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RESUMO

A sociedade mundial, há muito tempo, presencia catástrofes naturais, de
diferentes magnitudes. O trabalho integrado das equipes de resposta a incidentes,
que compõem uma Rede de Segurança Pública, exige uma grande capacidade de
trocar informações em rede. Por separar por completo os planos de controle e de
dados de uma rede, o paradigma de Redes Definidas por Software (SDN) tem sido
aplicado neste contexto. Em redes SDN, a interação entre Controladores e Switches
é comumente denominada Southbound. Neste nível, o protocolo padronizado é o
OpenFlow. Já a comunicação entre Controlador e Aplicações, denominada
Northbound, não teve grande atenção das pesquisas nos últimos anos, e por isso
não foi padronizada. A linguagem Pyretic, proposta para este fim, apesar de elevar o
nível de abstração da rede, ainda exige conhecimento em parâmetros da camada de
rede. Este trabalho apresenta o middleware HAMRA, que eleva o nível de abstração
da comunicação northbound em redes SDN aplicadas no contexto de Redes de
Segurança Pública, baseando-se em estados da Gestão de Emergências. A
linguagem Pyretic é utilizada como base de comunicação entre o middleware e o
controlador da rede. A análise de desempenho do HAMRA na gestão do tráfego de
dados da rede foi feita a partir da medição do tempo de instalação de fluxos de
dados e do overhead inserido na rede, a partir de uma simulação de seu
funcionamento em uma rede SDN virtual, operando dentro de um cenário de
emergência. Os dados coletados mostram que o HAMRA responde eficazmente às
mudanças de estados de emergência, e trafega pacotes de controle essenciais para
a configuração dinâmica da rede. Já o tempo de instalação, apesar de não ter
referências similares que sirvam de base de comparação, pode ser melhorado
sensivelmente, dado que o HAMRA foi escrito em linguagem interpretada, o que traz
desempenho inferior a outros paradigmas. Por ter sido baseado e aplicado no
contexto de Redes de Segurança Pública, o middleware se torna um protótipo e
referência inicial para a evolução da gestão de redes SDN aplicadas em
Gerenciamento de Emergências.

Palavras-chave: redes de segurança pública (PSN), gestão de emergência, redes
definidas por software (SDN), northbound, middleware.

ABSTRACT
HAMRA – A middleware for network traffic management in Public Safety
Networks
The global society, for years, has been witnessing natural disasters of different
magnitudes. The integrated work of disasters response teams requires a huge
capacity of information exchange in its networks. Software-Defined Networks (SDN)
has been applied in this context, mainly because it separates the control and the data
planes of a network. In SDN networks, the interaction between the Controller and the
switches is so-called Southbound. At this level, the standard protocol is OpenFlow.
However, the communication between the Controller and the Applications, called
Northbound, has not been focus of academic researches of the last years and has no
accepted standard. The Pyretic language, created to this purpose, in spite of
elevating the level of abstraction of the network, still requires knowledge of network
layer’s parameters. This work presents the middleware HAMRA, that elevates the
level of abstraction of northbound communications in SDN networks applied to Public
Safety Networks context, and is based on Emergency Management’s states. The
language Pyretic is used as interface of communication between the middleware and
the network’s controller. The performance evaluation of HAMRA on network traffic
management is done by measuring the time and the control traffic overhead to install
forwarding rules in switches, during a simulation of HAMRA’s operation in a virtual
SDN network working in an emergency situation. The collected data show that
HAMRA responds effectively to changes in emergency states, and traffics essentials
network control’s packets for a dynamic network’s management. Even though there
is no similar references that can be used as comparison base, the install time can be
improved significantly, considering that HAMRA was written in interpreted
programming language, which causes low performance compared to other
programming paradigms. The middleware was based and applied in Public Safety
Network and, thus, can become a prototype and an initial reference to the evolution
of the management of SDN’s network applied in Emergency Management.

Keywords: public safety network, emergency management, software defined
network, northbound, middleware.
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1 INTRODUÇÃO
Esta seção introdutória sintetiza os aspectos fundamentais desta dissertação.
A Subseção 1.1 traz a motivação que deu origem a este trabalho, e a
contextualização do problema abordado. A Subseção 1.2 mostra os objetivos geral e
específico desta pesquisa. Na Subseção 1.3, a principal contribuição deste trabalho
é apresentada, seguida da Subseção 1.4, que traz um resumo do método utilizado
ao longo das atividades de pesquisa. A Subseção 1.5, por fim, aborda a organização
das seções seguintes deste documento.

1.1 Motivação
A sociedade mundial, há muito tempo, presencia catástrofes naturais, de
diferentes magnitudes, tais como furacões, incêndios, terremotos e tsunamis.
Existem, também, aquelas provocadas pela ação do homem, como incêndios e
atentados terroristas. Todas elas têm em comum o grande estrago que podem
causar quando atingem determinado local e as pessoas que lá estão no momento do
incidente.
Os métodos e técnicas para reduzir o impacto desses desastres na
sociedade, e até mesmo evitá-los, foram sendo desenvolvidos ao longo de décadas.
Com o advento das redes de computadores, diversas pesquisas aplicaram essas
técnicas para melhorar a eficiência e eficácia da comunicação das chamadas Redes
de Segurança Pública (Public Safety Network – PSN), composta por equipes que
respondem a esses incidentes, tais como bombeiros, polícia, defesa civil, médicos,
entre outras.
O trabalho integrado dessas equipes, em resposta a um incidente de alto
impacto, exige a capacidade de trocar informações, com o objetivo principal de
melhorar a coordenação dos times durante uma crise emergencial e dos esforços na
resposta ao incidente (BALDINI et al., 2014). Essa integração exige uma visão única
e compartilhada de tudo o que está inserido dentro da fronteira de determinada
crise, chamada Conhecimento Situacional, para que essa coordenação de resposta
seja eficaz. Segundo Endsley (1988, apud HARRALD e JEFFERSON, 2007),
Conhecimento Situacional é “a percepção dos elementos no ambiente dentro de
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uma grandeza de tempo e espaço, a compreensão de seu significado e a projeção
de seu estado em um futuro próximo”.
Para prover esse conhecimento situacional, os sistemas que fazem parte da
PSN devem coletar, filtrar, analisar, estruturar e transmitir os dados, para que as
equipes de resposta recebam a informação e executem sua tarefa. Isso requer
interoperabilidade das diferentes redes de informação que compõe uma PSN e até
mesmo entre as diversas autoridades de resposta ao incidente. Entretanto, apesar
de essa comunicação inter-redes e interagências ser altamente requerida, é
necessário que o receptor dos dados esteja hábil para entender, integrar e estruturar
estes dados providos, com o intuito de transformá-los em uma informação única e
comum do incidente (BALDINI et al, 2014), criando o conhecimento situacional.
Oferecer informações em excesso para quem não está preparado para recebê-las
pode levar a uma sobrecarga de informações, e não a um conhecimento situacional
que, de fato, fará a diferença na condução da crise.
É necessário, para isso, que as redes de computadores e sistemas que
compõe as redes de segurança pública utilizem ferramentas de gerenciamento de
políticas de tráfego de dados, que permitam um roteamento selecionado e dinâmico
dos dados que trafegam por elas, alterando o fluxo desses dados de acordo com o
estado em que se encontra a Gestão de Emergência, a fim de que sejam
disseminados na rede e recebidos apenas pelas pessoas preparadas para entendêlos. Isso deve acontecer considerando a eficiência temporal de implantação dessas
mudanças na rede, dada a urgência necessária neste contexto.
Por força de suas características de separar por completo os planos de
controle e de dados de uma rede, o paradigma de Redes Definidas por Software
(Software-Defined Network – SDN) ganhou atenção nas pesquisas relacionadas a
PSN nos últimos anos. Isso porque os dispositivos das redes que apoiam a
operação de uma PSN precisam garantir uma comunicação interoperável e
dinâmica, além de a própria rede precisar responder de maneira rápida às
constantes mudanças que ocorrem no seu estado, devido à mobilidade e
heterogeneidade de seus dispositivos. A rede SDN, ao permitir essa separação
entre os planos de controle e de dados, e ao centralizar a coordenação do
funcionamento de seus elementos (e.g. switches e roteadores) em um único
equipamento, denominado Controlador, se mostra uma solução interessante para o
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gerenciamento de redes heterogêneas (QIN et al., 2014), como é caso daquelas
inseridas no contexto de PSN.
Em uma rede SDN, a interação entre Controladores e Switches é comumente
denominada Southbound. Neste nível, o protocolo padronizado é o OpenFlow
(MCKEOWN et al., 2008). Já a interação entre controladores e camadas superiores
na pilha de redes, onde estão localizados serviços e aplicações, é denominada
Northbound. Apesar de existirem linguagens propostas para resolver essa questão,
esse nível de comunicação não teve grande atenção ao longo dos anos, e, por isso,
ainda não está padronizado (NUNES et al, 2014).
Se o controlador for considerado como um sistema operacional de rede, então
é razoável pensar que deveria haver uma interface bem definida, para que
aplicações de camadas superiores possam acessar os recursos da rede, sem,
necessariamente, conhecer em detalhes a implementação do nível mais baixo.
Uma das linguagens propostas para viabilizar a abstração da topologia física
da rede na interação Northbound foi a Pyretic (MONSANTO et al., 2013), que
permite a especificação de políticas de rede e de segurança em um alto nível de
abstração e modularização, viabilizando sua aplicação em diferentes arquiteturas de
rede. No entanto, ainda que essa linguagem eleve o nível de abstração na
comunicação entre Controlador e Serviços ou Aplicações, ela continua a exigir do
programador de políticas de rede conhecimentos dos parâmetros da camada de
rede (e.g. endereço IP, porta de origem e destino), elevando, no fim, a abstração em
poucos graus.
Considerando as redes SDN aplicadas em PSN, e agregando a isso a
necessidade de gerenciar dinamicamente o fluxo de dados dessas redes sob a ótica
de Gestão de Emergência – e não sob a ótica de equipamentos de rede presentes
nesse contexto –, e com eficiência temporal, é necessário, portanto, elevar o nível
de abstração dessas linguagens Northbound, considerando os estados de uma
emergência e as características de uma Rede de Segurança Pública.
1.2 Objetivo
O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um middleware que, utilizando a
linguagem de programação Pyretic, eleve o nível de abstração na declaração de
políticas de tráfego de dados em Redes de Segurança Pública baseadas em SDN,
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para adaptar os fluxos da rede dinamicamente, de acordo com os estados de gestão
de emergências, definidos em Iapichino et al (2011).
O objetivo específico consiste em verificar, por meio da análise de
desempenho do middleware, se a sua existência no gerenciamento alto nível de
políticas de tráfego de dados, em Redes de Segurança Pública baseadas em SDN,
impacta a eficiência da atividade, considerando o tempo de instalação e de
desinstalação das regras de fluxo nos dispositivos de rede, e também o overhead de
pacotes de controle que insere na rede durante sua execução, dada a necessidade
de respostas rápidas em um contexto de emergência.

1.3 Contribuições
Os trabalhos relacionados encontrados na literatura (FOSTER et al., 2011;
VOELLMY et al., 2012; MONSANTO et al., 2013, QIN et al., 2014) desenvolveram
linguagens ou arquiteturas com o objetivo de elevar o nível de abstração para a
escrita de políticas de redes para SDN. No entanto, eles consideram parâmetros das
camadas inferiores das redes SDN nas linguagens desenvolvidas, ou não foram
avaliadas em contextos práticos, como o de Gestão de Emergência.
O middleware desenvolvido neste trabalho, por sua vez, apoia-se na evolução
atual trazida pelas linguagens, mas eleva a abstração do gerenciamento de redes
SDN, baseando-se nas características das Redes de Segurança Pública e nos
estados da Gestão de Emergência, definidos em Iapichino et al (2011).

1.4 Método de Trabalho
O método de trabalho desta pesquisa incluiu atividades de revisão da
literatura, elicitação dos requisitos de gestão de tráfego em PSN e levantamento das
características e conceitos de Gestão de Emergência.
Esse levantamento sustentou as atividades de análise e desenvolvimento do
middleware, que foi simulado em funcionamento, controlando uma rede SDN virtual.
Métricas como o tempo de instalação de regras de fluxo de dados, e o overhead
de pacotes de controle inserido pelo middleware na rede foram medidos, para que
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fosse feita uma análise de desempenho do middleware no gerenciamento do tráfego
de dados em uma rede SDN.

1.5 Organização da Dissertação
Esta dissertação está organizada em cinco seções de conteúdo de pesquisa,
incluindo esta introdução que apresenta a Motivação, Objetivos, Contribuições,
Método de trabalho e esta seção que descreve a organização do texto. Ao final, há
uma lista de referências bibliográficas utilizadas ao longo das atividades de pesquisa
e, no apêndice, são disponibilizados os códigos-fonte do middleware desenvolvido e
a tabela de dados coletados na simulação.
A Seção 2 – Revisão de Literatura – traz os conceitos fundamentais das
Redes de Segurança Pública, Gestão de Emergências, Redes Definidas por
Software e a problemática da comunicação Northbound.
A Seção 3 – Arquitetura do middleware HAMRA – apresenta o middleware,
sua arquitetura funcional, os módulos que o compõe e detalha seu funcionamento.
A Seção 4 – Simulação e Resultados – descreve o método da simulação
adotado para avaliar o desempenho do middleware dentro do contexto de Gestão de
Emergências, os resultados dessa simulação e a discussão em torno do observado
ao longo das atividades de pesquisa.
A Seção 5 – Conclusão – traz, por fim, uma síntese do conhecimento
produzido pela pesquisa, limitações do middleware, além de sugestões para
pesquisas futuras na área, a partir dos resultados obtidos pela pesquisa descrita
nesta dissertação.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
Esta seção apresenta os conceitos e reflexões-chave para a contextualização
e justificativa deste trabalho.
A Rede de Segurança Pública e a Gestão de Emergências, importantes para
a resposta eficaz e integrada a incidentes de segurança pública, são tratadas na
Subseção 2.1. Na Subseção 2.2, as Redes Definidas por Software são abordadas
de sua origem aos atuais desafios e, na Subseção 2.3, são abordadas as principais
linguagens propostas para a comunicação Northbound (Controladores SDN Componentes de Rede de Camadas Superiores) e suas restrições. Por fim, a
Subseção 2.4 traz as considerações finais da seção, com o propósito de justificar a
proposta deste trabalho.

2.1 Redes de Segurança Pública e Gestão de Emergência
As entidades de segurança pública exercem um papel de grande importância
na sociedade atualmente. É comum presenciar, em países de quaisquer dimensões
e situações socioeconômicas, ocorrências naturais, como furacões, tornados,
chuvas, terremotos, que, dependendo de sua abrangência e força, afetam a vida de
milhares de pessoas. É também comum presenciar incidentes que trazem o mesmo
resultado negativo, mas que poderiam ter sido evitados, por terem como origem
direta ou indireta a ação do homem, tais como incêndios e atentados terroristas.
Para reduzir, ou até mesmo evitar, as consequências desastrosas desses
eventos, existem entidades e organizações cujo principal objetivo é prover
assistência às pessoas, de acordo com seu foco e habilidade. Em uma resposta a
incidentes, equipes de bombeiros, policiais, defesa civil, médicos e hospitais atuam,
cada um a sua maneira e a seu tempo, para que o resultado de uma crise tenha o
menor impacto possível nos âmbitos social, ambiental e econômico. Essas e outras
autoridades de segurança pública fazem parte da chamada Rede de Segurança
Pública (Public Safety Network – PSN), cujos principais objetivos são alertar e
preparar a população para uma catástrofe iminente, e servir de apoio durante as
fases de crise e normalização de um desastre (IAPICHINO et al., 2011).
Ao visualizar a Gestão de Emergência (GE) como um processo, é possível
dividí-la em fases e definir as características de cada uma delas. O trabalho de
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Iapichino separa a GE em três estados: (1) Estado de Preparação, (2) Crise e (3)
Retorno à Normalidade.
A primeira fase, estado de preparação, é aquela em que a PSN como um
todo é revisada em termos operacionais, para garantir que esteja em funcionamento
pleno quando ocorrer um desastre. É nesta fase, também, em que o monitoramento
do ambiente é feito para detectar possíveis riscos e perigos. Essa detecção pode ser
feita por meio de ligações de emergências para centrais telefônicas especializadas,
observação do ambiente por profissionais das equipes de resposta e por sensores
de monitoração de ambientes, conectados em rede.
A crise, que nomeia a segunda fase, deve ser entendida como a resposta da
sociedade para um desastre iminente, ou seja, que está prestes a acontecer. É
diferente do desastre, que é o acontecimento danoso em si. Na Fase de Crise,
ocorre a decisão sobre a resposta a um risco ou perigo iminente até o momento
seguinte à ocorrência do desastre, quando vidas ainda podem ser salvas.
A última fase da Gestão de Emergência, retorno à normalidade, é aquela na
qual a crise está finalizada, e a situação voltou à estabilidade. Toda a infraestrutura
da PSN, que estava mobilizada durante a crise, volta gradativamente ao seu estágio
inicial.
A Figura 1 mostra o Diagrama de Estado de Emergência, apresentado
originalmente por Iapichino et al. (2011). Ao sair do estado de neutralidade, após
uma notificação de perigo, a PSN entra em estado de preparação, para atuar em
caso de crise, e se mantém vigilante, observando o ambiente. Quando se decide
pela situação de crise, a partir da constatação de um perigo real, a rede entra em
estado de crise, e a primeira grande ação é a de alerta. Após as intervenções das
equipes de resposta, a crise entra em estado de gerenciamento da crise, na qual
ocorrem as ações coordenadas das equipes, para buscar a situação de normalidade
e reduzir os impactos causados pelo desastre. Uma vez terminada a fase de crise, a
PSN volta ao seu estado de neutralidade.
Para que as ações das equipes de resposta da PSN sejam direcionadas e
orquestradas, é necessário, entretanto, que todas elas atuem de maneira
coordenada. A comunicação entre elas, nesse sentido, se torna um fator crítico para
o sucesso da resposta à crise. Isso exige um gerenciamento da crise muito bem feito
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e equipado com ferramentas tecnológicas capazes de viabilizar tal integração, uma
vez que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão cada vez mais
presentes na operação de cada uma dessas entidades, provendo meios para
coletar, analisar, distribuir, compartilhar e armazenar informações que orientam as
suas ações.

Figura 1 – Diagrama de estados de emergência, adaptado de Iapichino et al. (2011)

Fonte: Iapichino et al. (2011)

O trabalho de Baldini et al. (2014) expõe uma pesquisa sobre as tecnologias
de comunicação sem fio presentes nesse contexto de segurança pública, e detalha
as necessidades de comunicação específicas para cada um dos principais grupos
de atuação. O artigo enfatiza a importância de se desenvolver a interoperabilidade
desses grupos, uma vez que é frequente encontrar diferentes sistemas de
informação e comunicação em cada um deles, o que pode impactar diretamente no
trabalho orquestrado dos times, afetando, consequentemente, a eficácia da resposta
ao incidente. McGee et al. (2012) traz uma análise sobre os requisitos de uma
infraestrutura de PSN, principalmente os relacionados à segurança. Aborda,
também, a interconectividade entre o pessoal das equipes de resposta como
requisito fundamental na resposta a uma crise. Compartilhar as informações durante
a emergência traz eficiência no trabalho coordenado dos times.
Esse compartilhamento integrado de informações entre as equipes de
segurança pública permite criar uma visão única do incidente, conceitualizada sob o
termo “Conhecimento Situacional (CS)” (Situational Awareness, em inglês). Endsley
(1988, apud HARRALD e JEFFERSON, 2007) define o termo como “a percepção
dos elementos no ambiente dentro de uma grandeza de tempo e espaço, a
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compreensão de seu significado e a projeção de seu estado em um futuro próximo”.
Discute o conceito, ainda, em três níveis: percepção, entendimento e predição.
Em uma análise de um incidente, o primeiro nível do CS é a percepção,
momento no qual há uma percepção dos fatores-chave do ambiente, baseada na
visão (e.g. fumaça), audição (e.g. som de explosão), tato (e.g. movimento da terra
em um terremoto), e comunicação verbal e não verbal. É possível incluir, aqui, uma
sexta percepção, a virtual, oriunda de dados digitais captados por equipamentos de
TIC, ou por mídias sociais, cada vez mais presentes no monitoramento de eventos
(KARANASIOS, 2011).
O segundo nível é o do entendimento, que ocorre quando há uma análise
mais profunda e integrada das percepções de um acontecimento, e implica não
apenas uma leitura de dados, como, também, um correto entendimento do que eles
estão mostrando.
Por fim, o terceiro nível conceitual do CS é a predição, que ocorre quando, a
partir da leitura e entendimento dos dados captados, há uma previsão do que pode
acontecer no futuro próximo ao momento da identificação do evento, para uma
tomada de decisão e ação efetiva. Isso exige das equipes de segurança pública
habilidade e conhecimento de alto nível.
De acordo com Harrald e Jefferson (2007), não basta apenas perceber
corretamente a realidade para que haja o Conhecimento Situacional da crise. É
preciso que, na verdade, haja uma correta percepção dos elementos relevantes da
realidade, para a resposta eficaz ao incidente. Isso exige habilidade das equipes de
segurança pública em entender, integrar e estruturar os dados recebidos, para que
se torne conhecimento necessário e suficiente, resultando em uma ação mais
apropriada para o incidente. Apesar de coordenadas, as equipes de resposta ao
incidente têm necessidades de informações distintas e que são, muitas vezes,
confidenciais. A polícia, por exemplo, precisa ter acesso ao banco de dados de
informações criminais; os médicos, por sua vez, precisam ter acesso aos dados do
histórico de saúde do paciente, o que não é necessário para o trabalho dos
bombeiros. Isso define a necessidade de se ter compartilhamento de informações e
disseminação de dados de maneira eficaz, direcionando-os a quem deve recebê-los.
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Outro requisito comumente apontado como essencial para a infraestrutura de
comunicação que apoia PSNs é o tempo que a rede precisa para adaptar seus
fluxos de dados e interação entre dispositivos em um cenário de emergência. Um
sistema de alertas emergenciais, de acordo com Li (2011), possui o requisito de
ação em tempo real, ou seja, o alerta para o destinatário da mensagem deve ser
transmitido em questão de décimos de segundos ou segundos. Braunstein et al.
(2006) listam alguns desafios no uso de redes wireless mesh para a resposta a
emergências médicas, entre eles, o tempo de configuração da rede, a sensibilidade
de tempo no tráfego de dados e o controle do overhead de pacotes de controle na
rede, que utilizam uma fração considerável da largura de banda. Dilmaghani e Rao
(2006) reforçam a necessidade de que, em um cenário de emergência, a
transmissão de dados seja rápida e que a sobrecarga na rede seja evitada. Manoj e
Baker (2007) afirmam que o principal desafio tecnológico, após um desastre, é o
rápido estabelecimento das redes de comunicação para a troca de informações
entre equipes de respostas e autoridades de emergência, considerando que essas
redes podem ter sido danificadas parcial ou completamente. Todos os requisitos
supracitados, quando não atendidos, podem afetar diretamente a efetividade da
resposta a um desastre.
Nesse sentido, uma vez que as PSNs estão cada vez mais apoiadas em
redes de computadores heterogêneas e dinâmicas, com dispositivos de diferentes
tecnologias, e que exigem mobilidade, essas redes devem prover meios e métodos
para que o seu gerenciamento seja facilitado. O principal objetivo é permitir que a
definição de rotas de dados seja feita dinamicamente e por meio de políticas de rede
de alto nível de abstração, de acordo com as características, semântica, e,
principalmente com as necessidades de comunicação e alerta de uma emergência.

2.2 Redes Definidas por Software
O paradigma de Redes Definidas por Software (Software-Defined Network –
SDN) nasceu com o objetivo de tornar mais flexível a estrutura de rede proprietária
que estava imposta. As evoluções e padronizações em redes de computadores
ocorreram à medida que elas se tornaram cada vez mais importantes para todo o
mundo. Isso, no entanto, tornou os equipamentos de rede, e a própria rede, uma
estrutura cujos planos de dados e de controle são intimamente acoplados. O esforço
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para que mudanças nas políticas e na operação das redes tradicionais sejam
possíveis é considerável para implementá-las em equipamentos que não
compartilham interfaces de controle. Isso fez com que surgissem soluções
denominadas middlebox, como, por exemplo, Firewalls e Sistemas de Detecção de
Intrusão, para que o controle pudesse ser feito de maneira independente do plano
de dados, em uma infraestrutura engessada. Havia, portanto, a necessidade de se
ter redes programáveis.
O eixo central das redes definidas por software é a separação total dos planos
de dados e de controle nos equipamentos de redes (e.g. switches e roteadores). Há,
no paradigma, o papel de um controlador lógico (plano de controle da rede),
baseado em software, enquanto que os equipamentos de redes responsáveis pelo
roteamento de pacotes se tornam “vazios”, sem poder de decisão, fazendo
exatamente aquilo que seu controlador determina, por meio dos chamados fluxos de
dados (plano de dados da rede).
A ideia de separar por completo os planos de controle e de dados em uma
rede não é recente na história da computação. Na década de 90, surgiram diferentes
propostas cujo objetivo era tornar as redes programáveis. Nunes et al. (2014), em
seu trabalho de revisão do estado da arte em SDN, lista alguns dos principais
projetos que foram precursores do paradigma de redes definidas por software
conhecido atualmente, como, por exemplo, o Ethane (CASADO et al., 2007), que
propôs a utilização de um controlador centralizado para o gerenciamento de políticas
e de segurança em uma rede, que toma a decisão de roteamento e delega este
trabalho para os switches, por meio de tabelas de fluxos.
O ponto de inflexão no paradigma SDN que é difundido atualmente ocorreu
com o desenvolvimento do protocolo OpenFlow (MCKEOWN et al., 2008), para a
interface entre controladores e equipamentos de roteamento. A Figura 2 mostra
uma arquitetura genérica de uma rede SDN, seu controlador e suas interfaces com
serviços ou aplicações, e com os elementos de rede que controla. O funcionamento
do protocolo é, essencialmente, explicado pela gestão de tabelas de fluxo dos
equipamentos de roteamento por parte do controlador. Este possui poder sobre as
ações que aqueles podem executar, dadas as características do pacote que está
sendo encaminhado. Para isso, existe em cada equipamento de rede a chamada
Tabela de Fluxo, que contém três campos principais: (1) o cabeçalho do pacote que
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define o fluxo, (2) a ação, que determina como o roteador deve tratar o pacote
entrante, e (3) um contador, que armazena a quantidade de pacotes e bytes que
atendem àquele fluxo, para que o controlador possa extrair estatísticas de tráfego. O
controlador, por sua vez, é o único que possui a permissão para alterar essa tabela,
adicionando ou removendo fluxos.

Figura 2 – Arquitetura genérica de uma rede SDN e suas interfaces

Fonte: Elaborado pelo autor

O controlador desempenha um papel vital nas redes SDN. Por suas
características e funções, pode ser considerado como um sistema operacional, que
provê uma interface programável para que aplicações possam observar e controlar a
rede (GUDE et al., 2008). Fazer uso dessa abstração dos equipamentos de rede
localizado nas camadas inferiores, responsáveis pelo roteamento dos pacotes,
facilita a gestão da rede e permite que o modelo SDN seja aplicado em redes
heterogêneas (NUNES et al., 2014), como redes sem fio, redes cabeadas, redes
óticas e, também, as redes de sensores sem fio.
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Considerando a necessidade de interoperabilidade e a dinâmica das redes
PSN, o paradigma SDN se mostra uma solução adequada para este contexto,
justamente por ter como principal característica a possibilidade de se projetar uma
arquitetura de rede dinâmica, gerenciável, de baixo custo e, principalmente,
adaptável (QIN et al., 2014 a). Em um contexto de gerenciamento de emergência, no
qual é necessário que as equipes de resposta estejam conectadas, trocando
informações entre si de forma segura, a infraestrutura de rede deve prover a
capacidade de alterar as suas configurações e seu funcionamento em tempo de
emergência, e de acordo com suas características, a fim de que os dados trafeguem
em fluxos que determinem um caminho eficaz e seguro entre sua origem e seu
destino. O paradigma SDN, ao permitir a gestão dos elementos de roteamento de
uma rede por meio de fluxos dinâmicos, gerenciados de maneira centralizada,
viabiliza essa gestão dinâmica da infraestrutura de redes que apoia o gerenciamento
de emergências. É possível, portanto, que o paradigma seja cada vez mais adotado
na construção de redes de infraestrutura que funcionarão no contexto de Segurança
Pública.

2.3 A Comunicação Northbound
Para gerenciar os fluxos de dados em uma rede SDN, o controlador altera a
tabela de fluxo existente nos elementos de rede que controla. Para que o
administrador da rede defina esses fluxos e escreva as regras de roteamento, o
protocolo OpenFlow, padrão da comunicação Southbound, exige que se conheça a
topologia da rede administrada, e informações específicas da camada de rede, como
endereço IP de origem e destino, porta, entre outros. Isso ocorre porque, ao
contrário da comunicação entre controlador e equipamentos de rede, a comunicação
Northbound, que ocorre entre o Controlador e as camadas superiores, não recebeu
muita atenção das pesquisas na área e, por isso, ainda não está padronizada
(NUNES et al., 2014). É razoável, entretanto, se pensar que, se o controlador
funciona como um sistema operacional da rede, é preciso que haja interfaces bem
definidas tanto entre ele e os equipamentos físicos de rede, quanto entre ele e as
aplicações e serviços que fazem uso dessa infraestrutura de comunicação.
Em um cenário de PSN sobre redes SDN, a falta desta abstração se torna
especialmente crítica, pois as aplicações de monitoramento de ambientes, e de
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comunicação e coordenação entre equipes de resposta, devem poder definir fluxos
de dados na rede, em tempo real, e em um nível abstrato que considere a realidade
de segurança pública, e não a realidade mutável das redes de computadores sobre
as quais operam.
Com o objetivo de resolver a questão da abstração da comunicação
Northbound, entre Controlador e Aplicações ou Serviços, foram propostas
linguagens para expressar políticas de rede de maneira declarativa, que abstraiam a
topologia e os elementos de rede, deixando sob a responsabilidade de um
middleware da linguagem a tradução das declarações em alto-nível para as regras
de fluxo em OpenFlow.
Algumas das principais linguagens propostas são baseadas na Programação
Reativa Funcional (Functional Reactive Programming – FRP). Esse framework foi
desenvolvido por Wan e Hudak (2000) para apoiar a programação alto-nível em
sistemas híbridos, de maneira declarativa. Possui essencialmente dois tipos de
dados: o Comportamento (Behavior) e o Evento. O Comportamento é um tipo de
dado variável ao longo do tempo. Evento é um tipo de dado que representa uma
sequência de ocorrências de eventos, ordenada no tempo, como, por exemplo, clicar
no botão direito do mouse ou pressionar a tecla “Enter” do teclado. Um programa
FRP é um conjunto de comportamentos e eventos, organizados de maneira mútuorecursiva, construídos cada um a partir de valores estáticos – que não variam no
tempo – e de outros comportamentos ou eventos.
A linguagem Procera (VOELLMY et al., 2012) é orientada a evento e reativa,
escolha esta feita pelos autores do trabalho pelo fato de que as políticas de rede
realistas são aquelas que reagem a condições dinâmicas de uma rede. Ela aplica os
princípios de FRP, e trabalha com o conceito de sinais, aplicando suas operações
em qualquer fluxo de eventos em uma rede, e não apenas a pacotes. Isso é visto
pelos autores como uma vantagem em relação às outras linguagens, pois permite
implementações escaláveis que processam eventos OpenFlow de modo paralelo,
enquanto processam eventos não OpenFlow de modo sequencial.
Na arquitetura SDN, o Procera se encaixa em uma camada de política de
redes, sugerida pelos autores, estando acima da camada do controlador e dos
equipamentos de rede, e abaixo da camada de Aplicações ou Serviços. O trabalho
que apresenta a linguagem faz uma comparação entre ela e a Linguagem de
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Gerenciamento de Fluxo (Flow Management Language – FML) (HINRICHS et al.,
2009), uma linguagem declarativa de alto nível, que é baseada em programação
lógica e provê um formalismo simples baseado em regra, para o controle de redes
OpenFlow. A crítica feita a esta linguagem, a FML, é que ela é estática, enquanto
que políticas de rede exigem dinamicidade. A principal razão para isso é o fato de
que o FML não permite alterar a lógica de uma política, sendo passiva ao tráfego da
rede, apenas observando-o. Para Voellmy et al. (2012), a Procera possui uma
vantagem sobre a FML por se basear em Programação Funcional Reativa, que
permite produzir o histórico de eventos que pode ser utilizado para tornar as políticas
de rede dinâmicas, ao invés de estáticas.
A linguagem Frenetic (FOSTER et al., 2011) nasceu com o mesmo objetivo
das outras, de abstrair as condições físicas da rede, e permitir o desenvolvimento de
políticas em alto nível. É organizada em dois níveis de abstração: (1) um conjunto de
operadores em alto nível para construir e manipular fluxos do tráfego de rede e (2)
um sistema de execução que cuida da interação da instalação e desinstalação das
regras de fluxos nos switches, função, na prática, exercida pelo controlador. As
políticas podem ser desenvolvidas de maneira declarativa, sem que o programador
de fato conheça detalhes da implementação física da rede, e também de maneira
modular, permitindo o reuso em diferentes aplicações.
Para o primeiro nível de abstração do Frenetic foi desenvolvida a Linguagem
de Consulta de Rede (LCR), que possui uma sintaxe similar ao SQL, e tem como
objetivo permitir a leitura do estado da rede, utilizando estatísticas contabilizadas
pelo OpenFlow nos fluxos que rodam nos switches. O segundo nível de abstração é
a Biblioteca de Gerenciamento de Políticas de Rede (BGPR), também baseada em
Programação Reativa Funcional (FRP) e que permite a escrita das políticas de rede,
por meio de funções. A combinação entre as consultas ao estado da rede, por meio
da LCR, e as funções de política de rede torna a gestão da rede dinâmica.
Para que as aplicações possam executar diferentes tarefas na rede (e.g.
roteamento, monitoramento, balanceamento de carga), é preciso garantir que uma
regra instalada para realizar uma determinada tarefa não revogue o funcionamento
de outra. Para isso, as linguagens responsáveis pela comunicação Northbound
devem permitir aplicar diferentes políticas para um mesmo fluxo de pacotes, como,
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por

exemplo,

políticas

de

encaminhamento

por

endereço

de

destino

e

monitoramento por endereço IP de origem.
Motivada por este problema, foi proposta a linguagem Pyretic (MONSANTO et
al., 2013), que é uma evolução da linguagem Frenetic. Sua principal característica é
ser modular, o que torna simples a gestão da complexidade dos sistemas de
software, por tornar independentes as funções que são diferentes e complementares
entre si. Seus dois principais pilares são a composição paralela e sequencial de
operadores, o que permite um número grande de combinações entre eles, para a
escrita de regras e políticas de rede, e, principalmente, que viabiliza a especificação
da relação entre as diferentes políticas para processamento dos pacotes. Além
disso, como forma de abstrair a camada de políticas da topologia física da rede,
Pyretic introduz o “Objeto de Rede”, que abstrai a topologia da rede com o propósito
de permitir que os módulos trabalhem de maneira independentes, cada qual com
sua visão abstrata da rede.
É possível, por meio do Pyretic, por exemplo, “enxergar” três switches físicos
como apenas um switch virtual, para o qual, abstratamente, uma política será
definida; ou, então, da maneira inversa, permitir que se veja um único roteador físico
como dois ou mais virtuais, separando-os por funcionalidades distintas que,
fisicamente, são exercidas por um único equipamento (e.g. um roteador atuando
como gateway entre duas redes distintas). A essas duas visões dá-se o nome de
Muitos-para-Um e Um-para-Muitos, respectivamente. O trabalho de Monsanto et al.
apresenta, ainda, exemplos de como a linguagem Pyretic poderia ser utilizada para
construir Firewalls ou Gateways.
As características de abstração introduzidas pelo Pyretic, o fato de a
linguagem ser modular e de permitir composição paralela e sequencial de políticas
de rede, a tornam mais interessante do ponto de vista de construção de políticas de
rede de alto-nível, desenvolvendo a comunicação Northbound do paradigma SDN e
abstraindo ainda mais essa camada dos níveis mais baixos da rede.
Apesar do avanço, entretanto, Qin et al. (2014 a) argumenta que essas
linguagens de configuração de rede ainda utilizam parâmetros das camadas mais
baixas da pilha de rede, o que continua forçando a aplicação a conhecer a
arquitetura da rede sobre a qual opera, ainda que em um nível de abstração maior.
Mesmo não sendo citada na análise feita no trabalho de Qin, a linguagem Pyretic,
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apesar de suas abstrações, ainda tem características de sintaxe da linguagem muito
similares às existentes no OpenFlow, e os parâmetros necessários para escrever
políticas em Pyretic, como informações sobre portas e endereço IP, também se
aproximam dos níveis mais baixos da pilha de rede.
Para resolver isso, o trabalho de Qin et al. (2014 a) propõe uma arquitetura de
controlador CPMS (Cyber-Physical Multinetwork Systems), baseada no conceito de
Sistemas Ciber-Físicos (Cyber-Physical Systems – CPS), que são aqueles sistemas
que reunem capacidades computacionais e de comunicação para monitorar e
controlar entidades do mundo físico, de maneira segura e em tempo real, e que são
compostos de uma vasta variedade de dispositivos e redes heterogêneos.
Nesta arquitetura, foram propostos dois novos níveis de abstração para as
redes SDN: o de serviços e o de tarefas, distanciando ainda mais as aplicações da
topologia física da rede. Para cada uma das camadas de abstração (Tarefas,
Serviços, Fluxos e Comunicação), existe um banco de dados que armazena as
informações essenciais destes níveis, como ilustrado na Figura 3. A partir dessa
estrutura, é possível, por exemplo, fazer consultas de alto-nível na rede, como
exemplificado pelo próprio trabalho: “Localizar João no Edifício Central”. Essa
sentença representa uma tarefa de uma aplicação, que é submetida ao controlador
CPMS para que, por meio de seus bancos de dados, cada camada faça a sua
tradução e submeta a solicitação aos níveis inferiores, para a execução da tarefa.
Esse tipo de declaração em alto-nível flexibilizaria a interação das aplicações com a
rede sobre a qual operam.
A arquitetura CPMS foi base para outro trabalho de Qin et al. (2014 b), que
extrapolou os níveis de abstração do CPMS para a realidade de Multi-Redes IoT
(Internet of Things), e não apenas para o contexto teórico de Sistemas Ciber-Físicos.
Este trabalho inclui uma quinta camada, acima da camada de Tarefas, a qual foi
chamada “API Administrador/Analista”. Seu objetivo é permitir que as camadas
inferiores do controlador proposto sejam utilizadas também por humanos e
programas externos, por meio de APIs (Application Programming Interface). O
trabalho expõe com mais detalhes e exemplos como se daria o funcionamento do
controlador. Para viabilizar o protótipo desta arquitetura, foi utilizado o middleware
MINA (Multinetworks INformation Architecture) (QIN et al., 2014 c), que provê uma
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visão global do ambiente multi-rede que controla e utiliza esta visão para adaptar a
rede, por meio da realocação de fluxos de aplicação.
Os avanços produzidos pelos trabalhos supracitados, que elevam o nível de
abstração do controlador SDN, foram significativos para as pesquisas direcionadas
ao desenvolvimento da comunicação Northbound no paradigma SDN. O middleware
MINA, baseado no ciclo de execução Observar – Analisar – Adaptar, ajusta
dinamicamente a rede de acordo com parâmetros que observa e compreende. Isso
trouxe resultados importantes para viabilizar uma reorganização dinâmica da rede
SDN e para tratar questões de QoS (Quality of Service).

Figura 3 – Arquitetura do Controlador CPMS, adaptada de Qin et al. (2014 a)

Fonte: Qin et al. (2014 a)

Entretanto, a arquitetura teórica CPMS e seus níveis de abstração, apesar de
ter como motivação as Redes de Segurança Pública, ainda não foram aplicados
neste contexto, e, portanto, não tiveram seu desempenho avaliado, considerando os
requisitos de tempo de execução e overhead inserido na rede.
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2.4 Síntese da Seção
Com base no exposto e discutido nesta seção, é possível afirmar que o
paradigma SDN é um aliado na evolução da infraestrutura de rede que apoia as
Redes de Segurança Pública, por trazer dinamicidade para a gestão de fluxos de
dados, e por viabilizar uma gestão de rede orientada ao contexto no qual ela é
aplicada.
No entanto, para que esta gestão seja flexível e de alto nível, e adote uma
abstração próxima da realidade da aplicação da rede – neste caso a aplicação em
Redes de Segurança Pública – é necessário que o aspecto de comunicação
Northbound entre o Controlador SDN e as aplicações ou serviços, que apoiarão a
gestão de emergência, evolua.
As linguagens propostas para este fim trouxeram ganhos significativos na
abstração e modularização da gestão dos fluxos de dados em uma rede SDN, mas
não a ponto de separar por completo as características específicas da camada de
rede da declaração de suas regras e políticas.
A arquitetura CPMS, que eleva o nível de abstração da gestão de redes SDN
– o que foi uma evolução para a área –, apesar de ter tido como motivação o
contexto de Redes de Segurança Pública, foi desenvolvida sem considerar os
requisitos de gestão de tráfego desta e, portanto, precisa ser adaptada para este
contexto.
Considerando a realidade das Redes de Segurança Pública e Gestão de
Emergências, é necessário que se desenvolvam ferramentas de gestão de tráfego
de dados orientadas a esta realidade, e que seja elevado o nível de abstração das
redes SDN, a fim de viabilizar a configuração de fluxo de dados na rede, em tempo
de

resposta

a

emergências,

para

disseminar

e

compartilhar,

seletiva

e

tempestivamente, as informações sobre o incidente às equipes de respostas,
autoridades de segurança pública e à população local.
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3 ARQUITETURA DO MIDDLEWARE HAMRA
Esta seção apresenta o middleware HAMRA, desenvolvido ao longo da
pesquisa descrita nesta dissertação.
A Subseção 3.1 descreve os conceitos básicos do HAMRA e seus
componentes teóricos. A Subseção 3.2 traz detalhes das arquiteturas funcional e de
ambiente no qual o middleware está inserido. As Subseções 3.3 e 3.4 detalham os
componentes Gestor de Tráfego de Rede e o HamraConfig, respectivamente. A
Subseção 3.5 aborda a interface do middleware com a linguagem Pyretic, enquanto
a Subseção 3.6 explica o funcionamento do HAMRA. Por fim, a síntese da seção é
feita na Subseção 3.7.

3.1 Conceitos do HAMRA
O nome dado ao middleware foi inspirado na palavra árabe hamra, que
significa “cor vermelha”. Esta cor foi escolhida por representar, em vários contextos,
um sinal de alerta, de perigo ou de crise.
Os três principais elementos do HAMRA são: Cluster, Fluxo de Dados e
Estado de Emergência.
Cluster é um grupo de dispositivos de redes, composto por switches e hosts.
Eles são agrupados para poder representar, sob a ótica de redes de computadores,
uma área de monitoramento de eventos naturais, composta por um grupo de
sensores de ondas sísmicas, por exemplo, ou uma equipe de resposta de
emergências, como bombeiros ou polícia. Para simplificar este estudo, um cluster
poderá ter um, e apenas um, switch.
O Fluxo de Dados1 é a rota de rede pela qual um pacote de dados trafega de
um switch para o outro. Um fluxo sempre corresponde a uma comunicação direta e
unidirecional entre dois, e somente dois, switches. Caso se queira representar um
fluxo de ida e volta entre dois switches A e B, por exemplo, deverão ser criados dois
fluxos diferentes: um partindo de A e chegando em B, e outro partindo de B e
chegando em A.

1

Esta definição de Fluxo de Dados foi criada especificamente para o desenvolvimento do HAMRA e é
independente da definição de fluxo do OpenFlow.
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Já o Estado de Emergência, por sua vez, representa o nível de alerta e
atividade em que se encontra a gestão de uma crise. Para esta pesquisa, quatro
estados fizeram parte deste grupo e foram extraídos do Diagrama de Estados de
Gestão de Emergência, de Iapichino et al. (2011). São eles: Neutro, Preparação,
Alerta e Crise.
O HAMRA, para funcionar como uma ferramenta de gestão de tráfego de
dados em alto nível, para Redes de Segurança Pública, relaciona estes três
elementos – Cluster, Fluxo de Dados e Estado de Emergência – de modo a tornar a
configuração do tráfego de dados de uma rede SDN dinâmica, de acordo com a
necessidade de disseminação de informação de uma determinada fase da gestão de
emergência.

3.2 Arquitetura Funcional e de Ambiente
A Figura 4 ilustra a arquitetura do HAMRA e seus componentes. O principal
componente do middleware é o Gestor de Tráfego de Rede (GTR). Por meio dele,
é possível configurar e mudar os fluxos de dados da rede dinamicamente e em alto
nível, controlando a disseminação de dados em uma PSN, de acordo com a
necessidade, dadas as características e o estado da emergência que está sendo
gerenciada.
O componente HAMRA Configurações, também representado na figura,
armazena todos os dados dos elementos utilizados pelo HAMRA na gestão do
tráfego, como, por exemplo, dados dos clusters, dos fluxos de dados, dos estados
de emergência, e a relação entre todos eles, sendo consultado pelo GTR para a
gestão da rede em situações de emergência. Por fim, o componente Interface
Pyretic é o responsável por solicitar as alterações nas tabelas de fluxo dos
dispositivos da rede SDN.
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Figura 4 - Componentes do middleware HAMRA

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 5 ilustra a relação do HAMRA com os demais elementos da rede
SDN aplicada ao contexto de Segurança Pública. Quando uma aplicação ou um
administrador de rede gera uma demanda para mudar a configuração de tráfego de
dados da rede, o HAMRA, por meio de sua interface com a linguagem Pyretic, envia
a solicitação para o componente Pyretic RunTime, responsável por transformar
políticas de rede abstratas em comandos OpenFlow (MONSANTO et al., 2013) e
enviá-los ao controlador. Este, por sua vez, envia a requisição de mudança nas
tabelas de fluxo dos switches, que passam a trafegar os dados na rede seguindo a
nova configuração.
Ainda considerando o exemplo da Figura 5, os clusters podem representar,
no âmbito de Redes de Segurança Pública, as equipes de resposta a incidentes, um
grupo de sensores que monitoram algum evento específico, ou também a população
que pode receber um alerta sobre o evento, dependendo do estado em que se
encontra a emergência.
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Figura 5 – A comunicação entre HAMRA, aplicações e a rede SDN

Fonte: Elaborado pelo autor

O middleware foi escrito na linguagem Python, por ser uma linguagem
reconhecida pelo seu alto nível de abstração, e também por possuir integração
natural com o Pyretic, também escrito naquela linguagem. Para representar os dois
principais módulos do HAMRA – GTR e HamraConfig – foram criados dois módulos:
hamraGTR.py, responsável pelas funções de gestão de tráfego de rede, e
hamraConfig.py, um arquivo de configuração que armazena todos os dados
necessários para o pleno funcionamento do HAMRA. Essa divisão em dois módulos
separa por completo as esferas de aplicação e de dados, e traz independência física
entre os módulos.

33

3.3 Gestor de Tráfego de Rede
O módulo Gestor de Tráfego de Rede é o principal no HAMRA, e responsável
por toda a gestão de instalação e desinstalação dos fluxos de redes SDN, a partir da
configuração pré-definida pelo administrador da rede. O GTR, basicamente, recebe
um comando com o estado de emergência vigente, consulta o arquivo de
configuração do HAMRA, e instala, em todos os switches da rede gerida, as regras
correspondentes ao estado, por meio de sua interface com a linguagem Pyretic.
Para isso, foram desenvolvidas três funções-núcleo no HAMRA, e uma função
de interação com o usuário, por meio de linha de comando. Essas funções e suas
respectivas descrições são listadas na Tabela 1.
Para fins de medição do tempo de execução das funções, durante a
simulação do middleware, foi criada, adicionalmente, a função saveSimulation(self),
que salva em um arquivo de texto os tempos de execução capturados em cada uma
das funções, e os relaciona com o estado de emergência para o qual a rede SDN foi
configurada.
Tabela 1 - Funções do HAMRA

Função
__init__()

setState(state)

UpdatePolicy()

NTM_ui()

Objetivo
Função de inicialização do HAMRA. Inicializa variáveis
globais e imprime mensagens de início na tela de comando
do middleware.
Prepara um vetor de fluxos ativos, a partir da leitura do
arquivo de configuração do HAMRA, de acordo com o
estado de emergência selecionado.
A partir do vetor de fluxos ativos para o estado de
emergência selecionado, essa função faz a interface com a
linguagem Pyretic e cria a política de tráfego de pacotes,
utilizada na reconfiguração da rede SDN gerida pelo
HAMRA. Ao final, imprime a política na tela de comando.
Além de criar o arquivo de resultados da simulação do
HAMRA, essa função imprime na tela de comando um
menu com todos os estados de configurações existentes no
arquivo hamraConfig.py . Ela também interpreta a opção
escolhida pelo usuário, faz as validações necessárias, e
orquestra as chamadas às funções-núcleo do HAMRA.

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.4 HamraConfig
Para responder às mudanças de tráfego da rede em tempo hábil, o HAMRA
precisa parametrizar seus dados elementares, a fim de que possa apenas consultalos durante uma emergência. Para isso, um arquivo de configuração foi necessário
para armazenar esses parâmetros e criar as relações entre eles, baseando-se nos
conceitos fundamentais do middleware, apresentados na Seção 3.1.
O hamraConfig.py foi o módulo criado em Python para este fim. Ele possui
cinco grupos de parâmetros em sua área de configuração: um que contém os dados
dos dispositivos de rede (e.g. switches e hosts); um que contém os dados dos
clusters; um que contém os fluxos de dados criados a partir da relação entre dois
clusters; um que relaciona o estado de emergência aos fluxos de dados, e um grupo
adicional que armazena os estados de emergências e suas respectivas descrições,
para fins de interação com o usuário.
A Figura 6 ilustra a arquitetura de dados do HAMRA, com os componentes e
seus relacionamentos, que são a base do arquivo de configuração do middleware.

Figura 6 – Arquitetura de dados do HAMRA.

Fonte: Elaborado pelo autor
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O relacionamento entre os componentes Cluster e Dispositivo de Rede é de
Um-pra-Muitos, sendo que um cluster pode conter um ou mais dispositivos de rede,
e estes podem estar contidos em no mínimo um, e no máximo um, cluster.
Os componentes Cluster e Fluxo de Dados se relacionam da seguinte forma:
um cluster pode estar associado a zero ou mais fluxos de dados. Já um fluxo de
dados pode conter no mínimo dois, e no máximo dois clusters. Isso mostra uma
limitação imposta ao HAMRA para tratar um fluxo de dados como sendo a
comunicação entre dois, e apenas dois, grupos de dispositivos de rede. Por fim, o
componente Fluxo de Dados se relaciona com o componente Estado de Emergência
em uma relação de Muitos-para-Muitos.

3.5 Interface com a linguagem Pyretic
A interface do middleware HAMRA com a linguagem Pyretic, tecnicamente,
começa com a importação de duas bibliotecas da linguagem: pyretic.lib.corelib e
pyretic.lib.std. A primeira é responsável por importar outras bibliotecas essenciais ao
funcionamento da linguagem e de sua comunicação com a rede SDN. A segunda
biblioteca contém classes auxiliares para a declaração das políticas ao Pyretic.
A classe que dá origem ao GTR é uma especialização da classe
DynamicPolicy do Pyretic. Esta, por sua vez, é uma especialização da classe
DerivedPolicy, que foi criada a partir da especialização da classe Policy, raiz da
hierarquia de classes de abstração de políticas de rede do Pyretic.
O HAMRA se especializa a partir da classe DynamicPolicy pois esta é a
classe abstrata do Pyretic para políticas dinâmicas, o que se adequa ao contexto de
Gestão de Emergência, ao qual o HAMRA foi projetado para se aplicar. Ela contém
métodos essenciais para que as aplicações que a utilizam possam elevar o nível da
sua comunicação com a rede SDN, delegando a tarefa de tradução da política para
comandos SDN à linguagem Pyretic.
A relação entre o módulo hamraGTR.py e os módulos de Pyretic se dá na
função UpdatePolicy() do HAMRA, a partir da seguinte declaração:
self.policy = union ([match(srcip=source) & match(dstip=destination)
for (source,destination) in self.activeFlows.keys()])
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No momento em que o HAMRA se comunica com a camada de rede para a
instalação das regras SDN, há a união de dois comandos match, um para definir o
endereço IP da rede de origem e o outro para definir o endereço IP da rede de
destino, para cada um dos fluxos de dados definidos no arquivo de configuração do
HAMRA para o estado de emergência selecionado pelo administrador da rede ou
pela aplicação de emergências conectada ao middleware. O operador &, localizado
entre um comando match e outro, é interpretado pelo Pyretic como a conjunção de
duas condições, que devem ser verdadeiras para que a sentença toda seja
verdadeira. Essa é, inclusive, a forma de tornar real a composição sequencial de
duas políticas pelo Pyretic, ou seja, a primeira condição é analisada e se, e somente
se, for verdadeira, a segunda condição é analisada.
Apenas o comando match foi utilizado, pois a essência da lógica de gestão de
tráfego do HAMRA se dá a partir da verificação do endereço de IP das redes de
origem e de destino do pacote. Quando há a combinação desses parâmetros da
política com os campos de endereço IP das redes de origem e de destino do pacote
que está sendo analisado pelo switch, a ação adotada pelo dispositivo é de
encaminhar tal pacote, e permitir que siga seu fluxo inicial. Caso contrário, o pacote
é automaticamente descartado.

3.6 Funcionamento do HAMRA
Ao ser iniciado pelo controlador, o HAMRA lê, a partir de uma consulta ao
arquivo de configuração hamraConfig.py, todos os estados de emergência que estão
configurados, e os relaciona como opção de comando para o administrador da rede,
como ilustrado na Figura 7.
Quando um comando válido é enviado ao HAMRA, o método setState() é
executado. Este método consulta, no arquivo de configuração, o vetor que armazena
os fluxos de dados relativos ao estado de emergência selecionado pelo
administrador da rede, e o atribui a um vetor local chamado stateInCharge. Este
vetor é, por sua vez, lido integralmente. O valor de cada posição do vetor é separado
em duas diferentes strings, a partir da vírgula que os separa originalmente, e
compõe uma tupla de origem e destino. Essa tupla é, finalmente, utilizada para
atualizar o vetor booleano activeFlows, que armazena todos os fluxos de origem e
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destino ativos no estado de emergência a partir do qual a rede é configurada. Por
fim, o método atualiza a variável global currentState, que armazena o estado para o
qual a rede foi situada.

Figura 7 - Tela Inicial do HAMRA

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a leitura e preparação dos fluxos feitas pelo método setState(), o
método UpdatePolicy() é chamado. É neste momento que o HAMRA utiliza de sua
interface com a linguagem Pyretic para definir a política de rede que será adotada a
partir do estado de emergência. Para isso, o vetor activeFlows, atualizado no
método setState(), é lido posição à posição, e os valores nele armazenados
compõem a escrita da política que é, finalmente, configurada na rede pelo
controlador, por meio do Pyretic Runtime. O método de atualização da política
termina com a impressão, na tela de comando, das políticas que foram configuradas
na rede SDN administrada. Toda essa sequência de ações do HAMRA é ilustrada no
diagrama de sequência da Figura 8.
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Figura 8 - Diagrama de Sequência das funções do HAMRA

Fonte: Elaborado pelo autor

Para que a simulação do HAMRA pudesse medir os tempos de execução de
todas as funções do middleware, foram utilizadas as funções time() e clock(), ambas
da biblioteca Time, nativa na linguagem Python, sendo que a última colheu os
resultados da simulação, apresentados na seção 4 desta dissertação. Como a
versão de Pyretic mais recente está disponível apenas na versão 2.7 do Python, não
foi possível utilizar a função time.process_time(), que faz parte da versão 3 ou
superior do Python.

3.7 Síntese da Seção
Nesta seção, foram apresentados os três elementos fundamentais, sobre os
quais o HAMRA se apoia: Cluster, Fluxo de Dados e Estado de Emergência. Apesar
de existirem independentemente uns dos outros, são as relações entre essas
entidades que permitem ao HAMRA elevar o nível de abstração das camadas
inferiores de rede.

39

A arquitetura funcional do HAMRA mostrou como são estruturados os
componentes do middleware, e como eles interagem entre si. Para comunicar-se
com as camadas inferiores, mais especificamente com o Pyretic RunTime, o HAMRA
conta com um componente de interface Pyretic. Este se comunica com os demais
componentes da rede SDN, a fim de propagar a política de tráfego de rede definida,
até os dispositivos de roteamento.
Por fim, foi apresentada a arquitetura de dados do HAMRA, e foi descrito
detalhadamente as estruturas físicas dos componentes e a lógica do código-fonte
que compõem o middleware desenvolvido.
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4 SIMULAÇÃO E RESULTADOS
O desempenho do middleware HAMRA foi avaliado a partir de um ambiente
simulado e preparado para tal atividade. Esta seção é dedicada a esta etapa da
pesquisa e traz à luz detalhes da simulação e seus resultados.
A Subseção 4.1 descreve o método adotado para a simulação; a Subseção
4.2 traz os resultados que foram coletados a partir das rodadas de simulação do
middleware. A Subseção 4.3, por sua vez, elucida a interpretação dos resultados da
simulação, a partir de uma discussão sobre eles e, por fim, a Subseção 4.4 aborda
as dificuldades vivenciadas e os aprendizados extraídos a partir dessa atividade.

4.1 Método da Simulação
A etapa de simulação do middleware HAMRA teve por objetivo simular, sob a
ótica de tráfego de dados em redes SDN, a operação do middleware em um cenário
de Gestão de Emergências, considerando suas fases de operação, desde a
identificação do desastre, a gestão e comunicação entre equipes de resposta
durante suas ações, e o retorno à normalidade.
A simulação teve como objetivo observar o comportamento da rede SDN a
partir da análise do Controlador ao executar o middleware HAMRA. Tanto os tempos
de instalação e desinstalação de regras SDN, quanto o overhead de pacotes de
controle inserido na rede durante a mudança de estados de emergência, foram
medidos a partir da máquina virtual na qual o Controlador operou. A rede SDN
sofreu intervenções do middleware para que mudasse as regras de fluxo de dados
em seus dispositivos de roteamento, de acordo com as necessidades da Gestão de
Emergências.
A simulação foi feita por meio da ferramenta Mininet (LANTZ et al., 2010),
cujo principal objetivo é viabilizar a prototipação de redes de quaisquer tamanho e
topologia, utilizando uma abordagem de virtualização. Tem sido utilizada em vários
trabalhos relacionados à avaliação de redes SDN, por suportar a simulação deste
paradigma.
A execução da primeira versão do middleware teve o objetivo de testar
funcionalmente o algoritmo desenvolvido e avaliar se o HAMRA estava,
minimamente, fazendo aquilo para o que foi desenvolvido. Nessas execuções
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iniciais, era verificado se as regras OpenFlow haviam sido instaladas corretamente
nos switches, a partir da visualização das tabelas de fluxo (por meio do comando
ovs-ofctl dump-flows), e se os pacotes seguiam corretamente as regras instaladas, a
partir da execução da função pingAll, na rede simulada no Mininet, que envia um
pacote ping de cada switch ativo na rede simulada para todos os outros.
A partir dos testes iniciais, o HAMRA foi modificado de maneira a torná-lo
mais funcional e mais abstrato, chegando a sua versão mais atual, 1.11.12. As
simulações que sucederam às execuções de teste foram orientadas a avaliar o
comportamento do controlador ao rodar o middleware para a gestão do tráfego. As
redes SDN simuladas eram inicializadas e conectadas ao controlador, mas não
recebiam estímulos para trafegar pacotes de dados entre seus switches, com o
principal intuito de isolar os efeitos dessa sobrecarga na rede durante a atualização
de políticas de tráfego, uma vez que o objetivo principal do trabalho foi avaliar o
impacto do HAMRA durante suas intervenções na rede SDN.
A Figura 9 ilustra o ambiente de simulação montado para a execução do
middleware em diferentes topologias. Duas máquinas virtuais foram criadas a partir
do software de virtualização VMWare Player3. A Máquina Virtual 1 hospedou o
Controlador POX (GUDE et al., 2008), a linguagem Pyretic e o middleware HAMRA.
A Máquina Virtual 2 hospedou o Mininet e as cinco diferentes topologias de rede
utilizadas nos testes. A máquina virtual utilizada em ambas as máquinas foi a Pyretic
VM 32-bit4, que trazia consigo a linguagem Pyretic e o Mininet já instalados e
configurados.
Para os testes do HAMRA, foram utilizadas cinco diferentes topologias de
rede, com quantidade de switches diferentes (1, 4, 11, 22 e 23), conectados entre si.
O número de hosts permaneceu inalterado em todas as topologias (2 hosts
conectados ao Switch1). As topologias de 11, 22 e 23 switches foram inspiradas nas
topologias Internet2, Geant e Enterprise, a partir do trabalho de Qazi et al. (2013).

2

Disponível em https://github.com/dmerege/Hamra
http://www.vmware.com/br/products/player/
4
Disponível em: https://bitbucket.org/reich/pyretic-vms/downloads/Pyretic-0.2.2-i386.zip
3
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Figura 9 - Máquinas do Ambiente de Simulação do HAMRA

Fonte: Elaborado pelo autor

Para iniciar uma rodada da simulação, ambas as máquinas virtuais eram
ligadas. O Controlador era o primeiro componente inicializado, a partir da execução
do script scriptControllerStart.sh, que inicia a execução do HAMRA na MV1,
juntamente com a inicialização do sniffer Wireshark5. Na sequência, o arquivo
psnTopology.py, presente na MV2, era editado, para que a topologia da rede fosse
configurada. A rede SDN era, então, inicializada a partir da execução do script
scriptMininetNetworkStart.sh, na mesma máquina 2. Após esta etapa, a captura de
pacotes via Wireshark era iniciada.
Na tela de comando do Controlador, cada estado de configuração da rede era
escolhido, na seguinte sequência: O – One Rule (1 regra), I – Idle (2 regras), P –
Preparedness (4 regras), W – Warning (5 regras) e C – Crisis (6 regras). Os tempos
de execução de instalação das regras, para cada um dos estados, eram registrados
automaticamente pelo HAMRA em um arquivo nominado results.txt. A captura de
pacotes era finalizada após a execução do último estado de configuração da rede e
salva. O controlador e a rede SDN eram, então, encerrados, e o comando “sudo mn
–c” era executado nas duas máquinas virtuais, para a limpeza de memória. Após

5

Disponível em https://www.wireshark.org/

43

isso, a rodada seguinte era iniciada a partir da edição do arquivo psnTopology.py,
até que todas as cinco topologias tivessem sido executadas.
Para fins de análise dos resultados, foi determinada a média de quinze
rodadas de simulações do HAMRA, para cada cenário de simulação (ou número de
switches), totalizando 375 elementos na amostra coletada.

4.2 Resultados
A Figura 10 apresenta o gráfico que ilustra a variação média do tempo de
execução da função UpdatePolicy() em cada um dos cenários de teste. Por essa
perspectiva, é possível ver a variação do tempo de execução da principal função do
HAMRA dentro do ambiente montado para a simulação. À medida que se aumenta o
número de regras instaladas nos dispositivos da rede, e se mantém fixo o número de
switches, cresce o tempo de instalação. Este tempo também aumenta à medida que
aumenta o número de switches na rede, mantendo-se fixo o número de regras
instaladas (representado no gráfico pelo nome do estado de emergência). O
aumento do tempo de instalação segue uma curva similar em todos os cenários.

Figura 10 - Gráfico de tempo de instalação de regras SDN na rede simulada.

Fonte: Elaborado pelo autor
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No entanto, o tempo de instalação e o número de switches não crescem na
mesma proporção. Enquanto o ponto (4,One Rule) – quatro switches e uma regra –
aponta para um tempo de 0,014 segundos, o ponto (11, One Rule), que cresce 2,75
vezes em números de switches (de 4 para 11), aponta para um tempo de 0,117
segundos, oito vezes maior que o primeiro. Dois outros pontos que exemplificam tal
afirmação são (11, One Rule) e (22, One Rule). Enquanto o número de switches
duplica, o tempo de instalação cresce 4,8 vezes, de 0,117 segundos para 0,565
segundos. No cenário mais extremo, representado pelo ponto (23, Crisis), o tempo
médio de execução foi de 7,94 segundos.
Para analisar matematicamente o movimento do gráfico ilustrado na Figura
10, foi feita uma aproximação numérica a partir da curva de tendência calculada pela
ferramenta Microsoft Excel, em um gráfico de dispersão do qual a abscissa é o
número de switches e a ordenada é o tempo de execução da função UpdatePolicy().
A Figura 11 ilustra este gráfico e a linha de tendência. É possível observar, a partir
da linha, que o tipo de tendência que melhor descreve o movimento do gráfico é
polinomial de ordem 2 (quadrática).
Figura 11 - Linha de Tendência que descreve a evolução do tempo em relação ao número
de switches na rede.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ao relativizar o tempo de execução da função UpdatePolicy() com o número
de switches e de regras (fórmula exibida na Equação 1), de modo a calcular o
tempo necessário para instalar uma regra em um switch, em todos os cenários,
observa-se um comportamento similar ao gráfico anterior. A Figura 12 ilustra os
tempos relativizados, em milissegundos.
Equação 1 - Equação do Tempo Relativizado

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢çã𝑜 ∗ 1000
(
)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ𝑒𝑠
Ao observar a instalação de uma regra em uma topologia de quatro switches
(4, One Rule), tem-se um tempo de 3,50 milissegundos/regra/switch, enquanto que a
mesma instalação de uma regra em 11 switches ocorre em um tempo de 10,667
milissegundos/regra/switch, três vezes maior, enquanto que o número de switches
cresce 2,75 vezes. Por ser uma relação entre tempo, quantidade de regras e de
switches, essa taxa, em tese, deveria ser constante em todos os cenários,
considerando que não há mudança em outro fator do ambiente. Não é, no entanto, o
que se observa ao avaliar a curva do gráfico.
Figura 12 - Evolução do tempo de instalação relativizado (regra/switch - milissegundos)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Outra perspectiva para a análise dos resultados obtidos ao longo da
simulação é a evolução do tempo agrupado por número de switches, para os cinco
grupos de configuração criados especificamente para a simulação deste trabalho. A
Figura 13 ilustra essa visão.
A análise da figura mostra novamente o movimento do tempo de instalação
relativizado, e confirma a constatação anterior: as curvas seguem praticamente a
mesma variação, quando se mantém constante o número de regras instaladas,
mostrada em cada uma das séries do gráfico. Elas vão se distanciando umas das
outras, entretanto, à medida que o número de switches aumenta.
Figura 13 - Evolução do tempo relativizado, agrupado pelo número de switches e pelo
número de regras instaladas.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados da Tabela 2 trazem a variação do tempo de instalação de regras de
uma rodada em relação a sua rodada anterior, por estado de emergência, calculada
a partir da razão entre o tempo de execução de uma rodada e o de sua rodada
anterior. Apesar de existir um padrão de variação do tempo entre os cenários de
simulação, nota-se que a variação do tempo em relação à variação do número de
switches (mostrada na primeira coluna da tabela) na rede ocorre de maneira
desproporcional. Comparando a instalação de uma regra (One Rule) nos cenários
de 1 e de 4 switches, por exemplo, enquanto o número de switches cresce 4 vezes,
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o tempo de instalação de regras cresce 7 vezes. Já para a instalação de duas regras
(Idle) no mesmo cenário, a variação do tempo é de 6,1 vezes. Nota-se, no entanto,
que todos os cenários apresentam comportamentos similares, começando com uma
variação alta no tempo de instalação, quando a simulação é feita em uma topologia
de 1 e 4 switches, e converge para a mesma variação do número de switches
(variação de aproximadamente 1 vez, nos cenários de 22 e 23 switches), à medida
que há mais desses dispositivos na rede simulada.

Tabela 2- Comparação entre a variação de número de switches e a variação do
tempo de instalação de regras, entre as rodadas da simulação.
Variação do Tempo de Instalação
Variação Número Switches
One Rule
(De -> Para)
1 -> 4
7,00
4 -> 11
8,38
11 -> 22
4,82
22 -> 23
1,05

Idle

Preparedness

Warning

Crisis

6,11
7,53
4,19
1,06

6,64
7,58
3,99
1,08

5,36
7,92
3,98
1,07

7,57
6,67
3,95
1,11

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise de overhead de pacotes OpenFlow do tipo FLOW_MOD (que
trafega o comando de mudança na tabela de fluxo dos switches) inseridos na rede, a
cada rodada de simulação, mostra que essa quantidade de pacotes aumenta à
medida que cresce o número de switches da topologia da rede, mas em uma
velocidade (variação) menor. O HAMRA não participa diretamente da inserção de
pacotes OpenFlow na rede, dado que o Controlador é o responsável pela
comunicação com os switches, e comanda a instalação e desinstalação de fluxos. A
Tabela 3 traz os dados coletados, que mostra esse crescimento, considerando a
instalação das 270 regras em cada uma das topologias simuladas.
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Tabela 3 – Análise do overhead de pacotes de controle inseridos na rede por
número de switches.
Quantidade
Switches
1
4
11
22
23

Quantidade Pacotes Variação Quantidade Switches Variação Quantidade Pacotes
(Em relação ao cenário anterior)
(Em relação ao cenário anterior)
FLOW_MOD
664
--2.317
4,00
3,49
5.715
2,75
2,47
6.074
2,00
1,06
6.290
1,05
1,04

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se pelos dados da Tabela 3 que o aumento da quantidade de pacotes
OpenFlow cresce na rede à medida em que crescem o número de switches, o que é
esperado, dado o funcionamento do protocolo Openflow para instalar fluxos de
dados em cada um dos switches da rede SDN. Já a variação da quantidade de
pacotes FLOW_MOD inseridos na rede, quando comparada com a mesma
quantidade do cenário imediatamente anterior, acontece mais lentamente do que o
crescimento do número de switches. Esse comportamento é ilustrado no gráfico da
Figura 14, que compara as variações de número de pacotes e de número de
switches entre os cenários de simulação.
Quando o número de switches cresce de 1 para 4 (4 vezes), por exemplo, a
quantidade de pacotes aumenta 3,49 vezes (de 664 para 2.317 pacotes
FLOW_MOD). Esse mesmo fato é também observado entre as rodadas de 11 e de
22 switches, quando a quantidade de pacotes cresce de 5.715 para 6.074, o que é
1,06 vezes o segundo em relação ao primeiro, enquanto a taxa de crescimento do
número de switches é de 2 vezes.
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Figura 14 – Gráfico comparativo entre a variação de switches e a variação de pacotes, nos
cenários de simulação.

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 Discussões
O HAMRA foi elaborado com o objetivo de ser um middleware entre
aplicações de gestão de emergências e redes SDN, de modo a gerir, em alto nível, o
tráfego de dados nestas redes quando aplicadas em um contexto de Segurança
Pública. Ele apoia-se na linguagem Pyretic, que faz a tradução de políticas de rede
em alto nível para o controlador, que, por sua vez, instala os fluxos de dados nos
switches da rede por meio do protocolo Openflow.
Considerando suas arquiteturas funcional e de dados orientadas às
características das Redes de Segurança Pública e ao contexto de gestão de
emergência, e sua plena capacidade de mudar os estados da rede SDN por meio de
um comando, o middleware cumpre seu objetivo, e eleva a abstração do
gerenciamento de redes SDN a um novo patamar, diferente do feito atualmente, já
que é orientado a um contexto específico – o de Gestão de Emergências –, que
exige essa evolução tecnológica para permitir que os agentes solucionadores de
incidentes respondam às emergências de maneira eficaz, coordenada e inteligente.
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O fato de o HAMRA ter sido escrito em Python impacta de maneira direta em
seu desempenho, além de utilizar a linguagem Pyretic, também escrita na mesma
linguagem, como interface com o controlador SDN. Linguagens interpretadas, como
é o caso do Python, tem desempenho inferior a outras linguagens baseadas em
diferentes paradigmas. Soma-se a isso o fato de a simulação ter sido feita utilizando
o controlador POX, que, quando comparado a outros controladores, apresenta
desempenho inferior, e consome mais tempo para instalar regras, à medida que
cresce o número de switches na rede (FERNANDEZ, 2013), fato também observado
nesta pesquisa.
O estudo de Fernandez (2013) comparou quatro controladores – Floodlight,
NOX, POX e Trema – e seus desempenhos, em fluxos por segundo, tanto em um
ambiente real quanto em um ambiente simulado pelo Mininet. O resultado mostrou
que, dos quatro controladores, o POX é o terceiro melhor em desempenho, atrás do
NOX, que ocupa a primeira posição, e do Floodlight, que ocupa a segunda. Quando
se analisa o desempenho do POX com o aumento do número de switches na rede, é
possível ver o movimento decrescente de fluxos por segundo com a adição de
switches, chegando a um quinto do desempenho, quando se compara o cenário com
duzentos switches ao primeiro cenário de teste do trabalho, cuja rede possuía três
switches, aproximando-se dos resultados obtidos na simulação do HAMRA, cuja
análise foi em função do tempo, que cresceu à medida que crescia o número de
switches na rede simulada.
O trabalho de Shalimov et al. (2013) esclarece que o controlador POX é
baseado em single-threaded, e que se encaixa melhor em prototipações rápidas
para pesquisas, do que para aplicações reais. Uma hipótese para o fenômeno do
aumento do tempo é o fato de a linguagem Python ser interpretada e possuir o
Global Interpreter Lock, que é uma proteção do interpretador para não permitir que
duas threads do sistema operacional executem o código simultaneamente, o que,
naturalmente,

causa

menor

desempenho

em

relação

às

linguagens

não

interpretadas.
Nesse sentido, uma vez que a simulação do HAMRA foi feita sobre o
controlador POX, é razoável pensar que o controlador tenha se tornado o gargalo da
operação simulada, à medida que o número de switches da rede aumentasse. Isso
ocasionou, de maneira direta, a variação não proporcional do tempo em relação à
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variação do número de switches na rede, observada nos resultados da simulação.
A contribuição apresentada pelo HAMRA na gestão de tráfego de dados em
redes SDN aplicadas no contexto de segurança pública é notada pelo fato de a
configuração da rede ocorrer a partir dos estados de emergências definidos pelo
administrador da rede. Quando configurados, esses estados se tornam peça-chave
no funcionamento do middleware e tornam dinâmica a configuração dos fluxos de
dados na rede. Outros trabalhos de aplicações middlebox foram desenvolvidos para
redes SDN, a exemplo de (QAZI et al., 2013) e (QIN et al., 2014b), e também se
apoiam na evolução das linguagens Northbound, mas nenhum deles foi aplicado no
mesmo contexto que o HAMRA é aplicado – o contexto de Redes de Segurança
Pública –, o que o torna um protótipo e referência inicial para a evolução da gestão
de redes SDN aplicadas em Gerenciamento de Emergências. Para explicitar essa
afirmação, a Tabela 4 traz uma comparação de características entre o HAMRA e
outros trabalhos relacionados da literatura.
Tabela 4 - Comparação do HAMRA com trabalhos relacionados.
Trabalho
Frenetic (FOSTER et al., 2011)
Procera (VOELLMY et al., 2012)
Pyretic (MONSANTO et al., 2013)
MINA (QIN et al., 2014c)
SIMPLE (QAZI et al., 2013)
HAMRA

Tipo

Implementação

Linguagem
Linguagem
Linguagem
Middleware
Middleware
Middleware

Python
Haskell
Python
Java
Python
Python

Abstração Física
da Rede SDN
Baixa
Baixa
Baixa
Alta
Alta
Alta

Orientado para o
Contexto de PSN
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Fonte: Elaborado pelo autor

Se pensar a gestão do tráfego de dados neste mesmo contexto de PSN sobre
redes SDN, mas sem a presença do HAMRA como middleware de gestão, é
possível afirmar que haveria um trabalho extra dos administradores da rede em
configurar, de maneira unitária, todos os fluxos possíveis para todos os estados de
emergência possíveis, em tempo de operação da rede, o que traria um trabalho
manual considerável e, por consequência, um tempo maior para que a rede se
adaptasse a um contexto diferente de emergência. Considerando a necessidade de
respostas rápidas para os incidentes e a gestão coordenada dos trabalhos das
equipes de resposta, esse tempo de configuração maior teria impacto negativo no
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tempo de comunicação das equipes, o que poderia levar a uma resposta ineficaz ao
incidente imposto.
Os dados observados na simulação, considerando o ambiente adotado para
tal, corroboram para validar a hipótese de que o HAMRA responde eficazmente à
mudança de estado, e trafega os pacotes de controles essenciais para a
configuração da rede SDN que gere, sem inserir novos pacotes, atendendo ao
requisito de Não Sobrecarga em redes de comunicação que apoiam a operação da
Gestão de Emergências. Entretanto, não é possível afirmar que o tempo obtido é
adequado para o contexto de Redes de Segurança Pública, uma vez que não
encontramos outro trabalho similar aplicado a este contexto. Mas, dada a
necessidade de se ter operações computacionais cada vez mais rápidas neste
cenário, surge como oportunidade futura analisar o comportamento do middleware
funcionando sobre outros controladores, focando na evolução de seu algoritmo com
busca por eficiência, o que não foi objetivo primário deste trabalho.
Considerando as características de uma situação de emergência, na qual
equipes de resposta exigem mobilidade em ambientes com comunicação falha ou
indisponível, as Redes Mesh Sem-Fio (Wireless Mesh Network – WMN) são uma
solução para garantir que a comunicação entre os agentes de resgate e os
tomadores de decisão aconteça. O trabalho de Portmann e Pirzada (2008) mostra
como essas redes satisfazem requisitos fundamentais das Redes de Segurança
Pública,

considerando,

principalmente,

suas

características-chave

de

autoconfiguração e auto-organização. Apesar dos desafios ainda em aberto para a
aplicação do paradigma SDN em redes Wireless (CHAUDET e HADDAD,
2013)(HAKIRI et al., 2014), o HAMRA, orientado para a realidade de Gestão de
Emergências, precisa ser adaptado de modo a fazer gestão do tráfego de dados em
redes SDN sem-fio, para ser executado em controladores específicos desenvolvidos
para esse contexto, ainda que a lógica de seu funcionamento e de sua abstração da
topologia física permaneçam inalterados.
Por fim, tem sido abordado em trabalhos acadêmicos, como o de Santos et al.
(2014), a questão de descentralização do plano de controle das redes SDN. Este
paradigma, originalmente, considera a existência de um controlador na rede que
centraliza todas as decisões de fluxo de dados para os switches que gere. Por este
motivo, se torna um ponto único de falha, e expõe a rede a vulnerabilidades
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operacionais e de segurança. Em um cenário de Redes de Segurança Pública, essa
ideia se torna ainda mais relevante, dado que um desastre pode causar problemas
sérios de conectividade entre os dispositivos utilizados pelas equipes de resposta e
pelo monitoramento de ambientes, fato que poderia piorar ainda mais o cenário da
emergência.

O

HAMRA,

quando

aplicado

neste

contexto

de

rede

SDN

descentralizada, pode funcionar, em geral, da mesma maneira que em ambiente
centralizado, dado seu nível de abstração da topologia física da rede. Adaptações
podem ser necessárias, no entanto, para garantir que, em um momento de
delegação de controle de um controlador primário para um secundário – definições
encontradas em (SANTOS et al., 2014) –, as funções do HAMRA sejam executadas
pelo controlador que assumir o comando.

4.4 Dificuldades e Aprendizados
Durante o processo de desenvolvimento e simulação do HAMRA, foi possível
extrair diversos aprendizados e dificuldades, que são listados e abordados nesta
subseção.
O desenvolvimento dos códigos do HAMRA exigiu a absorção de
conhecimento acerca da linguagem Python, por meio da qual o middleware foi
desenvolvido, e principalmente, acerca da linguagem Pyretic. Por esta última ter sua
versão mais recente desenvolvida a partir da versão 2.7 de Python, o middleware
também o foi. Esta versão é obsoleta, e funções e bibliotecas, disponíveis na versão
3.0 ou superior de Python, que poderiam ter sido úteis no desenvolvimento do
HAMRA, não puderam ser utilizadas. Um dos exemplos é a função process_time(),
da biblioteca Time, que substitui a função clock(), utilizada no HAMRA para a
medição de tempo de execução das funções. Não foi possível, por isso, comparar a
precisão da medição daquela função com esta, de modo que a análise dos
resultados se limitaram ao que a função clock() mediu ao longo das rodadas de
simulação.
Para desenvolver o módulo principal do HAMRA, o hamraGTR.py, foram
utilizados como referência códigos de exemplo disponíveis no pacote de códigos de
Pyretic6. A partir desses exemplos, foi possível entender o modo de funcionamento
6

Código-fonte disponível em https://github.com/frenetic-lang/pyretic
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da linguagem e como as funções do HAMRA deveriam ser projetadas. Ao seguir
essas referências, não houve grandes dificuldades em criar um módulo inteiramente
funcional, que fizesse a atualização das regras de uma rede SDN simples, com
quatro switches e quatro hosts, conectados entre si.
A linguagem Pyretic é, de fato, simples de entender e de utilizar, e cumpre
seu objetivo de abstrair a rede SDN e o protocolo OpenFlow, permitindo que
administradores de rede possam escrever políticas de tráfego dinâmicas de uma
maneira mais intuitiva do que se tivessem de programar políticas de rede utilizando
o OpenFlow, atividade que exige conhecimentos específicos da topologia de rede
que se deseja administrar, e de parâmetros da camada de rede.
Além disso, a máquina virtual disponível no website oficial do Pyretic, com um
ambiente já pré-configurado, permitiu que a interação do HAMRA com o controlador
POX fosse completamente abstraída, e não exigisse nenhum tipo de configuração
adicional para funcionar. Outro ponto positivo é a integração do Pyretic com a
linguagem Python, que permite a escrita de um código de maneira natural, e sem
segredos. A documentação de Pyretic7, também disponível online, é outro fator que
auxilia o desenvolvedor em todo o processo de desenvolvimento. Conta como ponto
negativo, entretanto, o fato de Pyretic não ser atualizado recorrentemente, e de não
ter sido escrito na versão mais recente de Python.
Do ponto de vista da montagem do ambiente para a execução e simulação do
HAMRA em funcionamento, a existência de uma máquina virtual já configurada com
o Mininet, o Pyretic RunTime e um controlador – neste caso, o POX – facilitou o
cumprimento da atividade. Coube, durante a pesquisa, apenas a criação de scripts
específicos para atualizar automaticamente as versões do middleware sempre que
havia uma alteração ou correção. O software Git8, utilizado para controlar as versões
do HAMRA e armazená-las, e o sniffer Wireshark também já estavam configurados
na máquina virtual utilizada. Foram utilizados dois softwares adicionais: o cliente de
SSH e Telnet PUTTY9 e o aplicativo Xming10, utilizados para executar o Wireshark
na máquina virtual, no momento da captura dos pacotes, ao longo da simulação.

7

Documentação disponível e, https://github.com/frenetic-lang/pyretic/wiki
Disponível em https://github.com/
9
Disponível em http://www.putty.org/
10
Disponível em http://sourceforge.net/projects/xming/
8
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A etapa de simulação em si trouxe à luz os erros e falhas instalados ao longo
do processo de desenvolvimento e montagem de ambiente. Nesta etapa, foi possível
avaliar, de maneira prática, todas as decisões tomadas nas fases anteriores e
aprender com a correção dos erros que eram apresentados. Os erros foram os mais
diversos, desde funções e bibliotecas não compiladas na etapa de desenvolvimento,
até questões de conectividade entre as máquinas virtuais que fizeram parte da
simulação.

4.5 Síntese da Seção
Nesta seção, foi descrita toda a etapa de simulação e avaliação de
desempenho do HAMRA, desde o método adotado, dados coletados, discussão
sobre a análise dos resultados e, também, as dificuldades e aprendizados
vivenciados ao longo da pesquisa.
Para simular o middleware, foram feitos testes funcionais para garantir que o
as funções desenvolvidas no HAMRA estivessem executando corretamente. Ao
chegar à versão 1.11.1, o middleware estava, então, preparado para ser executado
ao longo das rodadas de simulação, que avaliaram seu desempenho em cinco
topologias de rede diferentes, instalando diferentes quantidades de regras por
rodada. As variáveis tempo de instalação dos fluxos de dados pelo HAMRA, e o
overhead de pacotes de controle inseridos pelo middleware na rede foram as
utilizadas para a análise do desempenho.
Os dados coletados mostraram que há uma correlação positiva entre o tempo
de instalação de regras na rede SDN e a quantidade de regras e de switches
existentes. Também foi observado que, apesar dessa correlação positiva, a variável
tempo de instalação não cresce na mesma proporção que o cresce o número de
switches na rede. Isso pode ser explicado principalmente porque o HAMRA, escrito
em uma linguagem interpretada (Python), pode executar mais lentamente suas
funções do que se fosse escrito em linguagem compilada, como o Java.
Por fim, a seção dedicada às dificuldades e aprendizados obtidos ao longo de
todo o trabalho de pesquisa descreveu os principais desafios enfrentados ao longo
do desenvolvimento do middleware e da execução da simulação, e sintetizou os
conhecimentos que puderam ser absorvidos durante a atividade de pesquisa.
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5 CONCLUSÃO
O

principal

propósito

deste

trabalho

foi

alcançado

por

meio

do

desenvolvimento do middleware HAMRA a partir da necessidade de se elevar o
nível de abstração de redes SDN na gestão de tráfego de dados em Redes de
Segurança Pública. Como objetivo específico, foi verificado o desempenho do
middleware, a partir de análises quantitativas, para entender se a sua existência no
gerenciamento alto nível de políticas de tráfego de dados, em Redes de Segurança
Pública baseadas em SDN, impacta a eficiência da atividade, considerando o tempo
de instalação e de desinstalação das regras de fluxo nos dispositivos de rede, e
também o overhead de pacotes de controle que insere na rede durante sua
execução.
O HAMRA foi pensado e desenvolvido a partir da utilização de Redes
Definidas por Software na realidade de Gestão de Emergências. Esse contexto tem
como requisitos fundamentais, entre outros, a interoperabilidade das redes de
computadores que o compõe, o compartilhamento de informação e a privacidade
dos dados. A resposta para o requisito de interoperabilidade é a utilização do próprio
paradigma SDN na rede de computadores que suporta a operação de emergência.
Já o middleware, por sua vez, pode ser considerado uma alternativa para a gestão
desta rede SDN, que viabiliza o correto compartilhamento das informações na rede,
e a privacidade dos dados que trafegam por ela, a partir de seu mecanismo de
gestão de tráfego em alto nível orientado a essa realidade.
Os dados observados na simulação do HAMRA corroboram para validar a
hipótese de que o HAMRA responde eficazmente à mudança de estado, trafegando
os pacotes de controles essenciais para a configuração da rede SDN que gere, sem
inserir novos pacotes, evitando sobrecarga de dados na rede, outro requisito das
redes que operam em situações de emergência. Não foi possível afirmar, entretanto,
que o tempo obtido é adequado para o contexto de Redes de Segurança Pública,
uma vez que não foi encontrado outro trabalho similar aplicado a este contexto, para
fins de comparação. Esse fato impacta, de maneira direta, em outro requisito de
situações de emergência, que é a resposta em tempo real a um incidente. Quanto
mais demorada é a alteração das configurações da rede de switches que suporta
uma PSN, mais demorada é a disseminação da informação para as equipes de
resposta a incidentes e tomadores de decisão.
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Uma hipótese que pode explicar o resultado obtido ao medir o tempo de
execução das funções do HAMRA é o fato de a linguagem Python, por meio de seu
mecanismo Global Interpreter Lock, não permitir que duas ou mais threads
executem o mesmo código-fonte, o que resulta em mais tempo despendido para que
todo o código seja interpretado e executado. Tanto o HAMRA quanto a linguagem
Pyretic e o controlador POX, utilizados neste trabalho de pesquisa, são escritos em
Python, fatos que podem ter contribuído nos resultados de tempo coletados na etapa
de

simulação.

Além

disso,

trabalhos

acadêmicos

compararam

diferentes

controladores, e mostraram que o POX tem seu desempenho piorado à medida que
aumenta o número de switches na rede SDN controlada.
Pôde ser observado, por fim, que o HAMRA contribui para a gestão de tráfego
de dados em redes SDN, aplicadas no contexto de segurança pública, à medida que
a configuração da rede ocorrer a partir dos estados de emergências definidos pelo
administrador da rede, tornando-a dinâmica e de alto nível de abstração. Quando
comparado com trabalhos similares, o HAMRA também se apoia na evolução das
linguagens Northbound, mas seu diferencial está no fato de ter sido baseado e
aplicado no contexto de Redes de Segurança Pública, o que o torna um protótipo e
referência inicial para a evolução da gestão de redes SDN aplicadas em
Gerenciamento de Emergências.
5.1 Limitações
Dentro das expectativas desta pesquisa, o HAMRA foi desenvolvido para
atender às necessidades básicas de abstração da gestão de redes SDN aplicadas
no contexto de Gestão de Emergências. Por isso, o middleware apresenta algumas
limitações, tais como o fato de não ter sido desenvolvido para ser executado em
redes SDN distribuídas e em redes SDN Wireless. A própria linguagem utilizada para
sua codificação, o Python, é um limitador de seu desempenho e pode impactar
negativamente no contexto no qual é aplicado. O protótipo do HAMRA não conta
com interfaces de programação (APIs) para se comunicar com aplicações e
serviços, exigindo que haja ação humana para funcionar plenamente. Por fim, os
resultados obtidos na simulação dão uma breve ideia do desempenho do HAMRA,
mas limita o entendimento de seu comportamento em ambientes de dimensões
reais.
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5.2 Trabalhos Futuros
Trabalhos futuros incluem a avaliação do HAMRA operando sobre outros
controladores de maior desempenho, como o NOX (GUDE et al., 2008) e o
Floodlight11, além da evolução do middleware para oferecer serviços de políticas de
gestão de dados de rede para aplicações de Gestão de Emergências. A re-escrita
do middleware em linguagem compilada também pode ser feita e avaliada, para que
o HAMRA melhore seu desempenho, principalmente em termos de tempo de
instalação de fluxos de dados, atributo importante em um contexto de segurança
pública.
Ademais, testes em ambientes e dispositivos reais, isolando o middleware dos
efeitos do tráfego de dados, e também avaliando o seu funcionamento durante a
operação plena da rede, são necessários para avaliar, entre outras características, a
escalabilidade da solução proposta. Ainda, a adaptação e avaliação do
funcionamento do middleware em redes SDN descentralizadas, e também em
Redes Mesh Sem Fio, aplicadas em Gestão de Emergências, também devem ser
tratadas em trabalhos futuros, dada sua relevância para ambientes de segurança
pública, tal como aquele para o qual o HAMRA foi projetado.

11

Disponível em http://www.projectfloodlight.org/floodlight/
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APÊNDICES

Apêndice A: Código-fonte hamraGTR.py
# HAMRA - Network Traffic Manager
# Version 1.11.1
# Developed By Daniel Merege - 2015
# Importation of Pyretic Classes
from pyretic.lib.corelib import *
from pyretic.lib.std import *
#Import Hamra Configuration File
import hamraConfig
# Importation of Python Classes
import os
import signal
import threading
import time

# Declaration of HAMRA Network Traffic Manager Class
class NetworkTrafficManager (DynamicPolicy):
def __init__(self):
""" Method for initialization of the HAMRA's NTM """
self.startTime = time.clock() #Register Start Time of the function
# Global Variables
self.elapsedTimeInit = 0
self.elapsedTimeSetState = 0
self.elapsedTimeUpdatePolicy = 0
self.simulationId = 1

63

print "\n"
print "Initializing HAMRA Network Traffic Manager"
print "Welcome to HAMRA Network Traffic Management - Version 1.11.1"
print "Developed by Daniel Merege - 2015"
print "\n"
self.currentState = "None"
self.activeFlows = {} #List to store the active flows in the current state
super(NetworkTrafficManager,self).__init__(true)
self.ui = threading.Thread(target=self.NTM_ui)
self.ui.daemon = True
self.ui.start()
self.endTime = time.clock() #Register End Time of the function
self.elapsedTimeInit = self.endTime - self.startTime #Calculate elapsed time of the
function

def setState (self, state):

self.startTime = time.clock() #Register Start Time of the function
self.activeFlows = {} #Erase every flow in ActiveFlows dictionary
self.stateInCharge = hamraConfig.emergencyStates.get(state)
for flow in self.stateInCharge:
(str1,str2) = flow.split(',')
#(source,destination) = (IP(str1),IP(str2))
(source,destination) = (str1,str2)
self.activeFlows [(source, destination)] = True #Flow from sourceIP to DestinationIP
is active
self.currentState = hamraConfig.emergencyStatesNames.get(state)
self.endTime = time.clock() #Register End Time of the function
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self.elapsedTimeSetState = self.endTime - self.startTime #Calculate elapsed time of the
function

def UpdatePolicy (self):
""" Method for renew the traffic policy in the network """
self.startTime = time.clock() #Register Start Time of the function
self.policy = union ([match(srcip=source) & match(dstip=destination)
for (source,destination)
in self.activeFlows.keys()])
print self.policy
self.endTime = time.clock() #Register End Time of the function
self.elapsedTimeUpdatePolicy = self.endTime - self.startTime #Calculate elapsed time
of the function

#Save Elapsed Times into Results.txt
def saveSimulation(self):
self.file.write(str(self.simulationId))
self.file.write(';')
self.file.write(self.currentState)
self.file.write(';')
self.file.write(str(self.elapsedTimeInit))
self.file.write(';')
self.file.write(str(self.elapsedTimeSetState))
self.file.write(';')
self.file.write(str(self.elapsedTimeUpdatePolicy))
self.file.write('\n')
self.simulationId = self.simulationId + 1
#Initialize Network
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def NTM_ui(self):
#Save Elapsed Times into Results.txt
self.file = open('/home/mininet/Hamra/src/Simulations/results.txt','w')
self.file.write('HAMRA Simulation 1.11.1\n')
self.file.write('Simulation_Id;State;Init_Time;SetState_Time;Update_Time\n')
#Ask the Network Configuration
while(True):
print 'Available Network States\n'
print '\n'
print hamraConfig.emergencyStatesNames.items()
print '\n'
command = raw_input('Type the first letter of your option, or (q) to Quit Hamra:\n\n')
if hamraConfig.emergencyStates.has_key(command):
self.setState(command)
self.UpdatePolicy ()
self.saveSimulation()

print '**Current State**\n'
print self.currentState
print '\n'
elif command == 'q':
print "Quitting HAMRA"
os.kill(os.getpid(), signal.SIGINT)
return
else:
print "Invalid Option. Try Again. \n"
print "Init Time: ", self.elapsedTimeInit, "\n"
print "Set State Time: ", self.elapsedTimeSetState, "\n"
print "Update Policy Time: ", self.elapsedTimeUpdatePolicy, "\n"
self.file.close() #Close Simulation File
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def main():
return NetworkTrafficManager() >> flood()
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Apêndice B: Código-fonte hamraConfig.py
# HAMRA - Configuration File
# Developed By Daniel Merege - 2015
#--------------------- BEGIN - HAMRA Configuration Area -----------------------# Network Devices (IP Addresses)
host1 = '172.31.1.100'
host2 = '172.31.2.100'
#host3 = '172.31.3.100'
#host4 = '172.31.4.100'
# Clusters (Subnet Range IPs)
cluster1 = '172.31.1.0/24'
cluster2 = '172.31.2.0/24'
cluster3 = '172.31.3.0/24'
cluster4 = '172.31.4.0/24'
# DataFlow
flow1 = cluster1 + "," + cluster2 #Devices separeted by comma in flow definition
(SourceNetwork,DestinationNetwork)
flow2 = cluster2 + "," + cluster1 #Devices separeted by comma in flow definition
flow3 = cluster2 + "," + cluster3 #Devices separeted by comma in flow definition
flow4 = cluster3 + "," + cluster2 #Devices separeted by comma in flow definition
flow5 = cluster3 + "," + cluster4 #Devices separeted by comma in flow definition
flow6 = cluster4 + "," + cluster3 #Devices separeted by comma in flow definition
# Emergency State Flows
oneRule = [flow1]
idle = [flow1,flow2]
preparedness = [flow1,flow2,flow3,flow4]
warning = [flow1,flow2,flow3,flow4, flow5]
crisis = [flow1,flow2,flow3,flow4, flow5, flow6]
# Emergency States
emergencyStatesNames = {'o':'One Rule','i':'Idle', 'p':'Preparedness','w':'Warning','c':'Crisis'}
emergencyStates = {'o':oneRule, 'i':idle, 'p':preparedness, 'w':warning, 'c':crisis}
#--------------------- END - HAMRA Configuration Area --------------------------
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Apêndice C: Código-fonte psnTopology.py
# HAMRA - PSN Topology for Mininet
# Developed By Daniel Merege - 2015
# PSN Topology for Mininet
from mininet.topo import Topo
from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Host, OVSSwitch, Controller, RemoteController
class psnTopology(Topo):

def __init__( self, enable_all = True ):

Topo.__init__( self )
h1 = self.addHost("h1",
ip="172.31.1.100/24",
defaultRoute="default")
h2 = self.addHost("h2",
ip="172.31.2.100/24",
defaultRoute="default")
#h3 = self.addHost("h3",
#ip="172.31.3.100/24",
#defaultRoute="default")
#h4 = self.addHost("h4",
#ip="172.31.4.100/24",
#defaultRoute="default")
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s1 = self.addSwitch("s1")
#s2 = self.addSwitch("s2")
#s3 = self.addSwitch("s3")
#s4 = self.addSwitch("s4")
#s5 = self.addSwitch("s5")
#s6 = self.addSwitch("s6")
#s7 = self.addSwitch("s7")
#s8 = self.addSwitch("s8")
#s9 = self.addSwitch("s9")
#s10 = self.addSwitch("s10")
#s11= self.addSwitch("s11")
#s12= self.addSwitch("s12")
#s13= self.addSwitch("s13")
#s14= self.addSwitch("s14")
#s15= self.addSwitch("s15")
#s16= self.addSwitch("s16")
#s17= self.addSwitch("s17")
#s18= self.addSwitch("s18")
#s19= self.addSwitch("s19")
#s20= self.addSwitch("s20")
#s21= self.addSwitch("s21")
#s22= self.addSwitch("s22")
#s23= self.addSwitch("s23")

#self.addLink(s1, s2)
#self.addLink(s2, s3)
#self.addLink(s3, s4)
#self.addLink(s4, s5)
#self.addLink(s5, s6)
#self.addLink(s6, s7)
#self.addLink(s7, s8)
#self.addLink(s8, s9)
#self.addLink(s9, s10)
#self.addLink(s10, s11)
#self.addLink(s11, s12)
#self.addLink(s12, s13)
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#self.addLink(s13, s14)
#self.addLink(s14, s15)
#self.addLink(s15, s16)
#self.addLink(s16, s17)
#self.addLink(s17, s18)
#self.addLink(s18, s19)
#self.addLink(s19, s20)
#self.addLink(s20, s21)
#self.addLink(s21, s22)
#self.addLink(s22, s23)

self.addLink(h1, s1)
self.addLink(h2, s1)
#self.addLink(h3, s5)
#self.addLink(h4,s6)

topos = {'psn':(lambda: psnTopology())}
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Apêndice D: Código-fonte scriptControllerStart.sh
#!/bin/bash
cd pyretic
pyretic.py -m p0 hamraGTR

Apêndice E: Código-fonte scriptMininetNetworkStart.sh
#!/bin/bash
sudo mn --custom ./psnTopology.py --topo psn --controller=remote,ip=192.168.92.131

Apêndice F: Código-fonte scriptUpdateHamra.sh
#!/bin/bash
rm psnTopology.py
cd Hamra
git pull
cd ..
cd pyretic
rm hamraGTR.py
rm hamraGTR.pyc
rm hamraConfig.py
rm hamraConfig.pyc
cd ..
cp ~/Hamra/src/hamraGTR.py ~/pyretic/hamraGTR.py
cp ~/Hamra/src/hamraConfig.py ~/pyretic/hamraConfig.py
cp ~/Hamra/src/psnTopology.py psnTopology.py

