma rede composta por equipamentos com 

comutação de circuitos e equipamentos com comutação de pacotes. 

A solução desenvolvida inclui: um controlador de rede baseado no projecto 

OpenDaylight; diversas extensões ao protocolo OpenFlow para suporte a 

equipamentos com comutação de circuitos; agentes OpenFlow para mediar a 

comunicação entre o controlador e os equipamentos de rede sem suporte nativo a 

este protocolo; um conjunto de serviços web baseados em REST acima do 

controlador para uso por parte das aplicações; e ainda uma aplicação web para 

controlo da rede por parte dos operadores. 

A boa receptividade de todos aqueles a quem foi feita uma demonstração 

leva a concluir que o conceito de redes definidas por software aliado à capacidade 

de gestão de equipamentos de diferentes fabricantes e tecnologias é uma boa 

aposta. O resultado da apresentação “Multi-layer SDN on a commercial Network 

Control Platform for Packet Optical Networks” [24] realizada na Optical Fiber 

Communication Conference and Exposition (OFC) 2014 foi bastante positivo e os 

comentários dos clientes, após as demonstrações, permitiram direccionar o 

trabalho futuro de acordo com as suas necessidades. 

Após a demonstração do trabalho documentado neste relatório, o projecto 

vai continuar e a solução SDN vai integrar o portefólio de produtos da Coriant. 

No entanto, há ainda trabalho a fazer para suprimir as limitações encontradas na 

avaliação descrita na secção 5.2 do Capítulo 5. 
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Para que o sistema possa ser utilizado numa rede real é imprescindível o 

alargamento do suporte a mais equipamentos de diferentes fabricantes e o suporte 

de múltiplos domínios de rede a todos os níveis da solução. 

Ao contrário do que estava planeado, não foi feita a migração do protocolo 

OpenFlow da versão 1.0 para a versão 1.3. Esta migração foi adiada e deverá ser 

realizada nas próximas fases do projecto. 

Como referido na avaliação da segunda fase, a segurança do sistema é 

essencial e deve ser implementada a todos os níveis. Este assunto terá que, 

obrigatoriamente, ser revisto nas próximas fases. Também devem ser 

implementados mecanismos de tolerância a faltas, por exemplo através da 

replicação do controlador de modo a introduzir redundância no sistema. 

Na segunda fase do projecto foi introduzido um componente responsável pela 

persistência dos dados, embora o fizesse apenas em memória durante o 

funcionamento do controlador. No futuro este componente deve efectivamente 

salvaguardar os dados de forma persistente para que, em caso de interrupção do 

funcionamento do sistema, estes não se percam. 

Para minimizar, ou mesmo evitar, problemas de integração entre 

componentes há que melhorar a documentação dos mesmos e resolver possíveis 

incoerências, como é o caso das diferentes unidades para representar a largura de 

banda ou a utilização de timestamps com e sem informação sobre o fuso horário. 

Para evitar problemas de escalabilidade são necessárias alterações a vários 

níveis, desde os gestores presentes no controlador até à aplicação web. Em todos 

os níveis devem ser adicionadas funcionalidades de filtragem, paginação e 

pesquisa. Para que, na aplicação web, os utilizadores possam ver a informação 

parcialmente é necessário que os serviços web e os gestores ofereçam essa 

funcionalidade. 

Nos serviços web, é ainda necessária a implementação de um mecanismo 

alternativo ao polling para que os clientes, por exemplo a aplicação web, sejam 

informados das alterações ocorridas na rede sem que tenham que fazer pedidos 

repetidamente. Entre as alternativas possíveis estão os mecanismos de long-polling 
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ou mesmo web sockets [25], sendo que os web sockets já são uma alternativa ao 

long-polling. 

Estas limitações terão que ser resolvidas para que o sistema possa ser 

utilizado para controlar redes de maiores dimensões. 

Tal como nos serviços web, ao nível da aplicação web são necessários 

mecanismos para que a informação da rede possa ser mostrada parcialmente, por 

exemplo através de paginação, filtragem ou pesquisa.  

Relativamente à usabilidade da aplicação web, será necessário que se 

encontre uma forma de tornar mais intuitiva a sua utilização, por exemplo através 

da utilização de melhores indicações visuais. Para além das melhorias ao nível da 

usabilidade, também devem ser documentadas as funcionalidades disponíveis para 

os utilizadores, por exemplo através de guias interactivos.
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