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RESUMO
O aumento exponencial do poder de processamento das máquinas aliado ao surgimento de
novos padrões e protocolos para a transmissão de dados permitiram a construção de redes de
computadores mais velozes, mais confiáveis, e mais complexas. Com a crescente demanda por
largura de banda, novas tecnologias são criadas cada vez mais rapidamente, aumentando a
complexidade da infra-estrutura e, consequentemente, a necessidade de profissionais melhor
preparados, capazes de suportar todas as nuances tecnológicas deste ambiente. Este fato reforça a
importância de se formar técnicos, engenheiros e analistas de redes de computadores cada vez
mais qualificados, que possam ser rapidamente inseridos no contexto prático do trabalho com o
mínimo de treinamento adicional. Neste sentido, aulas laboratoriais podem prover esta
experiência prática aos alunos, melhor preparando-os para as exigências do mercado de trabalho.
Este trabalho objetiva a apresentação de uma arquitetura que permita a construção de laboratórios
de redes de computadores que possam ser acessados a qualquer hora e de qualquer lugar e a um
custo de estruturação reduzido, permitindo que mais estudantes coloquem em prática parte das
teorias vistas em sala de aula. Isso é alcançado por meio de uma arquitetura híbrida e distribuída,
que implica na combinação de dispositivos reais e virtuais em um mesmo ambiente e sugere a
utilização de computadores geograficamente dispersos para emulação de novos dispositivos de
rede, posteriormente incorporados à infra-estrutura do laboratório.

Palavras-chave: Educação a Distância, e-Learning, Laboratório Remoto, Ambientes de Ensino,
Redes de Computadores

ABSTRACT
An Architecture for Building Hybrid Remotely Accessible Computer Network Laboratories
The exponential growth of the machines processing power allied to the development of
new standards and protocols for data transmission have made possible the engineering of faster,
more reliable and more complex computer networks. With the growing demand for bandwidth,
new technologies are made available faster, which causes the infrastructure complexity and the
demand for better skilled professionals to rapidly scale. This fact reinforces the importance of
producing better prepared computer network technicians, engineers and analysts, so that they
could be absorbed by the industry with little additional training. Under this perspective,
laboratory classes can help improve the ability and the practical experience for the students,
better preparing them for the real world demands.
This dissertation’s purpose is to present a novel architecture for building computer network
laboratories which can be accessible at anytime, from anywhere and at a lower infrastructure
cost, allowing more students to put into practice part of the theories lectured in the classroom.
This is achieved through the proposal of a hybrid and distributed architecture, which mixes real
world and virtual devices into the same laboratorial environment and allows for computers
located far apart to be used to emulate network devices which, in turn, can be added to the
laboratory infrastructure.

Keywords: E-learning, Remote Laboratories, Learning Environments, Computer Networks.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Motivação
No estudo de redes de computadores, livros e artigos podem fornecer o embasamento
teórico necessário, contudo, sem a possibilidade de experimentação, muitos dos conceitos
passados em sala de aula acabam perecendo na memória dos estudantes. Atividades em
laboratório funcionam como um catalisador de conhecimentos, inserindo os alunos em um
ambiente altamente interativo e dinâmico, no qual muitos dos conhecimentos adquiridos em
teoria podem ser aplicados e os resultados desta prática, analisados e melhor compreendidos.
Os custos para se construir e manter um laboratório de redes de computadores que possibilite a
aplicação e experimentação das teorias vistas em sala de aula, para algumas instituições de
ensino, são muitas vezes elevados, o que acaba por penalizar um grande número de estudantes.
Muitos dos cursos oferecidos não abordam adequadamente o aspecto prático do assunto, pela
simples inexistência de uma infra-estrutura apropriada. Alguns centros de ensino, por exemplo,
na tentativa de oferecer uma solução rápida e de baixo custo para este problema, adotam
simuladores de rede em software. Os softwares simuladores mais simples, porém, impetram
diversas limitações como a impossibilidade de trabalhar topologias de rede complexas, a
simulação deficiente – ou o não suporte - de determinados protocolos, e a impossibilidade de
aceitar configurações mais avançadas. Neste contexto, protocolos avançados como MultiProtocol Label Switching (MPLS), Intermediate System – Intermediate System (IS-IS), Internet
Protocol Security (IPSec) ou Internet Protocol Version 6 (IPv6) – para citar alguns – e aplicações
como Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Virtual Private Networks (VPNs) e
Domain Name System (DNS) não são suportados, gerando frustração entre os alunos e deixandoos sem compreender – na prática – muitos conceitos importantes apresentados em sala de aula.
Softwares simuladores mais avançados, por sua vez, permitem a simulação de cenários
complexos, porém, demandam tempo e um elevado grau de abstração para a modelagem de
ambientes funcionais. Em ambos os casos, o senso de realidade por parte do estudante é
comprometido já que os ambientes gerados via softwares de simulação são perceptivelmente
artificiais.
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Hoje, apenas grandes centros educacionais dispõem de verba suficiente para arcar com a
construção de um laboratório físico de redes de computadores que suporte a aplicação de grande
parte das teorias vistas em salas de aula, mas ainda assim, os alunos precisam estar fisicamente
presentes para usufruir desta infra-estrutura em sua totalidade. Isso acaba por excluir a maior
parcela dos estudantes do assunto, já que nem todos dispõem de condições para estudar nestes
grandes centros, e os que dispõem, acabam sendo penalizados por uma limitação de tempo e de
espaço, já que apenas podem usufruir dos recursos durante intervalos específicos de tempo, e
estando fisicamente presente no local onde o laboratório se encontra.
Ji Hua e Aura Ganz mostraram que é possível disponibilizar o acesso completo à infra-estrutura
de um laboratório de redes, remotamente. O estudo publicado [HUA, 2003-a] abre um leque de
aplicações para este modelo que vai desde a sua adoção em ambientes de ensino a distância até o
compartilhamento da infra-estrutura entre diversos departamentos dentro de um ambiente contido
(por exemplo, uma universidade ou uma empresa), usando o acesso remoto ao laboratório como
uma ferramenta tecnológica de ensino. Desta forma, o problema logístico e temporal é eliminado,
já que os alunos poderiam ter acesso ao laboratório quando e onde desejarem. O modelo
compartilhado proposto também resulta na redução de custos, já que estes são rateados entre os
usuários da infra-estrutura [DENIZ, 2003] (um único laboratório pode ser usado por dois ou mais
departamentos de uma mesma universidade ou, indo ainda mais longe, uma única estrutura pode
ser compartilhada por mais de um centro educacional).
Cada vez mais, as instituições de ensino encontram-se pressionadas a incorporar ferramentas
tecnológicas como meio para enriquecer o conteúdo de seus cursos e proporcionar uma
experiência diferenciada aos seus alunos. Os projetistas desta nova geração de cursos, todavia,
precisam entender a fundo tanto o assunto dos cursos quanto as tecnologias existentes de auxílio
ao ensino, visando o melhor aproveitamento do meio, das ferramentas e das técnicas pedagógicas
disponíveis. Isso não ocorre em muitos casos, nos quais ferramentas tecnológicas são aplicadas
sem conhecimento e sem critério, resultando em pouca ou nenhuma vantagem sobre os cursos
convencionais [STEINEMANN, 2002]. A estruturação de laboratórios remotamente acessíveis,
por exemplo, implica não somente em sua disponibilidade remota, mas na criação de uma
interface que facilite a interação do aluno com a estrutura, e que permita o desenvolvimento de
cursos usando a ferramenta como um recurso pedagógico.
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1.2. Objetivos
São objetivos deste trabalho:

•

Apresentação de uma arquitetura que oriente a construção de laboratórios de redes de
computadores que possam ser acessados e manipulados de forma remota, permitindo aos
estudantes a realização de experimentos a qualquer hora e de qualquer lugar;

• Construção de um protótipo funcional como prova de conceito, utilizando a arquitetura
proposta como base;
• Análise dos resultados da construção e testes do protótipo.

1.3. Contribuição
Este trabalho complementa os trabalhos citados apresentando uma arquitetura
diferenciada para a construção da infra-estrutura de laboratórios de redes de computadores. Esta
arquitetura é diferenciada no sentido em que propõe a integração do ambiente físico do
laboratório com um ambiente virtual, ou seja, a interconexão de roteadores, comutadores
(switches) e outros elementos de rede físicos com um ou mais computadores de baixo custo que,
devidamente configurados, podem operar replicando fielmente todas as características de
roteadores ou comutadores reais. Esta abordagem possibilita a expansão da infra-estrutura de
forma rápida e a um custo reduzido, além de gerar possibilidades para a construção de um
laboratório de redes não apenas remotamente acessível e compartilhado, mas também fisicamente
disperso, por meio da descentralização da estrutura. A arquitetura proposta também se diferencia
das demais ao propor a incorporação de ferramentas de ensaio ao laboratório, como um simulador
de fluxos de dados que permite a observação do comportamento de uma determinada topologia
de rede sob influência de tipos e volumes pré-definidos de dados, em tempo real. Isto permite aos
docentes o desenvolvimento de cursos mais dinâmicos e cativantes e, ao corpo discente, o contato
com um ambiente prático completo, no qual grande parte das teorias apresentadas em sala de aula
pode ser aplicada de forma bastante direta.

17

1.4. Metodologia de Trabalho
Para alcançar o objetivo enunciado esta pesquisa foi desenvolvida em três fases, conforme
ilustra a figura 1.1.

FASE 1:
Estudo

1. Introdução
Contextualização do
Problema, definição da
Motivação e os Objetivos,
formalização da
Metodologia

2. Estudo
Pesquisa das principais
teorias, trabalhos,
métodos e tecnologias
relacionados ao tema

FASE 2:
Arquitetura

4. Prova de
Conceito Prototipação

3. Desenvolvimento
da Arquitetura
Proposta

5. Definição e
aplicação dos
Testes e análise
dos Resultados

6. Conclusão

FASE 3:
Validação e Conclusão

Figura 1.1 - Estrutura geral do Método de Trabalho

A primeira fase – FASE 1 - focou na contextualização do problema e no estudo e investigação
científica das principais teorias, trabalhos, métodos e tecnologias relacionados ao tema. Nesta
fase procedeu-se à abstração e relacionamento das idéias centrais destes estudos e
implementações, culminando na delineação dos objetivos e contribuições.
Como este trabalho focou na proposta de uma arquitetura para a construção de um ambiente de
uso primariamente acadêmico – um laboratório – em um primeiro momento foram examinados
trabalhos e teorias relacionados ao tema “educação a distância”, já que a arquitetura idealizada
poderia ser melhor aproveitada em um ambiente de ensino a distância em detrimento a um

18

ambiente tradicional de ensino. Considerando-se a natureza remota do acesso ao ambiente
proposto, o conceito assíncrono de ensino foi considerado relevante e incluído no processo
investigativo. Em seguida, pesquisaram-se as principais teorias e trabalhos científicos publicados
sobre a arquitetura de laboratórios com possibilidade de acesso remoto, visando o entendimento
do que já foi realizado sobre este tema, e quais as bases científicas que fundamentaram estes
trabalhos. Por fim, procurou-se relacionar o conteúdo extraído das investigações realizadas ao
objetivo deste trabalho, como forma de embasá-lo cientificamente e de nortear as atividades
propostas nas fases subseqüentes.
A segunda fase – FASE 2 - considerou o problema levantado, os objetivos e a contribuição,
detalhados na FASE 1, para então modelar uma arquitetura híbrida e distribuída para a construção
de laboratórios de redes de computadores. Nesta fase foram definidos o escopo, requisitos e
limitações inerentes ao projeto de pesquisa. Também foram examinadas e definidas as formas de
interação com o laboratório (interface com o usuário), os meios de acesso ao ambiente, os
softwares e sistemas operacionais necessários e a estrutura física e lógica da arquitetura. A maior
parte dos softwares propostos por este trabalho é de domínio público. Objetivando verificar a
funcionalidade, viabilidade e aplicabilidade da arquitetura, um protótipo funcional é construído
no item 4 da FASE 2. Para tal, seus principais atributos funcionais e limitações foram definidos.
Os equipamentos necessários foram especificados e adquiridos, os softwares pertinentes
instalados e configurados, e a estrutura construída e disponibilizada aplicando-se a metodologia
proposta no item 3 da FASE 2. Todos os custos e o tempo despendido com a construção do
protótipo, os percalços e as conquistas incorridos nesta fase foram, então, elencados e
apresentados.
A fase final – FASE 3 - consistiu em definir, detalhar e aplicar testes capazes de validar a
arquitetura proposta, por meio do protótipo construído. Os resultados destes testes serviram de
base para a formalização da conclusão, possíveis melhorias e trabalhos futuros.

1.5. Organização da Dissertação
O Capítulo 2 (Revisão Bibliográfica) aborda o estado da arte, ou seja, uma investigação
científica sobre as teorias, tecnologias e principais trabalhos relacionados ao tema proposto.
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Foram estudados os principais trabalhos publicados sobre laboratórios com acesso remoto, as
principais teorias, aplicações e dados estatísticos sobre ensino a distância (EAD) e sobre o
método assíncrono de ensino, buscando o embasamento teórico necessário ao desenvolvimento
deste trabalho.
O Capítulo 3 (Arquitetura Proposta) apresenta a arquitetura proposta, detalhando o método
como a estrutura deve ser construída e gerenciada, seus requisitos mínimos, funcionalidades
básicas e limitações.
O Capítulo 4 (Construção do Protótipo) discorre sobre a construção do protótipo, segundo a
arquitetura proposta no Capítulo 3. Neste capítulo são detalhados os elementos e configurações
utilizados, os custos, as conquistas e os percalços.
O Capítulo 5 (Testes de Funcionalidade) apresenta os testes realizados com o protótipo e os
resultados observados, gerando as conclusões sobre a viabilidade e funcionalidade da arquitetura
proposta por este trabalho.
Finalmente, o Capítulo 6 (Conclusão) apresenta o desfecho desta pesquisa, as conclusões
alcançadas e sugestões para trabalhos futuros.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Introdução
Estudos publicados pela Revista e-Learning Brasil em 2006 [REB06] mostram que os
investimentos em pesquisa e desenvolvimento de ferramentas que possibilitem o oferecimento de
cursos no formato online apresentaram crescimento médio de 65% em 2005. Ainda de acordo
com estes estudos, a participação dos cursos apoiados por tecnologias (e-learning) continua
crescendo ano a ano, com um aumento de 55% registrado em 2005, em comparação ao ano
anterior. Isso mostra que, paulatinamente, organizações vêm direcionando uma significativa parte
de seus esforços no oferecimento de cursos no formato online como estratégia para reduzir
custos. Especificamente no caso de instituições de ensino, o crescente investimento neste tipo de
curso visa também ampliar a vantagem competitiva – por meio do oferecimento de cursos de
conteúdo mais rico, mais dinâmicos e comercialmente mais atrativos do que a concorrência - e
expandir o alcance dos cursos para além de suas fronteiras físicas, ampliando assim o número
potencial de estudantes e otimizando o uso dos recursos e da infra-estrutura.
Este capítulo foca no estudo e confrontação de idéias e conceitos extraídos das principais teorias,
trabalhos e tecnologias considerados relevantes ao tema proposto, objetivando o embasamento
teórico necessário para o desenvolvimento desta pesquisa.

2.2. Trabalhos Relacionados
Trabalhos sobre a laboratórios remotamente acessíveis já foram apresentados
anteriormente, porém, a maior parte dos analisados [DENIZ, 2003], [FJELDLY, 2003], [HOON,
1998], [MENDES, 2001], [PROSKE, 2006], [SANTOS, 1998], [TSAI, 2005], [VARELLA,
2007] foca na instrumentação remota, ou seja, a manipulação a distância de dispositivos
científicos bastante específicos. Alguns conceitos e técnicas propostos nestes trabalhos,
entretanto, podem ser direcionados para o tema de laboratórios de redes de computadores com
possibilidade de acesso remoto, tema este relativamente recente e ainda pouco explorado. Pouco
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material sobre o assunto foi efetivamente publicado, sendo [HUA, 2003-a], [HUA, 2003-b],
[LIU, 2001], [OLIVEIRA, 2001] os mais relevantes.

2.3. E-learning versus Ensino a distância
Para este trabalho, é importante algum grau de distinção entre ensino a distância e elearning. [NICHOLS, 2003] define ensino a distância como sendo “o processo educacional que
ocorre exclusivamente por intermédio da Web, não consistindo, portanto, de nenhum tipo de
interação física”. A Internet, neste caso, é o principal meio usado neste tipo de ensino. Já elearning é definido como “a aplicação de diversas ferramentas tecnológicas no auxílio direto ao
processo educacional. Estas ferramentas normalmente são baseadas na Web e podem ter caráter
síncrono ou assíncrono” [NICHOLS, 2003]. Ou seja, pode-se ter ensino a distância sem que este
seja classificado como e-learning, e podem-se utilizar ferramentas voltadas para e-learning fora
do contexto de ensino a distância. Isso fica perceptível quando se procuram exemplos práticos de
um ou de outro. O Telecurso 2000, projeto educacional da Rede Globo de Televisão em conjunto
com a Fundação Roberto Marinho, é um bom exemplo de educação a distância sem a aplicação
de ferramentas e-learning já que o meio utilizado, neste exemplo, é a tele difusão e não a Web. O
uso de laboratórios virtuais em salas de aula convencionais, por sua vez, seria um exemplo da
aplicação de ferramentas e-learning em ambientes tradicionais de ensino.
Laboratórios de acesso remoto, portanto, podem ser considerados ferramentas de e-learning,
permitindo sua aplicação tanto em ambientes tradicionais de ensino quanto em ambientes de
ensino a distância.

2.4. Aplicação de Ferramentas E-learning na Educação
O papel da tecnologia na educação sofreu grandes mudanças nos últimos anos. Antes, a
tecnologia era empregada com o objetivo de promover a interação entre estudante e computador.
Hoje, a aplicação da tecnologia visa facilitar a comunicação entre estudante e instrutor
[KEARSLEY, 2007].
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Tradicionalmente, professores e alunos encontram-se em salas de aula para ensinar e aprender. O
ensino, em sua forma convencional, possibilita aos professores atividades como discorrer sobre
um determinado assunto, explicar tarefas de laboratório, responder a questões levantadas pelos
alunos, elaborar e passar tarefas, conduzir avaliações, dentre outras. Já aos estudantes cabe a
participação em um número reduzido de atividades, sendo que em grande parte delas, esta
participação ocorre passivamente, por exemplo: escutar, tomar notas, seguir instruções, realizar
provas, dentre outras [FACEMYER, 1997]. Sob este aspecto, pode-se dizer que as atividades de
ensinar e aprender ocorrem de modo assíncrono, ou não-simultâneo. Por meio da observação
empírica deste comportamento concluiu-se que papéis predominantemente passivos, quando
atribuídos aos estudantes, acabam por inibir o processo de aprendizagem tanto dentro quanto fora
da sala de aula [GOODLAD, 1995, CUBAN, 1996 apud FACEMYER, 1997], ou seja, estudantes
inseridos neste contexto apresentam maior dificuldade de transformar informação em
conhecimento.
Com o avanço tecnológico experimentado nos últimos dez anos, novas formas de ensino são
desenvolvidas e, cada vez mais, ferramentas tecnológicas de apoio à educação são empregadas
com o objetivo de reduzir a passividade na participação dos estudantes [KICKUL, 2002]. Estas
ferramentas – as ferramentas e-learning – podem ter características síncronas ou assíncronas. O
glossário

disponibilizado

pela

American

Society

for

Training

&

Development

(www.learningcircuits.org/glossary) define comunicação assíncrona como uma “comunicação
bidirecional que ocorre com atraso, permitindo a cada participante interagir quando melhor lhe
convier”. O mesmo glossário define comunicação síncrona como sendo uma “comunicação
bidirecional que ocorre de forma temporariamente sincronizada”. Ambas as definições são
relevantes para a conceitualização dos tipos de ferramentas e-learning. O correio-eletrônico ou
uma apresentação disponibilizada em uma página na Web são exemplos de ferramentas elearning assíncronas, já que o processo interativo não ocorre em tempo-real. Já os chats e as
videoconferências são exemplos de ferramentas e-learning síncronas, com a interação entre os
participantes ocorrendo em tempo-real.
Cursos distintos demandam tipos diferenciados de ferramentas de ensino. Mais importante do que
a definição de qual ferramenta deve ser utilizada, entretanto, é a definição de como a ferramenta
deve ser utilizada [NICHOLS, 2003]. Aulas práticas como laboratórios, por exemplo, tendem a se
beneficiar mais do uso de ferramentas síncronas, já que este tipo de aula encontra-se inserida em

23

um contexto bastante interativo. Isso não significa que apenas um tipo de ferramenta possa ser
usado, neste caso. A combinação de ferramentas síncronas e assíncronas é uma possibilidade que
deve ser explorada, muitas vezes produzindo resultados bastante interessantes.
Os cursos atualmente disponíveis na Web podem ser classificados em basicamente duas
categorias: cursos com elementos primariamente textuais e estáticos, assíncronos por definição, e
cursos concebidos especificamente para o ambiente eletrônico. Neste último, texto estático ainda
é utilizado para a transmissão de informações, entretanto, o aprendizado também ocorre por meio
de componentes dinâmicos e interativos, conceitualmente síncronos. Ainda hoje, a maior parte
dos cursos a distância oferecidos encontra-se na primeira categoria [KAPLAN, 2004], uma
tendência que mostra sinais de reversão ao passo em que técnicas pedagógicas e a própria
tecnologia evolui.
Em conclusão, o objetivo da implementação de ferramentas e-learning é facilitar o
desenvolvimento educacional do estudante, porém, o uso destas ferramentas por professores e
estudantes deve estar alinhado com o objetivo do curso [KICKUL, 2002]. A correta aplicação de
ferramentas e-learning na educação, sejam elas síncronas ou assíncronas, possibilita um maior
grau de interação entre aluno-professor, aluno-aluno, e até mesmo aluno-objeto de estudo (como
no caso dos laboratórios), gerando um ambiente altamente colaborativo no qual a troca de
experiências, idéias e informações acontece com muito mais fluidez, reduzindo assim a
passividade do estudante em relação ao processo de aprendizagem, e proporcionando um
estímulo adicional para que a informação seja adequadamente processada e transformada em
conhecimento.

2.5. Ambientes Virtuais versus Ambientes Reais com Acesso Remoto
A experimentação é de grande importância na sedimentação de conceitos teóricos,
especialmente para estudantes de engenharia. Sob este aspecto, aulas laboratoriais são bastante
relevantes para o desenvolvimento intelectual dos estudantes de determinadas disciplinas. Nem
sempre, porém, é possível disponibilizar uma infra-estrutura que proporcione o estudo prático de
teorias vistas em sala de aula, isso porque laboratórios – em suas formas convencionais – são
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caros e possuem uma logística complexa, além de não permitirem uma forma simples de
compartilhamento [ALAMO, 2005].

2.5.1 Ambientes Virtuais de Experimentação

Para contornar o problema do custo, anteriormente colocado, laboratórios virtuais são
utilizados. Estes laboratórios podem ser descritos como ambientes artificiais de experimentação,
gerados por meio de softwares específicos.
Uma abordagem usada para a criação de laboratórios virtuais é a aplicação de softwares de
simulação, utilizados para criar modelos matemáticos capazes de imitar o comportamento de um
ambiente real, sob a influência de determinadas variáveis. Neste caso, a estruturação de um
ambiente físico é desnecessária. Exemplos de softwares largamente utilizados com este pretexto
na área de redes de computadores são o Network Simulator NS-2 (www.isi.edu/nsnam/ns/), o
OPNET (www.opnet.com) e o Shunra (www.shunra.com). Tais softwares permitem a observação
dos mais diversos comportamentos de redes de computadores sob influência de variáveis prédefinidas, estritamente por meio de simulação. Hoje já é possível o uso de simuladores que
propiciam um resultado muito próximo do experimentado em ambientes reais, sem incorrer em
desperdícios materiais ou problemas de segurança, e tudo isso a um custo mais baixo se
comparado à montagem de uma estrutura real [MENDES, 2001]. Um problema com a aplicação
de softwares simuladores como ferramenta de ensino é que a modelagem de ambientes virtuais
que se aproximam da realidade demanda tempo e, dependendo do caso, pode ser uma atividade
extremamente complexa, dado o número de variáveis a serem consideradas. Além disso,
ambientes gerados por simuladores são artificiais, e podem não instigar o senso de realidade no
estudante, levando-o ao desinteresse [DENIZ, 2003]. Outro problema com a aplicação de
simuladores é que, apesar de aderirem ao propósito de disponibilizar um ambiente para
experimentação a um custo reduzido, pecam por não disponibilizarem uma maior variedade de
recursos. Finalmente, a opção pelo uso de simuladores, na maior parte das vezes, não resolve o
problema temporal e logístico, pois não possibilita ao aluno realizar seus experimentos a qualquer
hora e em qualquer lugar. Isso ocorre pela impossibilidade de acesso remoto ao software de
simulação, ou mesmo pela inabilidade do estudante em operar este software por conta própria.
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Uma segunda abordagem utilizada na criação de laboratórios virtuais implica em estruturar um
ambiente físico contendo uma série de computadores interconectados, no qual funcionalidades de
determinados dispositivos, como roteadores, possam ser desempenhadas por estes computadores,
por intermédio de configurações ou de softwares específicos. [SOUSA, 2003], por exemplo,
propôs a aplicação de ferramentas disponíveis ao sistema operacional Linux para arquitetar um
ambiente composto de quatro computadores, capaz de simular parte da infra-estrutura de uma
rede baseada no protocolo MPLS com suporte a qualidade de serviço (QoS). A proposta adota o
pacote de software Zebra (www.zebra.org), que habilita roteamento dinâmico em sistemas Linux
e a instalação de um núcleo (kernel) modificado do sistema operacional, que possibilita o uso do
conjunto de protocolos Diffserv e MPLS. Neste caso, computadores comuns executando versões
modificadas do sistema operacional Linux desempenham algumas funções específicas de
roteadores. Apesar de bastante interessante, a proposta é limitada em funcionalidade já que foca
exclusivamente em experimentos de qualidade de serviço (QoS), ou seja, outros protocolos e
recursos não estão previstos neste ambiente. Outra limitação deste tipo de arquitetura é a
impossibilidade de utilizar outros protocolos de Enlace que não Ethernet na estruturação da rede
experimental. Além disso, o laboratório em questão não foi concebido para ser acessado
remotamente, mas para uso em aulas convencionais de laboratório, o que restringe o acesso dos
alunos ao ambiente.

2.5.2 Ambientes de Experimentação Reais com Acesso Remoto

Laboratórios reais acessíveis remotamente são ambientes físicos, manipulados via rede,
que possibilitam aos estudantes a experimentação por meio da interação com dispositivos reais
[DENIZ, 2003]. Os laboratórios remotamente acessíveis endereçam simultaneamente os
problemas logístico e temporal e, em parte, o problema financeiro, já que possibilitam a um
maior número de estudantes o contato com o ambiente laboratorial sem a necessidade de estar
fisicamente presente e permite o rateio dos custos da infra-estrutura entre seus patrocinadores.
Isso permite que estes laboratórios sejam estruturados em espaços bastante contidos, e
praticamente em qualquer lugar do mundo.
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O Emulab (www.emulab.net), da Escola de Computação da Universidade de Utah, por exemplo,
é uma estrutura complexa, composta por aproximadamente trezentos computadores (chamados de
“nodes”) interconectados por meio de comutadores (switches) físicos, permitindo o
desenvolvimento de sofisticados experimentos nas áreas de computação distribuída e redes de
computadores. O ambiente é estruturado de forma a permitir a realização de diversos
experimentos isolada e simultaneamente. Para utilizar o Emulab, o usuário (ou grupo de usuários)
deve gerar um experimento, utilizando a linguagem NS-2. O experimento gerado é então
submetido e os recursos do Emulab necessários são alocados. O experimento, uma vez
configurado, é totalmente acessado remotamente.
Em uma escala maior, o PlanetLab (www.planet-lab.org) é um projeto de características
semelhantes ao Emulab, porém, seus nodes encontram-se distribuídos pelo globo. A vantagem da
utilização do PlanetLab para a realização de experimentos seria a incorporação da Internet como
parte integrante do ambiente. Isso permite a experimentação com elementos impossíveis de serem
gerados em um ambiente controlado, resultando na geração de dados mais realistas. Atualmente,
o Emulab permite a integração de nodes do PlanetLab - conhecidos neste contexto como “Wide
Area Nodes” - em seus experimentos.
Apesar de proverem um ambiente para o desenvolvimento de experimentos avançados, tanto o
Emulab quanto o PlanetLab apresentam limitações quando o foco é a experimentação com
elementos de rede:

•

O Emulab utiliza computadores (chamados de nodes, no Emulab) para desempenhar o
papel de elementos de rede, como roteadores. Os próprios criadores e mantenedores da
superestrutura não a indicam para estudos que tenham como foco o comportamento ou a
configuração deste tipo de elemento em uma rede, por exemplo;

•

No Emulab, as definições da rede experimental devem ser realizadas por meio da sintaxe
NS-2, uma notação não muito popular entre os estudantes não-universitários;

•

O Emulab não possibilita a incorporação da figura de um switch ao experimento. A rede
física local (LAN) é artificialmente gerada via NS-2, assim que o experimento é
submetido;
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•

Os nodes comunicam-se diretamente com a rede de controle do Emulab, sendo este um
requisito para o acesso remoto. Esta comunicação traduz-se na imposição de alguns dos
endereços IP a serem utilizados em cada node;

•

Um experimento no Emulab deve ser previamente definido e submetido para alocação e
configuração dos recursos necessários (no caso de estudantes, esta atividade deve ser
realizada pelo Professor, e não diretamente pelo estudante). A topologia do experimento,
uma vez configurada, não pode ser alterada de forma rápida.

Outro exemplo de ambiente de experimentação remotamente acessível é o iLabs
(http://icampus.mit.edu/projects/iLabs.shtml), projeto liderado pelo Massachusetts Institute of
Technology (MIT) que proporciona o acesso a diversos laboratórios remotamente, por meio de
uma conexão à Internet e um navegador Web. Em seus primórdios, em 1998, o MIT iLabs
disponibilizou um laboratório de instrumentação remoto que permitia aos estudantes a medição
da corrente / voltagem de transistores e outros dispositivos microeletrônicos. Esse laboratório é
hoje usado por mais de quinhentos estudantes do MIT todo ano, em três diferentes cursos.
Posteriormente outros sete laboratórios remotos foram criados e integrados ao iLabs, como um
que permite a análise dinâmica de sinais e outro que disponibiliza a realização de experiências
com cristalização de polímeros. Em 2005, os laboratórios do iLabs já eram acessados
remotamente por estudantes e pesquisadores na Grécia, Suécia, Inglaterra, Egito, Tanzânia,
Taiwan, China, Uganda e Nigéria, mostrando a flexibilidade por trás desta arquitetura.
Mesmo sendo uma ferramenta tecnológica de ensino visionária, a arquitetura proposta pelo iLabs
não permite a interação em tempo real com os experimentos. Neste sentido, o iLabs pode ser
classificado como uma ferramenta assíncrona de ensino já que, primeiro o aluno envia as
configurações do experimento a um servidor e, posteriormente, este servidor envia os resultados
do experimento de volta ao aluno.
Existem basicamente duas abordagens distintas no que se refere à estruturação de um laboratório
remoto: A abordagem cliente-servidor (usada no iLabs) e a abordagem da estação remotamente
controlada [PROSKE, 2006]. Na primeira, um servidor controla de forma centralizada o acesso
aos recursos do laboratório. No caso de um laboratório de redes de computadores, por exemplo,
um servidor controlaria o acesso aos equipamentos de rede disponíveis para experimentação,
além de outras funções. Esta abordagem implica na configuração de uma máquina para agir como
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servidor central desta arquitetura, e na instalação – pelos estudantes – de programas clientes em
suas estações para acesso ao ambiente. A principal vantagem desta abordagem é a escalabilidade
do modelo. A desvantagem fica por conta da complexidade inerente a esta arquitetura.
Já a segunda abordagem implica em acessar e controlar remotamente uma estação de trabalho
que, por sua vez, encontra-se diretamente conectada ao objeto de estudo. A aplicação desta
abordagem em um laboratório remoto de redes de computadores, por exemplo, demandaria a
disponibilidade de uma estação de trabalho para cada dispositivo objeto do experimento. O
estudante então acessaria remotamente cada estação para obter o controle do dispositivo. O
acesso, neste caso, acontece por meio de softwares de controle remoto, como o VNC ou o
Terminal Services, da Microsoft. Claramente esta abordagem não faz muito sentido quando
aplicada a um laboratório remoto de redes de computadores, porém, pode ser interessante para
casos específicos, como laboratórios remotos de instrumentação ou de robótica, onde muitas
vezes o número de objetos de estudo é reduzido e o uso de software proprietário para controle dos
instrumentos se faz necessário. Dentre os benefícios desta abordagem estão a eliminação do ônus
da instalação de um software cliente proprietário na máquina do estudante, e a relativa
simplicidade da arquitetura. A falta de escalabilidade seria um ponto negativo desta abordagem.
Laboratórios remotamente acessíveis, portanto, resolvem de forma direta o problema temporal e
espacial (quando e onde) por meio do acesso remoto, porém, apenas contornam o problema
financeiro (custo). A possibilidade prevista de compartilhamento permite a diluição dos custos
entre diversos patrocinadores, porém, estes custos não são reduzidos, mas rateados.

2.6. Arquiteturas para Laboratórios de Redes de Computadores
Remotamente Acessíveis
Alguns modelos para disponibilizar o acesso remoto a laboratórios de redes de
computadores já foram propostos em trabalhos como [HUA, 2003-a], [LIU, 2001] e [OLIVEIRA,
2001]. A principal semelhança entre as propostas é o modo como os dispositivos de rede do
laboratório são acessados, que é por intermédio de um servidor de consoles. Este método permite
o acesso e a manipulação dos dispositivos que compõem o laboratório mesmo que suas
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configurações apresentem inconsistências. Um roteador que se encontre fora da rede IP, por
exemplo, continuará acessível pelo estudante, por meio de sua porta console.
As diferenças encontram-se nas abordagens propostas em cada um dos trabalhos analisados.
[HUA, 2003-a], por exemplo, foca na simplicidade e no controle remoto dos dispositivos,
sugerindo uma arquitetura simples e direta na qual um servidor central gerencia todo o ambiente.
Este servidor, portanto, seria responsável por administrar os acessos ao ambiente e outras
funções, consideradas secundárias. Posteriormente, em [HUA, 2003-b], esta proposta é
enriquecida com a integração desta arquitetura a um ambiente de e-learning, utilizando-se da
plataforma Microsoft ConferenceXP.
[LIU, 2001], por sua vez, propõe uma arquitetura em camadas, onde cada camada é responsável
por uma função específica. Sob este aspecto, servidores dedicados teriam funções específicas:
Acesso, Conteúdo (e-learning), Operação e Configuração. A proposta foca em ambientes
específicos de estudo pré-definidos. Para o trabalho analisado, o ambiente definido foi o Micro
Internet Test Bed (MITB), que replica – em escala menor – a arquitetura da Internet.
[OLIVEIRA, 2001] também adota uma abordagem em camadas, mas sem propor a pré-definição
de ambientes. No entanto, as topologias lógicas possíveis são limitadas e um assistente de
laboratório se faz necessário caso uma alteração seja necessária.
Em todos os casos, vantagens e limitações podem ser abstraídas. A utilização de um servidor de
consoles e a arquitetura em camadas, por exemplo, são interessantes sob o ponto de vista técnico.
A limitação de escalabilidade – dificuldade de expansão - e a pouca flexibilidade no manejo de
topologias são problemas que devem ser endereçados.
Mesmo não se tratando de um assunto totalmente novo, são poucos os cursos que hoje utilizam
este tipo de ferramenta. Das faculdades e universidades que oferecem aulas em laboratórios de
redes de computadores como parte do currículo, muitas ainda optam pelo modelo presencial,
levando seus alunos até as dependências físicas do laboratório para que então os experimentos
sejam realizados.
No caso de laboratórios de redes de computadores, existe pouco benefício em se adotar este
modelo em detrimento ao modelo remoto, já que mesmo quando fisicamente presentes no
laboratório, a maior parte das atividades que os alunos desempenham ocorre por intermédio de
terminais que disponibilizam o acesso direto ou indireto aos objetos de estudo como roteadores,
comutadores e outros elementos de rede. Uma das poucas atividades realmente físicas realizadas
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em um laboratório convencional de redes de computadores seria a movimentação de cabos de um
equipamento para outro. Contudo, estas são atividades meramente mecânicas, com pouco ou
nenhum valor didático agregado. O verdadeiro desafio intelectual encontra-se na aplicação da
teoria vista em sala de aula na configuração apropriada dos dispositivos, para que estes executem
uma determinada função. Neste sentido, o uso de laboratórios remotos de rede de computadores
proporciona aos alunos exatamente a mesma sensação de se estar em um laboratório
convencional. A principal diferença percebida é que os equipamentos não se encontram
fisicamente presentes. Este fato, entretanto, pode ser considerado um ponto favorável e não um
demérito, já que no mundo real, muitas vezes equipamentos precisam ser configurados mesmo
estando fisicamente a quilômetros de distância. O movimento de centralizar o acesso aos
laboratórios, tornando seu acesso remoto, pode surtir efeitos positivos. Uma vez que não há a
necessidade de criação de bancadas de trabalho, o laboratório pode ser construído em qualquer
lugar – não necessariamente dentro do campus - e em um espaço consideravelmente reduzido.
Isso pode ajudar na redução de custos, que pode reverter na aquisição de um maior número de
equipamentos – mais modernos e de melhor desempenho.
Uma das desvantagens de laboratórios remotos com relação a laboratórios em sua forma
tradicional, de acordo com [STEINEMANN, 2002], seria a substancial redução do trabalho em
equipe. Se aplicados em salas de aula convencionais, entretanto, laboratórios remotos podem
proporcionar o mesmo grau de trabalho em equipe que laboratórios convencionais. Por exemplo,
alunos podem sentar-se às estações em grupos de dois, três ou mesmo quatro para, juntos,
chegarem à solução de um dado problema.
Mantendo-se este contexto, é possível ir ainda mais longe, por exemplo: Um exercício consiste
em colocar uma rede fisicamente composta de cinco roteadores para funcionar. Se cada roteador
for designado a um grupo de três estudantes, o potencial interativo abrange os quinze estudantes
simultaneamente, já que cada grupo depende do outro para verificar o resultado final da
experiência. Os cinco grupos trabalharão como uma grande equipe, buscando um mesmo
resultado.
Já quando aplicados em cursos a distância, laboratórios remotos podem não oferecer o mesmo
grau de interatividade presente em laboratórios tradicionais. Este efeito pode ser amenizado na
fase de projeto do curso. Se a ferramenta de laboratório remoto for usada isoladamente, as
chances de interação em equipe ficam muito reduzidas. Entretanto, se for utilizada em conjunto
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com ferramentas tecnológicas de caráter síncrono, como chat e videoconferência, as
possibilidades de interação aumentam consideravelmente.
A construção de um laboratório remoto de redes de computadores deve levar em consideração
uma série de variáveis. Destas, três importantes são as definições de como, onde e quando o
acesso ao ambiente irá ocorrer. Em laboratórios tradicionais de redes de computadores, o acesso
aos dispositivos normalmente ocorre por meio do estabelecimento de uma sessão Telnet entre a
estação do aluno e o dispositivo em questão, ou por meio de uma conexão serial padrão RS-232
direta entre uma estação e o dispositivo. A primeira forma mencionada (Telnet) é a mais simples
de ser implementada para acesso ao ambiente remoto, porém, ela impõe algumas limitações ao
modelo:

1. O acesso direto via Telnet pressupõe que o dispositivo alvo esteja configurado com um
endereço IP, e que este endereço IP encontre-se acessível;
2. Este tipo de acesso exige que o usuário disponha de um programa Telnet cliente instalado
em sua estação;
3. O acesso Telnet realizado diretamente pode representar riscos de segurança, e algumas
empresas ou faculdades podem não permitir este tipo de acesso.

A primeira limitação é a mais séria, já que ela não existiria em um laboratório tradicional de
redes de computadores, onde um dispositivo sem qualquer tipo de configuração pode ser
acessado por meio de uma conexão serial direta. Para eliminar o problema, a adoção de um
elemento intermediário conhecido como “servidor de consoles” pode ser considerada,
promovendo o acesso aos dispositivos por meio de suas portas seriais, mesmo que nenhuma
configuração tenha sido realizada nestes dispositivos. Desta forma, o estudante acessaria o
servidor via Telnet, por exemplo, e este servidor redirecionaria a conexão para o dispositivo
desejado. Esta é a estratégia utilizada em [HUA, 2003-a], [HUA, 2003-b], [LIU, 2001],
[OLIVEIRA, 2001]. O segundo problema, apesar de não ser tão grave já que grande parte dos
sistemas operacionais existentes possui como parte integrante um programa cliente Telnet, pode
ser resolvido por meio da adoção de um cliente Telnet baseado em Java, que é carregado
localmente no navegador Web do estudante, quando necessário [HUA, 2003-b]. Já para o terceiro
ponto levantado, a alteração da porta TCP de 23 (porta de comunicação Telnet padrão) para 8080,
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no servidor, resolveria o problema em grande parte dos casos, já que a porta de comunicação
TCP 8080 é normalmente permitida em sistemas de segurança de redes. Outra proposta para a
resolução deste problema seria o estabelecimento de uma VPN entre a estação do aluno e o
servidor do laboratório remoto, mas isso implicaria na instalação de um software adicional
(cliente VPN) por parte do aluno e também exigiria que a porta lógica de comunicação utilizada
pelo software VPN fosse liberada nos sistemas de segurança existentes.
As definições de quando e onde o acesso deve ocorrer, no caso de laboratórios convencionais, são
bastante claras: O acesso ocorre exclusivamente durante a aula laboratorial, no ambiente físico
onde o laboratório encontra-se estruturado. Quando o contexto é alterado para laboratórios
remotos, todavia, estas variáveis tornam-se indefinidas já que um dos objetivos almejados é
exatamente tornar o acesso ao ambiente possível à qualquer hora, e de qualquer lugar. Desta
forma, mecanismos de controle de acesso e de utilização dos recursos devem ser implementados,
permitindo que o ambiente seja remotamente gerenciado [LIU, 2001], [HUA, 2003-b].

2.7. Simuladores e Emuladores de Dispositivos de Redes
Recentemente, softwares que reproduzem características e funcionalidades de dispositivos
de rede tornaram-se amplamente disponíveis. A diferença teórica entre os softwares emuladores e
os softwares simuladores é que os primeiros reproduzem fielmente características do objeto
original, podendo – em tese – substituí-lo em todas as suas funções. Essencialmente, um
emulador é um software criado para transcrever instruções de um determinado processador para o
processador no qual ele está sendo executado, sendo também capaz de reproduzir funções de
circuitos integrados e chips do sistema de hardware. Já os programas simuladores imitam o objeto
original em algumas funções, porém, não em todas e nem sempre de forma muito realista.
Em se tratando de redes de computadores, ambos estão presentes: softwares simuladores e
softwares emuladores. Os primeiros, neste caso, reproduzem algumas características de
dispositivos de redes reais, possibilitando a execução de alguns experimentos. Nem tudo é
permitido, entretanto. Alguns protocolos não são compreendidos, algumas funções não se
encontram disponíveis e, em alguns casos, configurações realizadas produzem um efeito diferente
do experimentado em dispositivos reais. Exemplos de softwares simuladores para o estudo de
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redes de computadores são o Network Simulator NS-2 (www.isi.edu/nsnam/ns/), o Netsim, da
Boson Software (www.boson.com), o Network Visualizer, da RouterSim (www.routersim.com), o
OPNET (www.opnet.com) e o Shunra (www.shunra.com). Os quatro primeiros são muito usados
no meio educacional, já o último é mais aplicado no meio profissional.
Os softwares emuladores, por sua vez, têm a capacidade de transformar um computador comum
em um dispositivo de rede, como um roteador real, replicando praticamente todas as suas
funções. A limitação fica por conta do desempenho do elemento emulado, notadamente inferior
ao de um elemento físico. Por este motivo, é desaconselhável a aplicação de elementos emulados
em testes de performance.
A principal vantagem do uso de emuladores ao invés de simuladores de redes no ensino e na
pesquisa relacionados a redes de computadores é a possibilidade de se trabalhar com tráfego em
tempo real e disponibilizar um ambiente mais próximo do mundo real. Além disso, um dos
maiores benefícios proporcionados é a possibilidade de interconectar o ambiente virtual
(emulado) a um ambiente real, permitindo a utilização de aplicações sem que estas tenham de ser
reescritas, e o desenvolvimento de experimentos mais sofisticados e realistas.
Outro ponto importante a ser considerado quanto ao uso de emuladores é a interface entre o
elemento emulado e o usuário, que pode interagir com o elemento virtual em tempo real, e de
forma muito semelhante a que ele o faria se estivesse lidando com um dispositivo físico. A
configuração dos elementos virtuais, por exemplo, pode ser realizada de forma análoga à de
elementos reais, e não por meio de uma linguagem de programação criada especificamente para
este propósito. Comandos digitados em um dado elemento afetam a rede experimental em tempo
real.
Em [BBB, 2002], uma arquitetura básica de uma rede formada apenas por emuladores de
roteadores é apresentada, conforme ilustra a figura 3.7.
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Figura 2.1 – Diagrama de uma rede criada usando somente emuladores de roteadores. Fonte: [BBB, 2002]

Na figura, três PCs são apresentados, identificados pelas três elipses maiores. Cada PC executa
duas ou mais instâncias de um programa emulador de roteadores. Cada instância (representada
pelo pequeno círculo com a inscrição “VR”) pode se comunicar com as demais, em um mesmo
PC, por meio de uma conexão Unix IPC (Inter Process Communication), já que cada instância é
um processo distinto. As instâncias iniciadas em um mesmo PC, por sua vez, podem se
comunicar com instâncias iniciadas em outros PCs por meio de um processo que estabelece uma
conexão lógica entre elas. Neste processo, datagramas com destino a um roteador virtual (VR)
instanciado em um PC remoto são encapsulados em um segmento UDP e, então, encaminhados
via rede para o roteador virtual destino, que deve estar configurado para receber conexões em
uma determinada porta lógica UDP.
A proposta apresentada em [BBB, 2002] não identifica um software específico utilizado para a
criação dos roteadores virtuais, porém, deixa claro que nem todos os protocolos e RFCs são
suportados nesta implementação. Um experimento que envolvesse Frame-Relay ou ATM por
exemplo, não poderia ser implementado utilizando-se este modelo. A arquitetura geral,
entretanto, é bastante interessante, já que permite a criação de uma rede distribuída de elementos
virtuais.
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2.8. Considerações Finais
Este capítulo apresentou uma breve análise de importantes trabalhos relacionados ao tema
desta dissertação. Grande parte destes trabalhos mostra que existem grandes possibilidades
didáticas para a aplicação de laboratórios remotos no ensino, todavia, pouco movimento prático
nesta direção é observado. Faculdades e universidades ainda tendem a estruturar laboratórios
convencionais, mesmo quando laboratórios remotos apresentam-se como uma alternativa menos
custosa e, muitas vezes, pedagogicamente mais interessante. O MIT e outros grandes centros
educacionais já aderiram em parte ao modelo, entretanto, instituições de menor porte –
curiosamente as que mais se beneficiariam desta proposta – ainda relutam em implementá-la.
Como poucos são os trabalhos publicados sobre o assunto, e destes poucos, nenhum aborda em
detalhes os custos ou os procedimentos para a estruturação destes ambientes, é viável concluir
que a não adoção deste conceito deva-se à dificuldade de encontrar maiores informações sobre o
assunto, ou mesmo à dificuldade em aceitar o novo paradigma que este modelo sugere.
O alto nível de conhecimento técnico e teórico necessário para a bem-sucedida implementação e
manutenção de laboratórios remotos aliados aos custos imaginados para a construção da infraestrutura podem ser considerados fatores de resistência ao modelo. Este trabalho, por sua vez,
visa desmistificar esta ferramenta, propondo um modelo diferenciado para a construção de
laboratórios remotos de redes de computadores a um custo acessível, permitindo que mesmo
instituições de ensino de pequeno porte possam se beneficiar desta poderosa – mas ainda pouco
explorada - ferramenta de ensino.
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3. ARQUITETURA PROPOSTA
3.1. Escopo do Trabalho
Objetivando definir o escopo da pesquisa, dois questionários foram apresentados a um
público previamente definido. O primeiro questionário focou em Estudantes e Professores de
cursos de Tecnologia de Redes de Computadores de quatro faculdades em São Paulo, pioneiras
no oferecimento deste tipo de curso, enquanto o segundo questionário focou nos Coordenadores
de cursos de Tecnologia de Redes de Computadores destas mesmas quatro faculdades.
É importante salientar que estes questionários não têm caráter científico, visando meramente
identificar as expectativas dos discentes e docentes com relação ao ambiente laboratorial e obter
uma estimativa de orçamento disponível por instituição, para ampliação ou construção de um
ambiente laboratorial. Os questionários foram apresentados ao público previamente mencionado
(Estudantes, Professores e Coordenadores de cursos de Tecnologia de Redes de Computadores de
quatro faculdades em São Paulo) em formato aberto (resposta não dirigida) e informal,
pessoalmente, via e-mail, ou via fóruns de discussão. O resultados são apresentados nas tabelas 1
e 2.
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Pergunta: "O que define um bom laboratório de redes?”
Estudante 1:
Estudante 2:
Estudante 3:
Estudante 4:
Estudante 5:
Professor 1:

Professor 2:

Professor 3:

Professor 4:

"O laboratório de redes ideal deve oferecer os mesmos equipamentos
encontrados em um ambiente real"
"Deve permitir que cada aluno tenha acesso a um equipamento, de preferência
um roteador e um switch"
"Deve suportar a elaboração de cenários compatíveis com os vistos no mundo
real"
"O que define um bom laboratório são os equipamentos que ele possui"
"Um bom laboratório de redes deve ser capaz de replicar situações do mundo
real, e deve possibilitar ao aluno interagir com cada equipamento"
"Um bom laboratório de redes permite a interação dos alunos com os
equipamentos e permite aos professores a criação de cenários diferentes, de
forma rápida e descomplicada"
"O laboratório de redes deve possuir equipamentos e recursos que possibilitem a
criação de topologias e experimentos que permitam a demonstração prática do
que foi visto em sala de aula. Deve suportar diversos protocolos, topologias e
tecnologias"
"Laboratórios de redes devem ser capazes de transmitir ao aluno a sensação de
estar interagindo com o mundo real. De ver, na prática, o que aprenderam em
sala de aula. Hoje em dia é muito importante que os estudantes saiam da
fauldade melhor preparados para lidar com o mundo real. Um bom laboratório de
redes pode suprir esta necessidade"
"Um bom laboratório pode ser definido pela qualidade dos equipamentos que ele
dispõe, pela proporção equipamento X aluno, pela diversidade de tecnologias
suportadas e pelos protocolos e topologias que ele permite utilizar"

Tabela 1 – Questionário realizado em quatro faculdades de tecnologia em São Paulo

Neste primeiro questionário, é interessante notar que, do lado dos estudantes, houve uma
tendência em responder que o que define um bom laboratório de redes é a proximidade que os
experimentos realizados nele podem ter com um ambiente de redes real. Pelo lado dos docentes,
um bom laboratório deve ser – essencialmente - capaz de suportar certa diversidade de protocolos
e aplicações, permitir a interação com o estudante, possibilitar a prática de conceitos vistos em
sala de aula, dispor de equipamentos de qualidade e em quantidade adequada para atender aos
alunos.
Como mencionado anteriormente, o segundo questionamento realizado foi direcionado aos
coordenadores dos cursos de Redes de Computadores nas mesmas quatro faculdades, desta vez,
buscando-se estimar o valor orçamentário disponível para cada uma destas instituições para a
construção de um laboratório de redes de computadores, ou para atualização / expansão de um
laboratório já existente.
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A tabela 2 apresenta estes resultados.

Em qual faixa se situaria o atual orçamento de sua instituição para construção (C), ampliação / atualização
(A) de um laboratório de Redes de Computadores?
>R$5000
>R$10000 >R$15000 >R$20000 >R$25000
C A <R$5000
>R$30000
<R$10000 <R$15000 <R$20000 <R$25000 <R$30000
Faculdade 1
X
X

X

Faculdade 2
Faculdade 3
Faculdade 4

X
X

X
X
X

Tabela 2 – Questionário realizado aos coordenadores dos cursos de Redes de Computadores

Com base nas respostas obtidas, percebe-se que duas das instituições pesquisadas possuem verba
limitada para a ampliação / modernização de suas instalações laboratoriais, enquanto outras duas
possuem um pouco mais de verba, porém, para a construção de uma estrutura completa. Os
valores apresentados, não raro, são insuficientes para a aquisição de equipamentos de primeira
linha em quantidade suficiente para atender às expectativas de estudantes e professores, conforme
apresentadas na tabela 1.
A arquitetura proposta por este trabalho almeja oferecer aos docentes e discentes o acesso a uma
estrutura de laboratório de redes de computadores que contemple PCs, roteadores sofisticados e
switches, que possam ser livremente manipulados e interconectados, sem o manejo físico de
cabos, e sem a necessidade de grandes investimentos em equipamentos específicos e custosos,
possibilitando:

•

Criação de diversas topologias físicas e lógicas remotamente, sem necessidade do manejo
físico de cabos;

•

Acesso a cada um dos elementos de estudo (roteadores, switches e servidores) de forma
totalmente remota;

•

Acesso por intermédio de um navegador Web, com suporte a linguagem Java, de qualquer
local que possua uma conexão com a Internet, a qualquer momento (este requisito torna o
modelo facilmente integrável aos ambientes de ensino a distância).

•

Prática na configuração de elementos de rede como roteadores e switches;

•

Testes de conceitos de redes utilizando as sete camadas do modelo ISO-OSI;
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•

Controle total de cada elemento de ensaio, mesmo que estes não possuam qualquer tipo de
configuração;

•

Observação do comportamento de uma rede sob a ação de diferentes variáveis;

•

Prática de concepção e estruturação de redes de complexidade e proporções variadas;

•

Interação com os elementos de ensaio por meio de uma interface simples e direta, por
meio de um navegador WEB convencional;

•

Simulação de tráfego de aplicações diversas dentro do ambiente experimental;

•

Observação prática e experimentação em tempo real com os seguintes protocolos e
aplicações:
o Protocolos de Roteamento


BGPv4



OSPF e OSPFv3



RIPv1 e v2



IGRP, EIGRP e EIGRPv6 (Cisco)



ISO IS-IS e Integrated IS-IS

o Protocolos Roteáveis


IPv4 e IPv6

o Protocolos de Enlace, Transporte e Controle


Ethernet



EtherChannel (agrupamento de interfaces Ethernet)



PPP



HDLC



Frame-Relay



MPLS



TCP / UDP



ICMP e ICMPv6



Spanning Tree Protocol (STP)



VLANs e Trunking (dot1q e Cisco ISL)



SNMP (v2 e v3)



NAT

o Aplicações
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DHCP e DHCPv6



Telnet



Traceroute e Ping



SSH



TFTP

3.2. Público-alvo
Tendo-se em vista os pontos anteriormente mencionados, o público que mais seria
beneficiado pelo acesso a uma estrutura nestes moldes seria:

•

Estudantes de cursos técnicos ou superiores de tecnologia e / ou de formação profissional,
com foco em redes de computadores;

•

Indivíduos que almejem obter certificações de mercado oferecidas por fabricantes (como
Cisco e Juniper);

•

Empresas de tecnologia e telecomunicações, buscando o treinamento, formação e
especialização de seus profissionais;

•

Empresas ou instituições acadêmicas visando a realização de testes de rede em um
ambiente controlado.

3.3. Descrição Geral da Arquitetura Proposta
A arquitetura para construção de laboratórios de redes de computadores remotamente
acessíveis proposta por este trabalho baseia-se na possibilidade de interconexão entre elementos
de rede reais e virtuais, resultando em um ambiente híbrido e distribuído, possibilitando a
expansão da infra-estrutura laboratorial de forma rápida, a um baixo custo, e sob demanda. A
figura 3.1 apresenta uma visão macro desta arquitetura.
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Figura 3.1 - Estrutura geral da arquitetura proposta

A arquitetura é organizada em três camadas funcionais:

A Camada 1 define como a interação entre o usuário (estudante) e o ambiente laboratorial deve
ocorrer, tanto no nível de aplicação quanto no nível de rede. As aplicações definidas nesta
camada são o Telnet e o HTTP, este último por meio de um navegador Web com suporte à
linguagem Java. O requisito de rede para que a interação ocorra é que o usuário encontre-se
conectado à Internet ou à rede local onde o laboratório encontra-se interligado.
A Camada 2 da arquitetura define como o acesso aos dispositivos de ensaio – reais e virtuais deve ocorrer. Os dispositivos reais são acessados por meio de um servidor de consoles (acesso
serial indireto). O acesso aos elementos virtuais é realizado via emulação do acesso serial
indireto. Isso é alcançado por meio do mapeamento de portas lógicas TCP às portas console dos
dispositivos virtuais. Nesta camada também são definidas as diretrizes de segurança e os
esquemas de gerência da estrutura como um todo. Os sistemas operacionais e aplicações,
necessários ao suporte da arquitetura, como servidores TFTP, HTTP, DNS e DHCP também são
especificados nesta camada.
A Camada 3, por sua vez, define os elementos (reais e virtuais) a serem acessados pelos
usuários, e como estes elementos devem ser interconectados. Nesta camada também é definido o
software de emulação para geração dos elementos virtuais e o método a ser seguido para a
criação destes elementos.
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3.4. Contextualização de Arquitetura Híbrida e Distribuída
3.4.1 Arquitetura híbrida

Apesar das aparentes vantagens em se adotar o modelo remoto de laboratórios de redes de
computadores, uma limitação importante a ser considerada é a falta de escalabilidade. Para
ampliar a estrutura, mais componentes de rede como roteadores e switches devem ser integrados
ao ambiente, o que implica na aquisição (custo) e acomodação (logística) de novos equipamentos.
Uma forma de endereçar estes problemas é a estruturação de ambientes híbridos.
A arquitetura proposta por este trabalho divide-se em dois módulos distintos: O Físico e o
Virtual. O Módulo Físico é o núcleo da arquitetura, inteiramente constituído de dispositivos reais
como roteadores e switches. O Módulo Virtual, por sua vez, seria o módulo periférico, formado
por elementos virtuais transparentemente integrados ao núcleo, permitindo assim a expansão do
ambiente de forma rápida e a um custo reduzido. A figura 3.2 apresenta este conceito. Os
elementos R1, R2 e S1 são roteadores e switches reais, compondo o Módulo Físico (núcleo) da
arquitetura. Os elementos R3, R4, R5 e R6 seriam roteadores virtuais conectados ao núcleo,
resultando em uma arquitetura híbrida. Neste exemplo, computadores comuns (PC1, PC2 e PC3)
desempenham o papel dos roteadores R3, R4, R5 e R6 por meio de um software específico. Os
elementos virtuais gerados por software possuem as mesmas funcionalidades encontradas nos
dispositivos reais.

Figura 3.2 - Exemplo de arquitetura híbrida
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Esta arquitetura permite que um único computador emule mais de um elemento de rede
simultaneamente (ilustrado na figura 3.2 pelo computador PC3), entretanto, o poder de
processamento e a quantidade de memória neste computador devem ser diretamente
proporcionais ao número de elementos emulados, e à complexidade destes elementos. Esta
possibilidade permite a expansão do laboratório a um custo reduzido, e reduz os requisitos
principalmente de estrutura física do laboratório, tais como espaço em racks e energia elétrica,
por exemplo.
A topologia física apresentada na figura 3.2 permite o estabelecimento de diversas topologias
lógicas, como as apresentadas na figura 3.3, demonstrando a flexibilidade do modelo híbrido.

Figura 3.3 - Exemplos de topologias lógicas possíveis aplicando-se a arquitetura proposta

A principal motivação em se adotar uma arquitetura híbrida em prol de uma arquitetura
inteiramente virtual é o desempenho resultante. Os elementos virtuais não possuem o mesmo
desempenho dos dispositivos reais, por eles emulados. Outro ponto a ser considerado é que, ao se
adotar um ambiente puramente virtual, peca-se em oferecer um resultado mais próximo da
realidade aos estudantes. Neste sentido uma arquitetura híbrida pode promover nos estudantes um
estímulo pedagógico adicional ao disponibilizar o acesso a um ambiente menos artificial.
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3.4.2 Arquitetura Distribuída

Além da facilidade de expansão e da redução de custos proporcionadas, a adoção de uma
arquitetura híbrida para a estruturação de laboratórios de redes possui outro aspecto positivo: A
possibilidade de utilizar sistemas geograficamente dispersos para estruturação de um ambiente
laboratorial mais completo. Para uma instituição de ensino, tal arquitetura permite a estruturação
de laboratórios de tamanho e complexidade virtualmente ilimitados, por meio do aproveitamento
de recursos já existentes em sua rede, para a criação de novos elementos de rede – via emulação e integração transparente destes novos elementos ao laboratório de redes propriamente dito. As
figuras 3.4 e 3.5 ilustram esta possibilidade.

45

Universidade X
Lab Comp B
Lab Comp A

Infra-estrutura
de Rede

Lab Comp D
Lab Comp C

1
2
Legenda

3

Lab Redes A

Laboratórios de
Computação
Laboratório de
Redes

Figura 3.4 - Estrutura simplificada da rede de laboratórios de uma instituição de ensino

A figura 3.4 apresenta - de forma simplificada - a rede de laboratórios de uma dada universidade.
Nesta rede existem quatro laboratórios de computação e apenas um laboratório dedicado ao
estudo de Redes de Computadores. Os laboratórios de computação são formados, em sua maioria,
por computadores (PCs comuns) interconectados. O laboratório de redes, por sua vez, possui
equipamentos de redes como roteadores e switches interconectados, de forma a permitir aos
estudantes a interação e experimentação com estes elementos.
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Figura 3.5 - Utilização de elementos ociosos para ampliação do Laboratório de Redes

A figura 3.5 apresenta a Arquitetura Distribuída como forma de ampliar o laboratório de redes de
forma rápida e a um custo reduzido. No exemplo, três computadores pertencentes aos
laboratórios de computação Lab Comp B, Lab Comp C e Lab Comp D, respectivamente, foram
devidamente preparados para emular elementos de rede que foram posteriormente integrados ao
laboratório de redes A (Lab Redes A), ampliando assim sua estrutura que passou a contar com
seis elementos de rede, ao invés de apenas três em seu estado original. No exemplo, Lab Redes A
assumiria o papel de Módulo Físico da estrutura, enquanto que Lab Comp B, Lab Comp C e Lab
Comp D seriam os Módulos Virtuais.
Experimentos podem ser realizados no ambiente resultante da mesma forma como seriam em um
laboratório de redes tradicional, ocultando do estudante os detalhes estruturais do ambiente. Uma

47

das topologias físicas possíveis que ilustram a flexibilidade deste modelo é apresentada na figura
3.6.

1

2

C

B

D

3

Figura 3.6 - Topologia física possível utilizando arquitetura híbrida e distribuída.

Na figura 3.6, os roteadores representados pelas letras “B”, “C” e “D” foram gerados via software
e integrados ao laboratório por meio de configurações específicas nos PCs presentes nos
laboratórios de computação Lab Comp B, Lab Comp C e Lab Comp D. Os roteadores
representados pelos números “1”, “2” e “3” são equipamentos físicos reais, já presentes no
laboratório de redes em seu estado original. Todos os elementos ilustrados – reais e virtuais podem ser acessados pelos estudantes e configurados de todas as formas possíveis. Endereços de
rede podem ser definidos e aplicados às interfaces, que por sua vez podem ser ativadas ou
desativadas sem que o acesso aos elementos seja interrompido.
O principal requisito para o funcionamento do modelo distribuído é a existência de uma conexão
de rede funcional entre o laboratório de redes e os computadores dispersos, que farão a emulação
dos elementos adicionais.
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3.5. Detalhamento da Arquitetura Proposta
3.5.1 Virtualização dos Elementos de Ensaio

Para a geração dos elementos virtuais, os seguintes requisitos foram colocados para a
seleção do software emulador:

I.
II.

Deve ser de domínio público (ou seja: gratuito);
Deve possibilitar a interconexão entre os elementos virtuais gerados e com elementos de
rede reais;

III.

Deve possibilitar a emulação de múltiplos elementos em um mesmo PC;

IV.

Deve ser executável em sistemas operacionais distintos;

V.

Deve permitir o controle centralizado de cada instância, ou seja, de um ponto focal, deve ser
possível a definição e inicialização de todas as instâncias de elementos virtuais da rede
experimental.

Dentre os softwares pesquisados, cinco foram identificados como possíveis candidatos:

[A] Freesco (http://www.freesco.org)
[B] Zebra (http://www.zebra.org)
[C] Vyatta (http://www.vyatta.com)
[D] Olive (http://juniper.cluepon.net/index.php/Olive)
[E] Dynamips [DYMP]

Observou-se, todavia, que [A], [B] e [C] são, na realidade, softwares que implementam
roteamento no Linux, e não softwares emuladores de roteadores. Ou seja, não atendem aos
requisitos III, IV e V.
O software [D], por sua vez, permite emular parcialmente um roteador em um PC. O resultado
final, entretanto, é limitado. Basicamente, [D] implementa uma forma de emular um roteador do
fabricante Juniper em um PC que atenda aos pré-requisitos definidos (placa de rede compatível
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com o software, por exemplo), porém, implementa apenas uma instância por PC, e não é
executável em sistemas operacionais distintos, não aderindo, portanto, aos requisitos III, IV e V.
O software [E], dos cinco analisados, foi o que atendeu a maior parte das imposições colocadas:

•

Cada roteador virtual criado é, de fato, uma implementação completa de um roteador
Cisco, suportando todos os protocolos e RFCs que um roteador Cisco real suportaria;

•

Várias instâncias de roteadores virtuais podem ser criadas e executadas em um mesmo
PC;

•

Permite que os elementos emulados comuniquem-se entre eles e com elementos físicos
reais (de qualquer fabricante);

•

Trata-se de um software de domínio público (porém, o sistema operacional necessário à
execução do roteador virtual – chamado de Cisco IOS - é proprietário);

•

Pode ser executado em qualquer tipo de PC, e sob os mais diversos sistemas operacionais
(Linux, Windows, FreeBSD e mesmo Apple OS X);

•

Permite a implementação de um método centralizado de controle, se utilizado em
conjunto com um software de apoio desenvolvido especificamente para este fim, chamado
de Dynagen [DYNG].

Ou seja, dos cinco requisitos colocados, o software Dynamips não atendeu ao requisito [I] em sua
totalidade, já que o software em si é de domínio público, entretanto, o sistema operacional Cisco
IOS necessário à execução de cada instância de roteador virtual, é proprietário.
É importante notar que a arquitetura proposta permite a integração de qualquer tipo de elemento
de rede ao ambiente. Um elemento criado pelo software “Olive”, por exemplo, pode ser integrado
ao ambiente proposto de forma bastante direta. Esta integração, no entanto, encontra-se fora do
escopo deste trabalho.
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3.5.1.1 Dynamips / Dynagen

O Dynamips [DYMP] é um bem sucedido projeto de emulação de roteadores. O software
permite a reprodução fiel das características de diversos modelos de roteadores do fabricante
Cisco Systems, tornando possível a criação de cenários de estudo que, se fossem fisicamente
estruturados, apresentariam um custo muito elevado. As plataformas de roteadores 1700, 2600,
3600, 3700, e 7200 (processadores MIPS64 e PowerPC) são atualmente suportadas pelo software.
Além disso, o Dynamips permite a adição virtual de alguns módulos disponíveis para cada
plataforma de roteador, que adicionam funcionalidades e recursos a cada um deles. Atualmente, a
emulação dos seguintes módulos de hardware é suportada:


Módulos Ethernet: "NM-1E", "NM-4E", "NM-1FE-TX", "PA-FE-TX", "PA-2FE-TX",
"PA-4E" e "PA-8E";



Módulos de Comutadores Ethernet: "NM-16ESW";



Módulos GigabitEthernet: "PA-GE", "PA-4T+" e "PA-8T";



Módulos seriais: "NM-4T";



Módulos ATM: "PA-A1";



Módulos POS (Packet over Sonet): "PA-POS-OC3" (experimental, funciona apenas com
imagens do sistema IOS mais recentes).

O software Dynamips também é capaz de emular os seguintes elementos internos aos roteadores:


Dynamic Random Access Memory (DRAM);



Non-Volatile Random Access Memory (NVRAM);



Signetics SCN 2681 DUART (portas Console e Auxiliar no roteador Cisco série 7200);



National Semiconductors NS16552 DUART (portas Console e Auxiliar nos roteadores
Cisco séries C3600/C3700/C2600);



EEPROM NMC93C46;



Bootflash de 8 Mb (Intel 28F016SA);



Controladores PCI Galileo GT64010/GT64120/GT96100;



Disco ATA PCMCIA (por enquanto, disponível apenas no roteador Cisco série 7200).
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A vantagem em se adotar um software emulador, como o Dynamips, é a possibilidade de interagir
com um ambiente idêntico ao proporcionado por elementos de rede reais. Além disso, o
Dynamips permite a interconexão do ambiente virtual (emulado) a um ambiente real, de forma
totalmente transparente. Isso amplia consideravelmente as possibilidades para laboratórios de
redes de computadores, já que permite ao estudante interagir com equipamentos que raramente
compõem um laboratório convencional, além de possibilitar a rápida expansão da arquitetura a
um custo bastante reduzido.
O Dynamips, essencialmente, transcreve instruções de processadores de alguns modelos de
roteadores para que sejam interpretadas pelo processador presente no computador no qual o
software está sendo executando. Como este processo é bastante intenso, o desempenho de um
roteador emulado jamais será igual ao de um roteador real, sendo esta uma das limitações
identificadas no uso deste software. A combinação entre dispositivos reais e dispositivos
emulados, todavia, ameniza este efeito, proporcionando um ambiente mais próximo de um
ambiente real, ideal para a realização de experimentos. A utilização direta do software Dynamips,
por si, só não permite a interconexão entre instâncias distribuídas, além de não disponibilizar um
modo centralizado de controle.
Um software desenvolvido posteriormente, batizado de Dynagen [DYNG], opera em conjunto
com o Dynamips provendo uma interface “front-end” para a definição dos elementos virtuais,
além de prover um meio centralizado de controle das instancias virtuais. A figura 3.7 apresenta o
modelo operacional utilizado por ambos os softwares.

PC3

PC2

PC1

UDP
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Figura 3.7 – Modelo operacional do Dynagen / Dynamips

O Dynagen, como pode ser observado na figura 3.7, é executado no servidor do laboratório (Lab
Server), e estabelece sessões TCP com as aplicações Dynamips remotas, que se encontram
ativadas em modo “Hypervisor”, nos PCs remotos. As portas lógicas TCP utilizadas para estas
conexões podem ser manualmente definidas e, caso não sejam, o Dynamips utiliza a porta TCP
7200, como padrão.
Várias instâncias de roteadores virtuais podem ser geradas e inicializadas em um mesmo PC. O
que limita este número é a quantidade de memória e o poder de processamento do PC em
questão. Ao se gerar o arquivo de configuração que será utilizado pelo Dynagen, define-se
quantas serão as instâncias emuladas, em quais PCs cada uma delas será definida e como serão as
conexões entre elas. A comunicação entre cada instância ocorre por meio do encapsulamento dos
datagramas em segmentos UDP, conforme ilustrado na figura 3.7.
O arquivo de configuração utilizado pelo Dynagen apresenta a seguinte sintaxe mínima:
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[{endereço IP do servidor Dynamips 1}:{porta TCP}]
[[{modelo do roteador a ser emulado}]]
workingdir

=

{caminho

no

servidor

remoto

onde

os

arquivos

gerados

pelo

Dynamips serão armazenados}
image = {caminho no servidor remoto para a imagem IOS compatível com o modelo
definido}
ram = {quantidade de memória RAM a ser utilizada para cada instância}
[[ROUTER {nome da instância 1}]]
model = {modelo do roteador}
console = {porta TCP a ser utilizada para acesso console}
{interface local} = {nome da instância destino} {interface destino}
[[ROUTER {nome da instância n}]]
[{endereço IP do servidor Dynamips n}:{porta TCP}]
(O restante segue a mesma estrutura)
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Um exemplo de arquivo funcional é apresentado a seguir.
[192.255.255.5:7200]  PC1 / Servidor Dynamips 1
[[3620]]
workingdir = C:\Arquivos de programas\Dynamips\configs
image = C:\Arquivos de programas\Dynamips\images\c3620-is-mz.123-21.bin
ram = 64
[[ROUTER R1]]  Instância 1
model = 3620
console = 2001
s1/0 = R2 s1/0
[192.255.255.6:7200]  PC2 / Servidor Dynamips 2
[[3745]]
workingdir = /root/dynamips/configs
image = /root/dynamips/ios/C3745-IS.BIN
[[ROUTER R2]]  Instância 2
model = 3745
console = 2002

A configuração exemplificada gera dois roteadores virtuais (R1, R2), em dois PCs distintos (PC1,
PC2). O Dynagen pode ser executado em uma terceira máquina, ou em uma das duas máquinas
previamente mencionadas. Uma vez iniciado, o Dynagen tenta se conectar aos servidores
Dynamips nos endereços IP e portas TCP especificados para cada uma das instâncias no arquivo
de configuração. O Dynagen, então, informa aos servidores Dynamips em execução nos PCs
remotos como cada um dos elementos virtuais deve ser gerado, e como a conexão entre eles deve
ser estabelecida, seguindo o que foi previamente definido no arquivo de configuração. Desta
forma, a topologia física do ambiente é criada. A figura 3.8 ilustra a topologia que seria gerada se
a configuração funcional anteriormente apresentada fosse, de fato, executada no Dynagen, à
partir de um terceiro PC.
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Figura 3.8 – Topologia física criada pela configuração Dynagen.

Caso as portas UDP utilizadas para a comunicação entre a porta Serial 1/0 do roteador R1 e a
porta Serial 1/0 do roteador R2 não sejam previamente definidas no arquivo de configuração, elas
serão automaticamente definidas pelo Dynagen, iniciando em 10000. O usuário pode acessar
cada um dos elementos virtuais criados por meio do Dynagen por meio de um acesso console
emulado. Para isso, o usuário inicia uma sessão Telnet para um dos PCs remotos, porém, na porta
TCP definida no arquivo de configuração do Dynagen (192.255.255.5:2001 para o roteador R1 e
192.255.255.6:2002, para o roteador R2, no exemplo ilustrado).
O software emulador permite a comunicação dos elementos virtuais com uma rede física. Para
isso é necessário associar a interface LAN do elemento virtual com uma interface LAN física do
PC usado na emulação. Isso é possível, pois o software Dynamips utiliza uma biblioteca auxiliar
de software (LibPCap em ambientes Linux ou WinPCap, em ambientes Windows) para executar
o acesso direto à interface física de rede do PC, permitindo que o fluxo de dados gerado pelo
elemento emulado seja enviado diretamente para a interface de rede física do PC, possibilitando a
comunicação do elemento virtual com o meio físico real. O mapeamento deve ocorrer na
proporção de 1:1, ou seja, para cada interface Ethernet virtual de um elemento emulado deve-se
ter uma interface física Ethernet no PC em questão. A figura 3.9 ilustra o processo de operação
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do Dynamips em conjunto com a biblioteca LibPCap, em um PC executando o Sistema
Operacional Linux.

Núcleo do Sistema
Operacional

Computador executando Linux

Aplicações

Figura 3.9 – Processo de acesso direto à interface física de rede utilizando o LibPCap.

3.5.2 Camada 3: Camada do Usuário
Camada 1: Usuário
Aplicação
Java

Internet

Usuário
Figura 3.10 - Camada do Usuário.

A Camada do Usuário, na arquitetura proposta, é a camada na qual o acesso ao ambiente
pelo usuário ocorre. Os pré-requisitos para que um usuário acesse o ambiente remotamente são:
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•

Possuir um PC conectado à Internet (ou à rede local na qual a estrutura encontra-se
implementada);

•

Ter as portas TCP e UDP utilizadas pelos softwares Dynagen e Dynamips, assim como a
porta TCP 23 (Telnet) liberadas no firewall (se aplicável);

•

Ter um navegador web com suporte à linguagem Java instalado.

Para facilitar a integração da arquitetura proposta com um ambiente de ensino a distância,
propõe-se um método único para viabilizar o acesso remoto: Por meio de um Applet Java, que é
carregado sob demanda no navegador web do usuário.
O usuário deve digitar em seu navegador web o endereço do laboratório e, por intermédio de um
Applet Java que será carregado em seu navegador, ele terá acesso total ao ambiente. Este trabalho
sugere apenas um método de acesso, entretanto, muitos métodos diferentes podem existir. O
endereço do laboratório pode ser um endereço IP direto, ou um nome, que é convertido para um
endereço IP, se o ambiente estiver configurado para operar desta forma. O Applet Java adotado
para esta arquitetura foi o JTA (Java Telnet Applet), desenvolvido por Matthias L. Jugel, em
1996 [JTA, 1996]. O Applet em questão possui arquitetura aberta, uma configuração bastante
simples, e é rapidamente carregado no navegador web do usuário, permitindo a emulação de um
cliente Telnet dentro de uma página web convencional. A figura 3.11 ilustra a integração do JTA
com uma página web, e como a interface com o usuário ocorre. No exemplo, quando o usuário
clica no roteador “R3”, uma nova janela – na qual o applet é carregado - é aberta, e o acesso à
porta console do elemento em questão é estabelecido.
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Figura 3.11 – Tela do Applet JTA sendo executado no navegador web

O código HTML da página [B] é bastante simples, e contém os parâmetros que são passados ao
applet para que a conexão seja estabelecida.
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<html><head>
<title>R3</title>
</head>
<body>
<applet CODEBASE="."
 Caminho relativo para o applet, no servidor

ARCHIVE="jta26.jar"
CODE="de.mud.jta.Applet"

 Tamanho usado pela janela do applet

WIDTH=590 HEIGHT=360>
<param

name="config"

value="applet.conf">

 Caminho

relativo

para

o

arquivo padrão de configuração
<param

name="Socket.host"

value="200.200.200.200">



Endereço

IP

do

objeto da conexão
<param name="Socket.port" value="2003">  Porta TCP na qual a conexão
Telnet deve ocorrer
</applet>
</body>
</html>

O processo interativo da conexão entre o usuário e o elemento de ensaio físico é ilustrado pela
figura 3.12, enquanto que o processo para conexão com elementos virtuais é representado pela
figura 3.13.
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Figura 3.12 – Processo interativo da conexão entre usuário e elemento de ensaio físico.

Figura 3.13 - Processo interativo da conexão entre usuário e elemento de ensaio virtual (emulado).
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A única diferença entre os dois processos é a inexistência do servidor de consoles para o acesso
aos elementos virtuais.

3.5.3 Camada 2: Camada de Acesso e Gerência (Infra-estrutura)

Figura 3.14 - Camada de Infra-Estrutura

Nesta camada, os elementos de infra-estrutura, ou seja, todos aqueles que se encontram
fora do ambiente experimental, são definidos e configurados. Estes são os elementos de apoio ao
ambiente. Quatro elementos principais são definidos nesta camada.

3.5.3.1 Roteador de acesso
O Roteador de Acesso é um dispositivo cujo objetivo é prover a conexão entre o ambiente
laboratorial e o resto do mundo. Nenhuma configuração específica neste elemento é necessária
para operação do ambiente.

3.5.3.2 Switch de Infra-estrutura
Um comutador simples, cuja única função é prover a interconexão dos elementos
definidos nesta Camada. Nenhuma configuração específica neste elemento é necessária para
operação do ambiente.
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3.5.3.3 Servidor do Laboratório
O Servidor do Laboratório (Lab Server) provê os serviços necessários ao acesso, operação
e gerenciamento do ambiente. A princípio, o Lab Server pode ser um PC comum, carregado com
praticamente qualquer sistema operacional (S.O.) que ofereça os serviços definidos mais adiante.
Na arquitetura proposta, visando-se a contenção de custos, propõe-se o uso de uma distribuição
Linux. Os serviços descritos a seguir são facilmente encontrados em qualquer distribuição deste
sistema operacional.

⇒ Firewall e NAT: Como o ambiente proposto deve ser acessível ao mundo externo, um
firewall deve ser configurado, bloqueando portas de comunicação que não serão
necessárias. A função de NAT é necessária para realizar a tradução dos endereços
internos (não roteáveis na Internet) para endereços válidos (roteáveis pela Internet), de
modo a prover o acesso remoto a todos os componentes do laboratório. (OBS: As
funções de Firewall e NAT podem ser transferidas para o roteador de acesso ou outro
servidor que já possua estas funções em uma rede já operacional).

⇒ Servidor HTTP: Disponibiliza ao usuário autorizado o acesso ao ambiente por meio de
páginas HTML. No ambiente proposto, o processo de autenticação do usuário também é
controlado por este serviço, por meio de configurações nos arquivos “.htacess” e
“.htpasswd”. Métodos mais sofisticados de autenticação podem ser incorporados ao
ambiente, porém, estes se encontram fora do escopo deste trabalho.

⇒ Servidor TFTP: Oferece um ponto central para o armazenamento de configurações dos
elementos físicos e virtuais.

⇒ Java Telnet Applet (JTA): Uma pequena aplicação (“applet”) escrita na linguagem Java
capaz de emular terminais remotos de texto. Esta aplicação trabalha em conjunto com o
servidor web, permitindo aos usuários o acesso aos dispositivos de ensaio por intermédio
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de um navegador web comum. Na essência, trata-se de um cliente Telnet embutido em
uma página web. A implementação desta aplicação implica em conhecer as restrições de
segurança impostas pelo uso de applets Java. Por exemplo, um applet Java apenas pode
estabelecer conexões diretas de rede com mesma máquina de onde este applet foi
transferido. No caso, o JTA poderia realizar conexões apenas para o servidor de onde ele
foi carregado. Este é um fator limitante de grande importância, já que o objetivo é acessar
remotamente os elementos de ensaio, e não o próprio servidor. Existem dois métodos
principais para contornar esta limitação:

a) Utilizar o NAT para traduzir o par [endereço IP (do próprio servidor, no caso) e porta
lógica de comunicação] para o par [endereço IP e porta lógica de comunicação] do
objeto de estudo. Um exemplo: Suponhamos que o endereço IP do servidor do laboratório
seja 10.10.10.1, e o IP que desejamos acessar seja 20.20.20.1, na porta 2323. No serviço
IPTables, cria-se uma regra mapeando a combinação [10.10.10.1, 2323] para [20.20.20.1,
2323]. Desta forma, quando o usuário tentar acessar determinado elemento, o JTA tentará
uma conexão com o próprio servidor do laboratório, onde ele se encontra instalado
(10.10.10.1), e o serviço NAT fará o redirecionamento da conexão.
b) Utilizar uma aplicação de apoio ao JTA, chamada “Relay Daemon” - ou simplesmente
“relayd” - que deve ser instalada no servidor do laboratório. O JTA, neste caso, deve ser
configurado para direcionar todas as solicitações de conexão à aplicação relayd que, por
sua vez, as redireciona para o IP externo. A operação deste método é ilustrada na figura
3.15.
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Figura 3.15 – Operação do “relayd”

⇒ Dynamips / Dynagen: O conjunto de softwares responsáveis pela emulação e controle
dos elementos virtuais de rede.

3.5.3.4 Servidor de Consoles
O servidor de consoles - também conhecido como servidor de acesso - é um elemento que
provê o acesso direto à console de um determinado sistema. Normalmente, este tipo de
dispositivo provê um número de portas seriais que, por sua vez, são conectadas às portas seriais
de equipamentos de rede, como roteadores, switches e servidores. Estes equipamentos podem,
então, ser acessados por meio do servidor de consoles, que age como um elemento centralizador
para acesso aos elementos de rede, independentemente da configuração lógica destes
elementos.A principal vantagem em se utilizar um servidor de consoles em um ambiente
laboratorial é que o equipamento a que ele se conecta não precisa ter nenhuma configuração de
rede para ser acessado, ou seja, é possível alterar as configurações lógicas nestes equipamentos
sem a preocupação de perder o acesso aos mesmos, como aconteceria com um acesso via Telnet,
por exemplo.
Servidores de consoles comerciais são oferecidos por muitos fabricantes, como Cisco, Avocent,
Opengear, Uplogix, Lantronix e Cyclades, para citar alguns. Existe a opção de se criar um
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servidor de consoles "não comercial", bastando utilizar um PC com uma certa densidade de
portas

seriais

e

uma

aplicação

que

as

gerencie,

como

o

gratuito

Conserver

(http://www.conserver.com). A maior limitação neste tipo de implementação (não comercial) é a
baixa densidade de portas seriais oferecidas. Nos modelos comerciais, por exemplo, podemos ter
até 48 portas seriais, o que possibilita a conexão serial com até 48 equipamentos distintos.

3.5.4 Camada 3: Elementos de Ensaio

Figura 3.16 – Camada dos Elementos

A camada dos Elementos (Camada 3, na arquitetura proposta) é formada por dois
módulos: O Módulo Físico e o Módulo Virtual.
O Módulo Físico é composto por elementos de rede reais, interconectados de forma a oferecer
aos docentes e discentes o maior nível de flexibilidade possível, na confecção e realização de
experimentos. Basicamente, qualquer tipo de dispositivo de rede real – independente de qual seja
o fabricante - pode ser incorporado ao Módulo Físico, desde que o propósito seja disponibilizá-lo
em um experimento.
Exemplos de dispositivos que podem ser agregados a este módulo:
 Roteadores
 Comutadores (Switches)
 Computadores (PCs)
 Pontos de acesso WI-FI
 Telefones IP
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Como o acesso a estes elementos se dará preferencialmente por meio de uma conexão serial
indireta (via servidor de consoles), existe o pré-requisito que os dispositivos de ensaio possuam
ao menos uma porta serial.
No Módulo Virtual, por sua vez, são definidos os elementos não-físicos que pertencem ao
ambiente de ensaio. Estes elementos podem ser:
 Roteadores
 Comutadores (Switches)
 Computadores (PCs)
Dentro da arquitetura proposta por este trabalho, os elementos virtuais são criados sob demanda.
Os roteadores virtuais podem ser gerados pelo software Dynamips, que também permite a
emulação de um switch Cisco modelo 2912, por meio de um módulo (NM-16ESW) inserido em
um roteador virtual. Este switch virtual pode ser integrado a uma rede física real, e suporta a
configuração de VLANs e entroncamentos entre VLANs (trunks), assim como configurações
mais sofisticadas, como agrupamento de interfaces Ethernet (EtherChannel) e QoS.
Como alternativa, o software Dynagen permite a simulação de um switch bastante simples,
desvinculado do roteador virtual, e que também pode ser integrado a uma rede física real. A
vantagem em se utilizar o switch simulado ao invés do emulado fica por conta dos recursos
(memória e CPU) que são economizados. Em contrapartida, as funcionalidades do switch
simulado são limitadas, se comparadas as do emulado.
Dentro da arquitetura proposta, PCs virtuais podem ser criados e integrados ao ambiente por meio
de

softwares

específicos,

como

o

VMWare

(www.vmware.com)

ou

o

VirtualBox

(http://www.virtualbox.org), sendo este último de domínio público. Outra opção para a geração
de PCs virtuais é a utilização de um simulador conhecido como Virtual PC Simulator [VPCS], ou
simplesmente, VPCS. Este software permite a geração de até nove PCs virtuais, possibilitando
testes com PING e TRACEROUTE dentro da rede experimental. A grande vantagem do VPCS
sobre softwares de “virtualização” (como o VMWare e o VirtualBox), é que ele se integra de
forma bastante simples aos elementos virtuais gerados pelo Dynamips e utiliza poucos recursos
na máquina onde é executado, além de ser compatível com os sistemas operacionais Linux e
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Windows. A integração entre os PCs virtuais criados pelo VPCS e os roteadores emulados pelo
Dynamips ocorre por meio de portas lógicas UDP. Estas conexões devem ser definidas nos
arquivos de configuração do Dynagen e do VPCS.
A arquitetura proposta contempla também uma forma de gerar fluxos de dados entre dois pontos,
dentro de uma topologia experimental, para simular o comportamento da rede sob determinadas
situações. Esta geração de fluxos de dados é alcançada por meio da utilização de um software
específico, conhecido como traffic-0.1.3 [TRAF], instalado e executado em qualquer PC que
possua uma conexão lógica com a rede experimental. Este software (TRAF) é de domínio
público, e pode ser executado tanto em Linux quanto em Windows.
O software opera em modo cliente-servidor, no qual o cliente origina o fluxo de tráfego, que tem
como destino o servidor. Portanto, é necessária a utilização de pelo menos dois PCs para geração
de tráfego na rede experimental. A figura 3.17 ilustra o processo.

Figura 3.17 – Simulação de tráfego entre dois pontos, atravessando elementos virtuais na rede experimental.

3.5.5 Visão detalhada da Arquitetura Proposta

A figura 3.18 apresenta cada um dos componentes de um ambiente baseado na arquitetura
proposta por este trabalho. Usuários internos (localizado dentro das premissas) e externos
acessam o laboratório por meio de um navegador web convencional, exatamente da mesma
forma. O Administrador do ambiente tem acesso direto ao servidor de consoles, e pode conectar-
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se aos elementos físicos do laboratório diretamente por meio dele. O Administrador é responsável
pela operação do software Dynagen, instalado no Lab Server. Ele é, portanto, o responsável por
gerar o arquivo de configuração, definindo os elementos remotos que serão integrados ao
laboratório. É importante ressaltar que o Administrador do ambiente é uma figura meramente
ilustrativa. Não existe a necessidade de alocar um recurso dedicado exclusivamente a esta função.
Um docente, por exemplo, pode assumir o papel de Administrador, em um dado momento.
Cabe ao docente a função de definir as topologias lógicas para aplicação em sala de aula. Esta
topologia pode ser apresentada em formato Web, ou em qualquer outro formato que permita aos
discentes identificar quais os elementos devem ser manipulados, e como estes devem ser
acessados.
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Figura 3.18 – Visão completa da Arquitetura Proposta.
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3.5.5.1 Limitações da Arquitetura
A arquitetura proposta possui as seguintes limitações:

1. Um máximo de dois usuários pode acessar um dado dispositivo de ensaio por vez. Esta
limitação é imposta pelo tipo de acesso escolhido (acesso console), limitado a duas portas
(Console e Auxiliar, no caso) por dispositivo (real ou virtual);
2. O emulador de roteadores proposto na arquitetura (Dynamips) emula apenas
equipamentos do fabricante Cisco, e para tal, necessita do sistema operacional do
fabricante (Cisco IOS) compatível com a plataforma a ser emulada;
3. A interconexão entre elementos físicos e elementos virtuais apenas pode ocorrer por meio
de interfaces Ethernet. Não é possível, por exemplo, interconectar um elemento físico a
um elemento virtual por meio de interfaces seriais ou qualquer outro tipo de interface;
4. A performance oferecida pelos dispositivos emulados é inferior a de dispositivos físicos e,
por este motivo, testes que objetivem medições de desempenho podem não produzir
resultados com relevância científica;
5. Para acesso remoto iniciado de fora das instalações na qual o ambiente encontra-se
estruturado, tanto o firewall do lado do usuário quanto o firewall do lado do ambiente
precisam estar configurados para permitir as conexões com as portas lógicas (UDP e
TCP) necessárias;
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4. PROTÓTIPO
Tendo como base a arquitetura apresentada no Capítulo 3, um protótipo funcional foi
construído, objetivando demonstrar a aplicabilidade e viabilidade dos conceitos apresentados por
este trabalho.

4.1. Requisitos e Limitações do Protótipo
Para a construção do protótipo de um laboratório de redes remotamente acessível, os
seguintes requisitos e limitações foram definidos:

4.1.1 Requisitos



O protótipo deve implementar todos os elementos e funcionalidades presentes na
arquitetura proposta no Capítulo 3;



O protótipo deve atender a um grupo de até 16 usuários / estudantes, simultaneamente;



O protótipo deve ter um custo de construção abaixo dos R$10.000;



O protótipo deve mostrar-se viável em uma sala de aula;



O protótipo deve ser capaz de compor diferentes topologias lógicas sem a necessidade do
manejo físico de cabos;



Para operacionalização do protótipo, as portas lógicas TCP 23, 2001 a 2013 e 5800 devem
ser liberadas nos firewalls do lado do usuário e do lado do laboratório. A tabela 5
apresenta a função de cada porta lógica utilizada no protótipo.
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Porta Lógica Protocolo
Função
23
TCP
Telnet (Servidor de Consoles)
2001
TCP
Conexão ao roteador R1
2002
TCP
Conexão ao roteador R2
2003
TCP
Conexão ao roteador R3
2004
TCP
Conexão ao roteador R4
2005
TCP
Conexão ao roteador R5
2006
TCP
Conexão ao switch S1
2007
TCP
Conexão ao switch S2
2008
TCP
Conexão ao PC H3
2009
TCP
Conexão ao PC H4
2010
TCP
Conexão ao roteador virtual H3R6
2011
TCP
Conexão ao roteador virtual H4R7
2012
TCP
Conexão ao roteador virtual H4R8
2013
TCP
Conexão ao roteador virtual H5R9
5800
TCP
Conexão ao servidor VNC em H5
Tabela 3 – Portas lógicas utilizadas no protótipo

4.1.2 Limitações



O protótipo conterá apenas 9 elementos para manipulação livre (ensaio), sendo 4
roteadores e 1 switch físicos e 4 roteadores virtuais;



Apenas um usuário por vez poderá conectar-se a um mesmo elemento de ensaio, em um
mesmo momento;



O protótipo não contempla um sistema de agendamento de uso do laboratório;



O protótipo implementa um sistema simplificado de autenticação, baseado no servidor de
consoles.

4.2. Esquemática do Protótipo
A esquemática do protótipo que servirá como guia para a confecção da Lista de Materiais
e Recursos e posterior construção do ambiente é apresentada na figura 4.1.
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Figura 4.1 – Diagrama esquemático do protótipo.

No diagrama apresentado na figura 4.1, as linhas mais espessas representam conexões seriais
entre os roteadores, enquanto que as linhas mais delgadas representam conexões Ethernet. O
ambiente proposto como prova de conceito compreende cinco elementos físicos (quatro
roteadores e um switch) e quatro elementos virtuais (quatro roteadores), resultando em um
ambiente experimental composto por nove elementos.
Os quatro elementos virtuais são gerados por três PCs (H3, H4 e H5) dispostos e configurados
como se pertencessem a duas redes distintas (duas VLANs separadas), visando, desta forma,
simular o ambiente funcional de rede de uma instituição de ensino, no qual os PCs seriam
originários de dois departamentos distintos, por exemplo. A rede sobre a qual a infra-estrutura do
laboratório foi construída encontra-se associada a uma terceira VLAN, de número 1. Para a
comunicação entre estas redes, um roteador (R1) foi utilizado.
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Os PCs H3 e H4 executam o sistema operacional Linux, enquanto o PC H5 trabalha sobre a
plataforma operacional Windows. As instancias virtuais H3R6 e H5R9 são geradas pelos PCs H3
e H5, respectivamente, enquanto o PC H4 é responsável pela geração das instancias virtuais
H4R7 e H4R8.

4.3. Lista de Materiais e Recursos
A seguir é apresentada a relação geral de materiais e recursos empregados na construção e
implementação do protótipo:

Recursos:
 Acesso à Internet, preferencialmente via banda larga (essencial para permitir o acesso
remoto dos usuários localizados fora das instalações);

Hardware:
 [1] PC para ser o Lab Server com as seguintes configurações físicas:
o 768MB de memória RAM;
o 20GB de espaço em Disco;
o Processador Pentium III com “clock” de 800Mhz;
o [2] placas de rede FastEthernet;
o [1] aparelho de CD-ROM, para instalação do sistema operacional.
 [1] Servidor de Consoles Cisco modelo AS2511, com 16 portas;
 [2] switches físicos configuráveis e gerenciáveis, sendo um para desempenhar a função de
switch de LAN simulada (Cisco modelo Catalyst 2924 com 24 portas FastEthernet), e o
outro para ser incorporado aos elementos de ensaio (Cisco modelo Catalyst 2950 com 24
portas FastEthernet). Ambos os switches possuem uma porta de acesso Console,
permitindo a conexão com o Servidor de Consoles;
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 [1] rack de 12 u’s para acomodação dos equipamentos de rede;
 [4] roteadores físicos, sendo:
o [3] Cisco modelo 2520 configurados com 16MB de memória RAM e 16MB de
memória Flash, [1] interface Ethernet 10baseT, [4] interfaces seriais padrão V.35,
[1] porta de acesso console e [1] porta de acesso auxiliar;
o [1] Cisco modelo 2610 configurado com 64MB de memória RAM e 16MB de
memória Flash, [1] interface Ethernet 10baseT, [10] interfaces seriais padrão
V.35, [1] porta de acesso console e [1] porta de acesso auxiliar.
 [3] PCs comuns para executarem as instâncias virtuais dos elementos usando o software
Dynamips, sendo:
o [2] HP Brio, um com 128MB de memória RAM (H3), e outro com 256MB (H4),
ambos com 8GB de espaço em disco, processador Intel Celeron com “clock” de
400Mhz, [1] placa de rede FastEthernet, [1] aparelho de CD-ROM, para instalação
do sistema operacional;
o [1] Dell Dimension 4700 com 1.5GB de RAM e 40GB de espaço em disco,
processador Intel Pentium IV com “clock” de 2.8Ghz, [1] placa de rede
FastEthernet, [1] aparelho de CD-ROM, para instalação do sistema operacional
(H5).
 [7] Cabos seriais padrão V.35 “cruzados” (também poderiam ter sido usados [7] pares de
cabos seriais padrão V.35 DTE “macho” / DCE “fêmea”), para interconexão das
interfaces seriais dos elementos físicos;
 [12] cabos UTP Ethernet comuns (straight-through), para conexão dos elementos aos
switches;
 [2] cabos UTP Ethernet “cruzados” (crossover), para interconexão dos switches S1 e S2, e
S1 e o switch de infra-estrutura;
 [1] cabo “octal” para a conexão das portas console dos equipamentos ao servidor de
consoles.

Software
 Sistemas operacionais para os PCs:
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 Linux CentOS release 4.6 (Lab Server e PCs H3 e H4);
 Windows XP Professional Edition (PC H5) – Ao menos uma máquina terá o sistema
operacional Windows instalado, para que o ambiente se aproxime ao máximo da realidade
de uma rede convencional de uma instituição de ensino, na qual PCs comuns seriam
alocados para executarem o software Dynamips e gerarem os elementos virtuais
necessários.
 Sistemas operacionais para os roteadores virtuais:
 Cisco IOS compatível com a plataforma a ser emulada (C3620, no caso).
 Outros softwares:
 Dynamips / Dynagen: Emulador de roteadores Cisco;
 Traffic-0.1.3: Gerador de fluxos de dados;
 JTA - Java Telnet Applet: Applet Java que permite a conexão remota com o ambiente, via
navegador Web;
 LibPCap (Linux) ou WinPCap (Windows): Biblioteca de software escrita na linguagem
“C”, inicialmente projetada para utilização conjunta com softwares de captura de dados
como o “TCPDump” ou o “WireShark”. Esta mesma biblioteca é utilizada pelo software
Dynamips para acesso direto à placa de rede do PC, permitindo a associação da interface
Ethernet do elemento virtual à interface Ethernet física do PC, o que torna possível a
transmissão de dados gerados por elementos virtuais para uma rede física real, fora do
ambiente emulado;
 RealVNC: Utilizado para controlar remotamente o PC com Windows instalado.
 Softwares que são parte integrante da distribuição Linux selecionada (CentOS):
 IPTables – Responsável pelas funções de NAT e Firewall
 Apache – Servidor Web
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 SSH – Secure Shell
 Softwares que não são parte integrante da distribuição Linux selecionada (CentOS):
 TFTP – Servidor TFTP (instalado manualmente)
Dos softwares listados, apenas o sistema operacional Windows e o Cisco IOS não são softwares
de domínio público (gratuitos). No caso do Windows, uma das modalidades de licenciamento
adotada pela Microsoft é o licenciamento OEM, e o PC com o Windows instalado, utilizado no
protótipo, possui esta licença.
Quanto a utilização do sistema IOS da Cisco em emuladores de roteadores, como o Dynamips, o
documento intitulado “Acordo de Uso de Software” redigido pela Cisco estabelece que o software
IOS deve ser utilizado sob licença, apenas. Isto significa que, atualmente, instituições de ensino
devem possuir uma licença (ou uma autorização formal) da Cisco para poderem utilizar o
software

IOS.

Em

nota

à

Revista

NetworkWorld

(http://www.networkworld.com/community/node/22447), a Cisco afirmou que tem conhecimento
da utilização do IOS em conjunto com o software Dynamips, e que está trabalhando para facilitar
o licenciamento do IOS para fins estritamente educacionais.

4.4. Custos de Aquisição
Os custos relacionados à aquisição dos elementos anteriormente elencados são
apresentados na tabela 4.

77

Qtd
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Descrição
Roteadores Cisco 2520 (R3, R4 e R5)
Switch 2950 (S2)
Switch 2924 (S1)
PC (lab server) *
PCs ** (H3 e H4)
Roteador Cisco 2610 (R2)
Roteador Cisco 2511 (Servidor Consoles)
Roteador Cisco 1721 (R1)
Módulo Cisco NM 8-A/S (módulo com 8 interfaces seriais)
Rack 12 u's
Cabos ***

Origem
Custo
Sta. Ifigênia
R$ 2.900,00
Mercado Livre
R$ 1.150,00
Mercado Livre
R$ 750,00
Mercado Livre
R$ 600,00
Doação da empresa Vivax
R$ 0,00
Mercado Livre
R$ 800,00
Mercado Livre
R$ 815,00
Mercado Livre
R$ 990,00
Mercado Livre
R$ 300,00
Mercado Livre
R$ 400,00
eBay
R$ 454,65
Custo Total: R$ 9.159,65

* Pentium III 800, 768M, 20GB, 2 placas de rede, CD-ROM
** 2 x Celeron 400, 128M, 6GB, 1 placa de rede, CD-ROM
*** 10 cabos seriais crossover + 2 cabos Cisco Octal

Tabela 4 – Relação dos custos com a aquisição dos elementos para a construção do protótipo

Todos os elementos listados na tabela 4 possuem origem e nota fiscal de compra. Os custos de
aquisição dos seguintes elementos não foram contabilizados, uma vez que já existiam antes da
concepção deste trabalho:


Acesso banda-larga Speedy Negócios;



Switch de infra-estrutura (figura 4.2): Switch não-gerenciável de marca BENQ, com 8
portas FastEthernet, projetado para uso doméstico;

Figura 4.2 – Switch BENQ utilizado como switch de infra-estrutura do Lab.
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PC H5 (Pentium IV): Elemento já existente antes do início do projeto.

4.5. Preparação dos Elementos

4.5.1 Preparação Física

A construção do protótipo tem início fisicamente, com a instalação dos equipamentos no
rack, o cabeamento físico e a energização destes equipamentos. As figuras 4.3 a 4.9 ilustram o
processo de preparação física do protótipo.

Figura 4.3 – PCs H3 e H4.

Figura 4.4 – Lab Server.
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Figura 4.5 – Vista de frente e de fundo do roteador R1 (Cisco modelo 1721 utilizado na LAN para interconexão
entre as VLANs).

Figura 4.6 – Roteadores e switches físicos montados no rack.

80

Figura 4.7 – Conexões dos cabos seriais entre os roteadores R2, R3, R4 e R5.

Figura 4.8 – Conexão do cabo “octal” ao Servidor de Consoles (esquerda), e conexão das pontas do cabo “octal” às
portas console dos roteadores R2, R3, R4 e R5 (direita).
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Figura 4.9 – Montagem dos equipamentos no rack finalizada.

4.5.2 Preparação Lógica – Configuração dos Componentes

Uma vez finalizada a montagem física dos componentes do protótipo, é necessário
configurar alguns destes elementos – notadamente os de infra-estrutura. O plano de
endereçamento IP proposto para o protótipo é apresentado na tabela 5.
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Elemento
LAB Server

Interface
ETH0 (Externa)

Endereço IP

Netmask

189.19.52.71 255.255.255.128

ETH1 (Interna) 192.255.255.9
ETH0
10.10.30.3
ETH0
10.10.40.4
ETH0
10.10.40.5
F0.1 (VLAN1) 192.255.255.1
F0.10 (VLAN 10)
10.10.30.1
F0.20 (VLAN 20)
10.10.40.1
* Roteador de acesso Banda Larga
** Interface F0.10 do roteador R1
*** Interface F0.20 do roteador R1
PC H3
PC H4
PC H5
R1

255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0

Gateway Padrão
189.19.52.1 *
10.10.30.1 **
10.10.40.1 ***
10.10.40.1 ***
192.255.255.9
-

OBS
Rotas para as redes 10.10.30.0 e 10.10.40.0
devem ser configuradas tendo a interface F0.1
do roteador R1 como ponto de saída (gateway).

R1 tem como gateway padrão a interface ETH1
do Lab Server

Tabela 5 – Plano de endereçamento IP

4.5.2.1 Lab Server
O primeiro elemento a ser configurado é o servidor do laboratório (Lab Server), já que
este é o elemento central da estrutura. A instalação do Sistema Operacional selecionado (CentOS)
não será abordada por este trabalho, já que trata-se de uma tarefa simples, bastando seguir as
instruções passo-a-passo oferecidas pelo próprio CD de instalação do S.O. Uma vez instalado o
S.O. no Lab Server, os seguintes serviços / aplicações devem ser configurados e ativados:

1. Interfaces Ethernet (Endereçamento lógico)
2. Roteamento
3. IPTables (Firewall e NAT)
4. Apache (Servidor Web)
5. JTA (Java Telnet Applet)
6. TFTP (Servidor TFTP)
7. Dynamips / Dynagen

A figura 4.10 esquematiza as conexões e funções desempenhadas pelo Lab Server.

83

Lab Server
TFTP
APACHE

Rede Externa

Rede Interna
FW / NAT / Roteamento

INTERNET

Roteador de
Acesso
(Banda Larga)

ETH0

ETH1

Switch Infra LAB

LAB

Figura 4.10 – Esquemática das funções e conexões do Lab Server.

Em um ambiente Linux, as configurações de serviços são armazenadas em arquivos texto.
Portanto, para se configurar um determinado serviço é preciso identificar o arquivo de
configuração reservado para este serviço e editá-lo. Os arquivos de configuração editados para
atender aos requisitos do protótipo são apresentados a seguir.

1. Interfaces Ethernet: Os arquivos ifcfg-eth0 e ifcfg-eth1 devem ser editados para a
configuração das 2 interfaces Ethernet:

Arquivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (interface externa)
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=189.19.52.71
NETMASK=255.255.255.128
GATEWAY=189.19.52.1
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Arquivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 (interface interna)
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.255.255.9
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=

2. Roteamento: Por padrão, a distribuição Linux selecionada não habilita o processo de
roteamento de pacotes IP no núcleo (kernel) do sistema. Portanto, é preciso habilitá-lo
manualmente por meio do comando:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Findas as configurações das interfaces e habilitado o processo de roteamento, deve-se incluir as
rotas para as redes remotas, utilizando a interface F0.1 do roteador R1 (IP: 192.255.255.1) como
caminho:

route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.255.255.1

Finalmente, o serviço de rede deve ser reiniciado por meio do comando:

service network restart

3. IPTables (Firewall e NAT): Os serviços de Firewall e NAT não são habilitados por
padrão. Deve-se editar o arquivo de configuração correspondente e ativar o serviço. A
configuração utilizada para o protótipo também realiza a função de PAT (Port Address
Translation), ao mapear solicitações de conexões com destino ao IP externo do Lab
Server e uma determinada porta lógica para o IP do Servidor de Consoles e porta lógica
correspondente a um elemento de ensaio conectado a ele.
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Arquivo /etc/sysconfig/iptables (firewall e NAT)
*filter
:INPUT ACCEPT [780:258302]
:FORWARD ACCEPT [265:13496]
:OUTPUT ACCEPT [1468:164181]
:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
COMMIT
*nat
:PREROUTING ACCEPT [92:12761]
:POSTROUTING ACCEPT [11:1570]
:OUTPUT ACCEPT [11:1614]
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

-p

tcp

-m

tcp

--dport

23

-j

DNAT

--to-

destination 192.255.255.2:23
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2001

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2002

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2003

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2004

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2005

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2006

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2007

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2008

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2009

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2010

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2011

-j

DNAT

--to-

destination 192.255.255.2:2001
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 192.255.255.2:2002
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 192.255.255.2:2003
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 192.255.255.2:2004
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 192.255.255.2:2005
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 192.255.255.2:2006
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 192.255.255.2:2007
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 192.255.255.2:2008
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 192.255.255.2:2017
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 10.10.30.3:2010
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 10.10.40.4:2011

86

-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2012

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

2013

-j

DNAT

--to-

-p

tcp

-m

tcp

--dport

5800

-j

DNAT

--to-

destination 10.10.40.4:2012
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 10.10.40.5:2013
-A

PREROUTING

-d

189.19.52.71

destination 10.10.40.5:5800
-A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
COMMIT

Uma vez finalizada a configuração do serviço IPTables, este deve ser reiniciado por meio do
comando:

service iptables restart.

4. Apache: O servidor de páginas Web mais comum em distribuições Linux é conhecido
como Apache. A configuração deste serviço, como todos os outros em um ambiente
Linux, dá-se por meio da edição de um arquivo de configuração. Dada a extensão do
arquivo em questão, o trecho apresentado a seguir apresenta apenas as partes do arquivo
que, efetivamente, tiveram de ser alteradas.
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Arquivo /etc/httpd/conf/httpd.conf (Apache)
# Listen: Configura o endereço do servidor Apache e a porta TCP
# que deve ser usada para a conexão lógica
#
Listen 189.19.52.71:80
# DocumentRoot: Identifica o caminho para os arquivos HTTP
#
DocumentRoot "/var/www/mestrado"
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
#
<Directory "/var/www/mestrado">

Os arquivos e páginas HTML que serão apresentados ao usuário quando o endereço
“http://189.19.52.71” for digitado em seu navegador Web devem ser transferidas para o diretório
informado no arquivo httpd.conf. Para o protótipo, foi criada uma página index.html, principal, na
qual uma figura GIF é apresentada, contendo todos os elementos do protótipo.
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Figura 4.11 – Página HTML principal criada para o protótipo.

A interatividade com o ambiente ocorre quando o usuário clica com o mouse nos elementos. No
exemplo apresentado na figura 4.12, o elemento H3 foi clicado e, como resultado, uma nova
janela é apresentada, na qual o applet JTA é carregado e a conexão com a console do elemento
escolhido é estabelecida.
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Figura 4.12 – Janela apresentada quando o elemento H3, na página principal, é clicado.

O acesso ilustrado também é funcional nas instâncias virtuais. No exemplo apresentado pela
figura 4.13, o usuário clica no elemento H4R7, um dos roteadores virtuais gerado pelo PC H4.

Figura 4.13 – Janela apresentada quando o elemento virtual H4R7 é clicado na página principal.
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O protótipo disponibiliza a conexão direta com o Console Server (elemento no topo, à direita, na
figura 4.11), uma forma de contornar o problema com firewalls, caso as portas necessárias para a
conexão direta com os elementos - portas TCP 2001 a 2013 e 5800 - não possam ser liberadas no
lado do usuário. A conexão com o Servidor Console ocorre na porta Telnet (23) e, uma vez
conectado ao mesmo, o usuário pode acessar de forma centralizada qualquer um dos elementos –
menos o PC H5 (Windows), já que este apenas pode ser acessado via VNC.

Figura 4.14 – Acesso indireto aos elementos por meio do Servidor de Consoles.

A relação de arquivos que se encontram armazenados no diretório /var/www/mestrado/ é
apresentada a seguir.
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Arquivos armazenados no diretório /var/www/mestrado/
25/05/2008

13:47

6.480 index.htm

25/05/2008

13:28

461 H3.htm

25/05/2008

13:23

461 H3R6.htm

25/05/2008

13:29

461 H4.htm

25/05/2008

13:26

461 H4R7.htm

25/05/2008

13:26

461 H4R8.htm

25/05/2008

13:27

461 H5R9.htm

25/05/2008

13:21

463 R1.htm

25/05/2008

13:22

461 R2.htm

25/05/2008

13:22

461 R3.htm

25/05/2008

13:22

461 R4.htm

25/05/2008

13:22

461 R5.htm

25/05/2008

13:27

461 S1.htm

25/05/2008

13:28

461 S2.htm

04/03/2008

00:37

472 TS.htm

08/10/2006

17:40

25/05/2008

13:21

1.927 applet.conf

25/09/2006

10:35

1.194 keyCodes.conf

25/05/2008

13:32

248.182 jta26.jar

32.225 lab_topo.gif

A figura 4.15 apresenta a relação entre os arquivos Web que compõem o site criado para o
protótipo.
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Figura 4.15 – Mapa de interação entre os arquivos Web.

5. JTA: O applet JTA deve ser transferido para o mesmo diretório no qual as páginas
HTML encontram-se armazenadas (/var/www/mestrado/, no caso). Em seu arquivo de
configuração – denominado applet.conf – devem ser definidos alguns parâmetros, como
tamanho da fonte a ser utilizada, padrões de cores, tipo de terminal e plugins.

Arquivo /var/www/mestrado/applet.conf
plugins = Status,Socket,Telnet,Terminal
Terminal.keyCodes = keyCodes.conf
Terminal.id = vt100
Terminal.buffer = 1000
Terminal.fontSize = 11
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6. TFTP: O serviço TFTP é utilizado no protótipo como repositório de configurações
realizadas nos elementos presentes no ambiente experimental. Este serviço não se
encontra previamente instalado na distribuição Linux selecionada, e deve ser
manualmente instalado e ativado por meio dos comandos:

yum install tftp
chkconfig xinetd on
chkconfig tftp on

Além da instalação, deve-se modificar o arquivo /etc/xinetd.d/tftp, pois em seu estado padrão, o
serviço não permite a gravação de arquivos que não existam na pasta /tftpboot. Ou seja, sem a
alteração, os usuários não poderiam salvar suas configurações no servidor TFTP, a não ser que
existisse um arquivo com um nome exatamente igual ao idealizado pelo usuário. Isso não é
interessante, pois no processo de gravação no servidor TFTP, um usuário poderia sobrescrever a
configuração previamente gravada por outro.

#Arquivo /etc/xinetd.d/tftp
service tftp
{
disable = no
socket_type

= dgram

protocol

= udp

wait

= yes

user

= root

server

= /usr/sbin/in.tftpd

server_args

= -cs /tftpboot

per_source

= 11

cps

= 100 2

flags

= IPv4

}

7. Dynamips / Dynagen: O Lab Server não será utilizado para gerar elementos virtuais, por
isso, ele não precisa ter o software Dynamips instalado, apenas o Dynagen, que será
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utilizado para controlar de forma centralizada os elementos virtuais a serem gerados em
outros PCs, espalhados pela rede. O software deve ser instalado e configurado de acordo
com o que se deseja obter em termos de elementos virtuais. No caso do protótipo, temos 4
elementos virtuais que serão controlados centralmente pelo Lab Server, por meio do
software Dynagen.

Instalação do Dynagen no S.O. Linux:
a) Realizar o download do software Dynagen em http://www.dynagen.org;
b) Extrair o arquivo comprimido por meio do comando tar zxvf [nome do arquivo] ;
c) Criar o arquivo de configuração (conhecido como “arquivo .net”), responsável por gerar
todos os elementos virtuais;
d) Criar um script para executar o arquivo de configuração criado no Dynagen.

O arquivo de configuração “.net” elaborado para o protótipo visa controlar, por meio do software
Dynagen em execução no Lab Server, os 4 elementos virtuais, gerados nos 3 PCs remotos
distintos (H3, H4 e H5).

Arquivo /root/labs/lab.net
### Instancia em H3 ###
[10.10.30.3:7200] # Endereço IP do servidor Dynamips remoto (H3)
workingdir = /root/dynagen-0.8.1/sample_labs/simple1/teste/
[[3620]]
image = /root/dynagen-0.8.1/IOS/C3620-IS.BIN
ram = 64
confreg = 0x2142
[[ROUTER H3R6]]
model = 3620
console = 2010
s1/0 = H4R7 s1/0
s1/1 = H5R9 s1/1
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f0/0 = NIO_linux_eth:eth0
### Instancias em H4 ###
[10.10.40.4:7200] # Endereço IP do servidor Dynamips remoto (H4)
workingdir = /root/dynamips/configs/teste/
[[3620]]
image = /root/dynamips/ios/C3620-IS.BIN
ram = 64
confreg = 0x2142
[[router H4R7]]
#autostart = False
model = 3620
console = 2011
s1/1 = H4R8 s1/0
f0/0 = NIO_linux_eth:eth1
[[router H4R8]]
#autostart = False
model = 3620
console = 2012
s1/1 = H5R9 s1/0
### Instancia em H5 ###
[10.10.40.5:7200] # Endereço IP do servidor Dynamips remoto (H5)
workingdir = C:\Dynamips
[[3620]]
image = C:\Dynamips\images\C3620-IS.BIN
ram = 64
confreg = 0x2142
[[router H5R9]]
model = 3620
console = 2013
F0/0 = NIO_gen_eth:\Device\NPF_{1486D6A7-3D0A-4E9B-8384-67C29E510465}
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O script que associa o arquivo “lab.net” ao Dynagen foi criado no caminho /usr/sbin/, para
que seja acessível diretamente de qualquer prompt do sistema.

Arquivo /usr/sbin/dynagen_mestrado
dynagen /root/labs/lab.net

Finalizado o script, deve-se torná-lo executável por meio do comando:

chmod 755 dynagen_mestrado

Deste ponto em diante, para iniciar o Dynagen com o arquivo de configuração elaborado para
controle dos 4 elementos virtuais do protótipo, é suficiente digitar “dynagen_mestrado” no
prompt do SHELL e pressionar <ENTER>.
O Lab Server precisa possuir rotas para alcançar os PCs especificados no arquivo de
configuração do Dynagen. No caso, é preciso que o Lab Server tenha acesso às redes
10.10.30.0 e 10.10.40.0. O roteador R1 é o elemento responsável por prover a comunicação
entre as VLANs e suas respectivas sub-redes. A figura 4.16 ilustra o conceito.
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Figura 4.16 – Comunicação Inter-VLANs por meio do roteador R1.

Cada elemento de rede existente em cada VLAN tem o roteador R1 como seu “Gateway Padrão”
para redes remotas. A exceção é o próprio Lab Server, que deve ter rotas para as redes internas
(10.10.30.0 e 10.10.40.0) estaticamente configuradas. Isso é necessário, pois este PC possui 2
interfaces de rede e, uma delas (a interface externa), já tem o roteador de acesso banda larga
configurado como seu gateway padrão.

4.5.2.2 Roteador R1 e Switch S1
O roteador R1 e o switch S1 são elementos “de apoio”, empregados na infra-estrutura da
rede LAN que simula a rede de uma faculdade ou de uma instituição qualquer. Suas
configurações são ilustradas a seguir.

98

Configuração do roteador R1
hostname R1
!
interface FastEthernet0
no ip address
speed auto
!
interface FastEthernet0.1
description Subrede 192.255.255.0 - VLAN1
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 192.255.255.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0.10
description Subrede 10.10.30.0 - VLAN10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0.20
description Subrede 10.10.40.0 - VLAN20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.255.255.9
!
end
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Configuração do switch S1
hostname S1
!
interface FastEthernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 20
!
interface VLAN1
description Endereco IP de gerencia do switch
ip address 192.255.255.100 255.255.255.0
!
end

4.5.2.3 Servidor de Consoles
O Servidor de Consoles utilizado no protótipo é, na verdade, um roteador Cisco com 16
portas seriais assíncronas, disponibilizadas por meio de 2 interfaces, conforme ilustra a figura
4.17.
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Figura 4.17 – Interfaces para conexão de 2 cabos octais, no servidor de consoles.

Cada uma destas interfaces tem associado um número de porta, que inicia em 2001, indo até
2016. Os elementos conectados a estas portas podem ser acessados por meio de uma operação
conhecida como Telnet Reverso. Como exemplo, suponha que o Servidor de Consoles possua o
endereço IP 192.168.0.1 configurado em sua interface Ethernet. A porta console de um elemento
de rede foi conectada a porta 2001 do Servidor de Consoles. Para acessar este elemento, no
Servidor de Consoles, deve-se iniciar uma sessão Telnet com ele mesmo, porém, identificando o
número da porta de saída (2001, no exemplo).
Portanto, no Servidor de Consoles, o comando para acesso direto ao elemento seria:

telnet 192.168.0.1 2001

A configuração do Servidor de Consoles é apresentada a seguir, ilustrando o artifício de Telnet
Reverso.

Configuração do Servidor de Consoles
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hostname Term_Server
!
interface Loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Ethernet0
ip address 192.255.255.2 255.255.255.0
!
ip host R1 2001 1.1.1.1
ip host R2 2002 1.1.1.1
ip host R3 2003 1.1.1.1
ip host R4 2004 1.1.1.1
ip host R5 2005 1.1.1.1
ip host S1 2006 1.1.1.1
ip host S2 2007 1.1.1.1
ip host H3 2008 1.1.1.1
ip host H4 2017 1.1.1.1
ip host H3R6 2010 10.10.30.3
ip host H4R7 2011 10.10.40.4
ip host H4R8 2012 10.10.40.4
ip host H5R9 2013 10.10.40.5
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.255.255.1
!
line 1 16
session-timeout 30
no exec
terminal-type VT100
transport preferred telnet
transport input telnet
telnet break-on-ip
telnet transparent
telnet ip-on-break
line aux 0
session-timeout 30
no exec
terminal-type VT100
transport preferred telnet
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transport input telnet
telnet break-on-ip
telnet transparent
telnet ip-on-break
!
end

4.5.2.4 PCs H3 e H4 (Linux)
Os PCs H3 e H4 possuem o O.S. Linux CentOS instalados, exatamente da mesma forma.
Os serviços / aplicações que devem ser instalados e configurados em ambos são enumerados a
seguir:

1. Configuração e ativação da interface Ethernet: Esta operação segue o mesmo princípio
ilustrado para o Lab Server, porém, com os endereços IP alocados para H3 e H4,
conforme é ilustrado na tabela 4.
2. Dynamips: Uma vez que ambos os PCs devem gerar roteadores virtuais, o software
Dynamips deve ser instalado em cada um deles. O software Dynagen não é necessário, já
que as instâncias serão iniciadas remotamente, pelo Lab Server. Para instalar o Dynamips
em um PC executando Linux, os seguintes passos devem ser seguidos:

a) Criar um diretório chamado “Dynamips” e, dentro deste diretório, criar 2 subdiretórios
chamados “IOS” e “config” (estes diretórios deverão ser informados no arquivo “.net”
criado no Lab Server);
b) Fazer o download do arquivo binário para Linux do Dynamips no endereço
http://www.ipflow.utc.fr/blog/;
c) Tornar o arquivo binário executável utilizando o comando chmod 755 ;
d) Criar uma ligação simbólica do arquivo no caminho /usr/sbin;
e) Transferir uma (ou mais) imagem do sistema operacional Cisco IOS para o diretório
Dynamips/IOS;
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f) Iniciar o serviço em modo “Hypervisor”, por meio do comando:

dynamips –H 7200 &

3. Traffic-0.1.3: Os PCs H3 e H4 também atuarão como geradores de fluxos de dados
dentro da rede experimental. O software Traffic opera em modo cliente-servidor. Um PC
deve iniciar a aplicação em modo SERVER, enquanto outro gera o fluxo de dados em
modo CLIENT. Os passos a serem seguidos para instalar e configurar o software são os
mesmos para ambos os PCs:
a) Realizar

o

download

do

software

no

endereço

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=30030;
b) Descompactar o arquivo no PC de destino;
c) Compilar o software. As instruções detalhadas para esta operação encontram-se no
arquivo “README” fornecido pelo software, porém, basicamente devem-se executar
os seguintes comandos no diretório principal da aplicação:

I.

autoconf

II.

./configure”

III.

make install

A interface disponível para operação do software não é muito intuitiva. Para tornar sua utilização
mais simples e funcional, dois scripts foram elaborados, um para o PC que atuará como receptor
do fluxo, (H4, no protótipo) e outro para o PC que atuará como gerador do fluxo (H3).
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Script /usr/sbin/traffserver (H4)
!/bin/bash
#
clear
echo "+===================================================================+"
echo "|Este script abrira diversas portas, aguardando o trafego que sera

|"

echo "|gerado pela aplicacao cliente (geratrafego) a partir do host H3

|"

echo "+===================================================================+"
echo ""
echo -n "Quantas portas voce deseja abrir simultaneamente? "
read num
n=1
while [ $n -le $num ]
do
echo -n "Entre com o protocolo (tcp ou udp): ";read protocolo[$n]
echo -n "Entre com a porta: " ;read porta[$n]
n=`expr $n + 1`
done
rm proto
n=1
while [ $n -le $num ]
do
echo -n "${protocolo[$n]} ${porta[$n]} " >> proto
n=`expr $n + 1`
done
#
# Executa o servidor com as portas passadas como argumentos
#
args=`more proto`
trafserver -sn basic -rn echo $args
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Script /usr/sbin/traffclient (H3)
!/bin/bash
#
clear
echo "+===================================================================+"
echo "|Este script abrira um fluxo de dados para o servidor trafserver,

|"

echo "|que devera estar previamente rodando no host H4 (10.10.40.4).

|"

echo "|Pode ser gerado mais de 1 fluxo, bastando rodar este script quantas|"
echo "|vezes forem necessarias. O servidor devera esta aguardando conexoes|"
echo "|nas mesmas portas em que serao gerados os fluxos. Para 'matar' os

|"

echo "|deamons criados, apos finalizar os testes, digite 'parafluxo'

|"

echo "+===================================================================+"
echo ""
echo ""
echo -n "Entre com o protocolo destino (tcp ou udp): ";read protocolo
echo -n "Entre com a porta destino: ";read porta
trafclient -dn $protocolo -dp $porta -da 10.10.40.4 -pn random -pmin 100 pmax 1000 -cn fixed -cmax 100 -n 100 &\
sleep 5

Estes scripts, quando executados, apresentam telas de diálogo ao usuário e permitem que
parâmetros, como quantidade de fluxos simultâneos, tipo de fluxo (TCP ou UDP) e o número da
porta lógica sejam inseridos. A aplicação original permite apenas a geração de 1 fluxo por vez.
Desta forma, é possível gerar diversos fluxos de dados distintos simultaneamente, e verificar o
comportamento da rede experimental perante estes fluxos de dados.

4.5.2.5 PC H5 (Windows)
O último elemento a ser configurado é o PC H5 (Windows). Este PC terá apenas o
software Dynamips, biblioteca WinPCap e o software VPCS instalados.
Para

instalar

o

WinPCap,

basta

http://www.winpcap.org/ e executá-lo.

fazer

o

download

do

instalador

no

endereço
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A instalação do Dynamips em PC executando Windows é bastante simples se comparada ao
processo em ambientes Linux, já que existe um instalador criado para o sistema Windows. Os
passos para instalação são os seguintes:

a) Efetuar

o

download

do

instalador

para

Windows

no

endereço:

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=160317&package_id=192619
b) Executar o instalador;
c) Transferir uma (ou mais) imagem do sistema operacional Cisco IOS para o diretório
Dynamips\images;
d) Criar um diretório que será utilizado para armazenar os arquivos gerados pelo Dynamips.
Este diretório deve ser informado no arquivo de configuração do Dynagen (arquivo
“.net”), no Lab Server.

Finalizada a instalação do software Dynamips, dois “atalhos” são criados na área de trabalho do
Windows. O atalho denominado “Dynamips Server”, é o próprio aplicativo Dynamips. O
segundo atalho, chamado “Network device list”, é utilizado para identificar as interfaces físicas
existentes no PC em questão e gerar o código que deve ser utilizado no arquivo de configuração
do Dynamips, no Lab Server, para mapear a interface Ethernet do elemento virtual para a
interface Ethernet física do PC.
O

software

VPCS,

por

sua

vez,

é

obtido

no

endereço

<http://wiki.freecode.com.cn/doku.php?id=wiki:vpcs&s=vpc> e não há necessidade de instalar
nenhum componente. O pacote é composto pelo executável do software (arquivo vpcs.exe) e um
arquivo texto de configuração, ilustrado a seguir.

Arquivo STARTUP.VPC
1
ip 172.16.1.1 172.16.1.254 24
2
ip 172.16.2.1 172.16.2.254 24
3
ip 172.16.3.1 172.16.3.254 24
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Os parâmetros presentes no arquivo exemplificado são responsáveis pela geração de três PCs
virtuais, cada qual com um endereço de rede (x.x.x.1) e seu respectivo gateway padrão
(x.x.x.254). O tamanho da máscara de rede (em bits) também deve ser informado no arquivo (24,
no caso). Para utilização do software em conjunto com o Dynagen, é preciso mapear a conexão
entre uma interface de um roteador virtual a cada PC virtual gerado. Isso é realizado via portas
lógicas UDP, no arquivo de configuração do Dynagen. Deve-se, portanto, executar o software
VPCS antes do software Dynagen, do contrário, o mapeamento não será bem sucedido.
No arquivo de configuração do Dynagen, o seguinte parâmetro deve ser adicionado para que o
mapeamento entre a interface do elemento virtual e um PC virtual ocorra:

[[ROUTER R1]]
F0/0 = NIO_udp:30000:10.10.40.5:20000

Onde:
•

F0/0 - Primeira interface Ethernet do roteador virtual;

•

30000 - Porta lógica UDP associada ao servidor Dynamips para conexão com o primeiro
VPC;

•

10.10.40.5 – Endereço lógico IP associado ao PC H5, no protótipo;

•

20000 - Porta lógica UDP associada ao PC no qual o software VPCS encontra-se em
execução (H5, no caso), para conexão entre o primeiro VPC e a porta Ethernet do roteador
virtual R1.

As portas UDP são incrementadas de um em um, ou seja, para conexão com o VPC2 teríamos:

[[ROUTER R1]]
F1/0 = NIO_udp:30001:10.10.40.5:20001

E assim sucessivamente.

4.6. Operação do Protótipo
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Para que o protótipo opere de acordo com o esperado, todas as configurações
mencionadas devem estar concluídas e todos os softwares necessários, instalados.

4.6.1 Inicialização dos servidores Dynamips nos PCs remotos

Cada um dos 3 PCs remotos (H3, H4 e H5) deve ter o software Dynamips inicializado em
modo “Hypervisor”, aguardando uma conexão do Dynagen instalado no Lab Server, na porta
lógica TCP 7200 (porta TCP padrão utilizada pelo Dynamips / Dynagen). Para iniciar o
Dynamips nos PCs H3 e H4 (Linux), o comando a seguir deve ser executado:

dynamips –H 7200 &

A execução do comando supramencionado ocasionará a seguinte saída na console de cada um
dos PCs Linux:

Cisco Router Simulation Platform (version 0.2.8-RC2-x86)
Copyright (c) 2005-2007 Christophe Fillot.
Build date: Oct 14 2007 10:41:26
ILT: loaded table "mips64j" from cache.
ILT: loaded table "mips64e" from cache.
ILT: loaded table "ppc32j" from cache.
ILT: loaded table "ppc32e" from cache.
Hypervisor TCP control server started (port 7200).

Isso indica que a inicialização do processo foi bem-sucedida e o serviço abriu um socket de
comunicação na porta lógica TCP 7200. A inicialização do serviço no PC que executa Windows
como S.O. (H5) é feita clicando-se duas vezes no atalho de nome “Dynamips Server”, presente na
área de trabalho. Como resultado, a janela ilustrada na figura 4.18 é apresentada.
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Figura 4.18 – Inicialização do Dynamips em um PC com Windows.

Uma vez iniciados os servidores Dynamips remotos, o software Dynagen deve ser executado no
Lab Server para informar a cada instância remota o que será emulado e, centralmente, controlálas. O processo é ilustrado a seguir:

[root@labserver ~]# dynagen /root/labs/lab.net
Reading configuration file...
Network successfully loaded
Dynagen management console for Dynamips
Copyright (c) 2005-2007 Greg Anuzelli
=> ?
Documented commands (type help <topic>):
========================================
capture

console

export

hist

list

py

save

show

suspend

clear

disconnect

filter

idlepc

no

reload

send

start

telnet

confreg

exit

help

import

push

resume

shell

stop

ver

Neste ponto, a central de controle do Dynagen encontra-se ativada, e os comandos de controle
disponíveis podem ser verificados digitando-se “?”. Como o arquivo “.net” define os elementos
virtuais e as conexões existentes entre eles e entre o mundo real, os roteadores virtuais H3R6,
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H4R7, H4R8 e H5R9 já encontram-se ativados. Para verificá-los, deve-se digitar list no prompt
do Dynagen:

=> list
Name

Type

State

Server

Console

H3R6

3620

running

10.10.30.3:7200 2010

H4R7

3620

running

10.10.40.4:7200 2011

H4R8

3620

running

10.10.40.4:7200 2012

H5R9

3620

running

10.10.40.5:7200 2013

O comando list apresenta cada um dos elementos virtuais em execução, a plataforma emulada
(Cisco C3620, no caso), o endereço IP do servidor Dynamips remoto, a porta lógica TCP
utilizada para a conexão entre o Dynagen e o Dynamips e a porta TCP lógica utilizada para
emulação do acesso à porta console de cada um dos elementos. Dentre outras operações
disponíveis pela central de controle do Dynagen, é possível reinicializar um determinado
elemento, por meio do comando reload [nome do elemento] .
Com os elementos virtuais ativados e em execução, o último passo consiste em inicializar os
elementos reais R1, R2, R3, R4, R5, S1 e S2, e o Servidor de Consoles. Finalmente, o acesso aos
elementos de ensaio é realizado por meio de um navegador Web, digitando-se o endereço do
laboratório: http://189.19.52.71. O resultado é um laboratório com 9 elementos de ensaio
interconectados fisicamente, acessível por meio de um navegador Web comum, virtualmente de
qualquer lugar.
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Figura 4.19 – Acesso ao elemento R1, por meio de um navegador Web.

4.7. Notas Adicionais
Para a construção deste protótipo foram consumidos, aproximadamente, 90 dias. Este
tempo foi dividido entre a definição do escopo e requisitos do protótipo, levantamento dos
materiais e recursos necessários, aquisição dos materiais e recursos, testes com softwares
diversos, ajustes de configuração das máquinas e dos softwares. Em termos financeiros, a
construção do protótipo consumiu exatos R$9.159,65, ou seja, o requisito de manter os custos
abaixo de R$10.000 foi observado.

4.7.1 Principais Problemas Encontrados

Durante a construção do protótipo, alguns problemas foram encontrados – e solucionados.
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1. O software Dynamips, ao ser executado em modo “Hypervisor”, consumia praticamente
100% da CPU do PC, tornando-o extremamente lento. Em pesquisa realizada, constatouse que o problema era conhecido e perfeitamente solucionável por meio do comando
idlepc get [nome do roteador virtual]

executado a partir da central de controle do

Dynagen, seguido pelo comando idlepc save [nome do roteador virtual] . Estes
comandos necessitam ser executados uma única vez, e o resultado permanece gravado no
arquivo de configuração “.net” do Dynagen.
2. O software JTA não permite a conexão a elementos que não o próprio PC no qual o
software é executado. Posteriormente, em pesquisa, foi identificado que este
comportamento é comum aos Applets Java, e proposital, visando minimizar problemas
relacionados à segurança. Para contornar esta limitação, optou-se por utilizar um serviço
de tradução de endereços IP e portas lógicas, o NAT, no Lab Server. Desta forma, o
Applet estabelece a conexão com o próprio PC no qual ele se encontra (Lab Server), que
por meio do processo NAT redireciona a conexão para o destino correto.
3. Apenas um cabo octal foi adquirido para conexão do servidor de consoles aos elementos
de ensaio. Um cabo seria o suficiente para a conexão com 8 elementos, no entanto, ao
final, percebeu-se que existiam 9 elementos (R1, R2, R3, R4, R5, S1, S2, H3 e H4)
passíveis de conexão com o servidor de consoles. Para solucionar o problema, a porta
auxiliar (AUX) do servidor de consoles foi utilizada como 9ª porta, recebendo a
configuração adequada e permitindo a conexão do PC H4 ao servidor de consoles.

4.7.2 Limitações

No processo de construção do protótipo uma limitação adicional foi identificada,
relacionada ao Applet Java JTA. Quando carregado no navegador Web, o Applet não permite a
utilização das combinações de teclas Ctrl+C ou Ctrl+V, para copiar e “colar” informações da tela
e para a tela de comando. Esta limitação não foi solucionada.
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5. TESTES DE FUNCIONALIDADE
Visando apurar a funcionalidade do protótipo construído, a facilidade de integração deste
com ferramentas externas, e sua viabilidade como ferramenta de ensino, os seguintes testes foram
definidos:

1. Inserção do protótipo em um ambiente real de ensino e verificação de sua usabilidade e
aceitação por parte dos estudantes;
2. Integração do software Traffic, para geração de tráfego entre 2 pontos distintos,
utilizando os elementos de ensaio;

5.1. Inserção do protótipo em um ambiente real de ensino
O protótipo foi aplicado em uma única ocasião, em um curso superior tecnológico de
Redes de Computadores oferecido por uma faculdade em São Paulo, na disciplina de Arquitetura
de Redes. O grupo discente, formado por 18 alunos, foi convidado a utilizar o protótipo em um
exercício que visava aplicar alguns dos conceitos vistos em sala de aula. Como o protótipo
oferece apenas 8 roteadores, a divisão deu-se em seis bancadas com dois alunos e duas bancadas
com três alunos. A aula prática teve duração de 1 hora, sendo este tempo insuficiente para a
conclusão do exercício proposto. O cenário apresentado compreendia as seguintes tarefas:
 Configuração de endereçamento IP nos elementos, de acordo com o plano de
endereçamento IP definido;
 Testes iniciais de conectividade;
 Configuração de roteamento dinâmico nos elementos (RIP);
 Observação das tabelas de roteamento, identificação e entendimento do porque tais rotas
foram selecionadas pelo protocolo;
 Testes de rotas alternativas em caso de falha em dois nós da rede experimental.
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A apresentação do exercício deu-se, inicialmente, por meio de uma explanação oral dos objetivos
da atividade e instruções básicas de acesso ao ambiente, tais como endereço para acesso ao
laboratório remoto, senha de acesso aos elementos e divisão dos elementos entre os grupos (um
elemento por bancada).
Os alunos então procederam ao acesso do ambiente. A figura 5.1 ilustra o processo. A página
inicial apresenta o enunciado do exercício e as atividades a serem desempenhadas por cada
bancada. Um menu lateral, localizado à esquerda da página, auxilia os alunos na navegação do
site. Ao clicar no primeiro ícone do menu (1), o diagrama preparado para o exercício é
apresentado. Clicando-se em um elemento do diagrama (2), a conexão com o elemento é
estabelecida e os alunos podem iniciar a interação (3), configurando-o conforme instruções
passadas pelo professor e pela própria página Web.

Figura 5.1 – Protótipo aplicado em sala de aula.
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5.1.1 Resultados

Percebeu-se que o fato dos alunos compartilharem o acesso a um mesmo elemento surtiu
um resultado positivo, no sentido em que o interesse pela atividade e o sentimento de trabalho em
equipe foram realçados. Um exemplo foi a interação constante entre os membros de uma mesma
bancada e mesmo entre bancadas distintas, uma vez que o cenário concebido apenas funcionaria
em sua totalidade se todos os alunos completassem suas tarefas.
Ao final da aula, os alunos seguiram ainda por muitos minutos realizando testes e interagindo
com o ambiente, comprovando o elevado grau de interesse pela ferramenta.
Foi elaborado um questionário visando captar as percepções dos alunos quanto à utilização do
laboratório remoto. A tabela 6 apresenta este questionário.

1

2

3

4

5

SIM NÃO

1 Você já havia tido contato com um roteador antes?
Você acredita que o experimento ajudou-o a compreender melhor
2
a teoria vista em sala de aula?
3 Você gostaria de utilizar este ambiente com mais frequência?
4 Você ficou motivado com esta experiência?
5 A interação com os colegas foi positiva?
6 Que nota você daria para a experiência realizada?
7 Que nota você daria para o cenário apresentado?
Que nota você daria para a interface utilizada para acesso aos
8
elementos?

Tabela 6 – Questionário apresentado aos alunos convidados a participar da aula prática.

Dos 18 alunos participantes, 15 responderam o questionário. A tabulação das respostas é
apresentada na tabela 7.

1
1 Você já havia tido contato com um roteador antes?
Você acredita que o experimento ajudou-o a compreender melhor
2
a teoria vista em sala de aula?
3 Você gostaria de utilizar este ambiente com mais frequência?
4 Você ficou motivado com esta experiência?
5 A interação com os colegas foi positiva?
6 Que nota você daria para a experiência realizada?
7 Que nota você daria para o cenário apresentado?
Que nota você daria para a interface utilizada para acesso aos
8
elementos?

2

3

1
1

Tabela 7 – Tabulação das respostas obtidas com os estudantes.

4

1
2

5

13
12
15

SIM NÃO
4
11
13

2

15
14
12

1
3
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5.1.2 Conclusão do teste

Analisando as respostas obtidas e o comportamento dos alunos em aula, é possível
concluir que a aplicação do protótipo em sala de aula não apenas é viável, mas bastante
produtiva. Dentre os principais pontos positivos destacam-se o grau de comprometimento gerado
entre os estudantes e o exercício proposto, o trabalho em equipe do grupo como um todo, a
interatividade com o ambiente e a aceitabilidade da interface com o usuário. Um ponto adicional
observado foi que, em momento algum um estudante levantou a hipótese de que um dos
elementos de ensaio poderia ser gerado por software, não se tratando de um elemento físico.
Como pontos de atenção observados durante o experimento, destacam-se:


Problemas técnicos iniciais ocasionados pelas regras do firewall da instituição, que não
permitia o acesso às portas lógicas necessárias – resolvido posteriormente;



Uma falha de planejamento inicial resultou em perda de alguns minutos no início do
experimento, já que os alunos clicavam em elementos que não lhes foram designados;



O nível de excitação dos alunos, no início, comprometeu minutos importantes da aula, o
que resultou na impossibilidade de finalizar o exercício dentro do tempo disponível (1
hora).

A maior parte dos problemas identificados podem ser corrigidos com um planejamento de aula
mais eficiente. Acredita-se que, em um segundo momento, quando a ferramenta não for mais uma
novidade, alguns dos problemas identificados venham a ser eliminados.

5.2. Integração do software TRAFFIC para geração de fluxos de dados
em um ambiente gerado pelo protótipo
Este experimento visa demonstrar a funcionalidade do protótipo quando utilizado em
conjunto com ferramentas externas, como o software gerador de fluxos de dados conhecido por
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“Traffic”. Uma versão simplificada do cenário aplicado no item 5.1 foi utilizada para a realização
deste teste, conforme ilustra a figura 5.2.

Figura 5.2 – Cenário utilizado para testes com o gerador de fluxo de dados TRAFFIC.

Para o teste foram gerados, simultaneamente, fluxos de dados simulando as seguintes aplicações:


FTP (TCP 21)



HTTP (TCP 80)

Para verificação do tráfego foi ativado o software coletor de pacotes no PC H3. Os incrementos
de consumo de banda na interface Ethernet 0 deste mesmo roteador também foram observados.
Os serviços “TRAFFSERVER” e “TRAFFCLIENT” foram executados nos PCs H4 e H3,
respectivamente, conforme apresentado a seguir:

118

TRAFFSERVER – PC H4
+===================================================================+
|Este script abrira diversas portas, aguardando o trafego que sera

|

|gerado pela aplicacao cliente (geratrafego) a partir do host H3

|

+===================================================================+
Quantas portas voce deseja abrir simultaneamente? 2
Entre com o protocolo (tcp ou udp): tcp
Entre com a porta: 21
Entre com o protocolo (tcp ou udp): tcp
Entre com a porta: 80
trafserver Starting
Initializing Reply
Initializing Protocols
Initializing Servers
Starting servers. Press ENTER to end.
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TRAFFCLIENT – PC H3
+===================================================================+
|Este script abrira um fluxo de dados para o servidor trafserver,

|

|que devera estar previamente rodando no host H4 (10.10.40.4).

|

|Pode ser gerado mais de 1 fluxo, bastando rodar este script quantas|
|vezes forem necessarias. O servidor devera esta aguardando conexoes|
|nas mesmas portas em que serao gerados os fluxos. Para 'matar' os

|

|deamons criados, apos finalizar os testes, digite 'parafluxo'

|

+===================================================================+

Entre com o protocolo destino (tcp ou udp): tcp
Entre com a porta destino: 21
trafclient Starting
Initializing Payloads
Initializing Protocols
Entre com o protocolo destino (tcp ou udp): tcp
Entre com a porta destino: 80
trafclient Starting
Initializing Payloads
Initializing Protocols

A evolução do volume de tráfego, medido em intervalos de 30 segundos diretamente na interface
e0/0, é apresentado na figura 5.3.
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Figura 5.3 – Evolução do volume de dados gerado pelo software Traffic.

Em exatos 6 minutos, o volume de dados atingiu a capacidade máxima da interface s1/3 do
roteador R2. Esta interface foi manualmente configurada para suportar uma taxa de transferência
máxima de 64 Kbps, como pode ser observado na leitura das estatísticas da interface, a seguir:
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R2#sh interface serial 1/3
Serial1/3 is up, line protocol is up
Hardware is CD2430 in sync mode
Internet address is 192.168.1.2/24
MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 247/255, rxload 255/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang 00:55:51
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 344
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 51/1000/64/344 (size/max total/threshold/drops)
Conversations

31/33/32 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 48 kilobits/sec
5 minute input rate 64000 bits/sec, 15 packets/sec
5 minute output rate 63000 bits/sec, 13 packets/sec
7252 packets input, 2532973 bytes, 0 no buffer
Received 208 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
7749 packets output, 2591646 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 919 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Este resultado é interessante por demonstrar quão facilmente testes de “stress” podem ser
formatados e implementados. Um pequeno trecho da captura do tráfego realizada por meio do
software TCP DUMP no PC H3 é ilustrado a seguir, mostrando que o tráfego HTTP e FTP
foram, de fato, gerados.
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[root@H3 root]# tcpdump

> dump

eth0: Setting promiscuous mode.
tcpdump: listening on eth0
[root@H3 root]# more dump
15:46:24.191470 10.10.40.4.ftp > 10.10.30.3.1397: P 3033302723:3033303640(917)
ack 3815396220 win 10582 <nop,nop,timestamp 72537 1647499> (DF)
15:46:24.191746 10.10.30.3.1397 > 10.10.40.4.ftp: P 1:631(630) ack 917 win
10582 <nop,nop,timestamp 1648113 72537> (DF)
15:46:24.26415310.10.40.4.http > 10.10.30.3.1385: P 3044447965:3044448489(524)
ack 3819200943 win 11970 <nop,nop,timestamp 72699 1647410> (DF)
15:46:24.264384 10.10.30.3.1385 > 10.10.40.4.http: P 1:621(620) ack 524 win
11970

<nop,nop,timestamp 1648120 72699> (DF)

5.2.1 Problemas encontrados

Neste último teste, a intenção original era utilizar todos os recursos do protótipo no
processo. Entretanto, como os PCs H3 e H4 são responsáveis pela tarefa de gerar o fluxo de
dados e, no protótipo, eles também são responsáveis por gerar os roteadores virtuais H3R6, H4R7
e H4R8, percebeu-se que não haveria como utilizar estes PCs para realizar ambas as tarefas. Por
este motivo, os PCs tiveram de ser desconectados do Switch S1 e conectados diretamente ao
switch S2, este último inserido diretamente no contexto do laboratório. A conclusão é que,
preferencialmente, os PCs geradores de tráfego devem pertencer fisicamente ao ambiente do
laboratório, devendo ser conectados ao switch deste ambiente.

5.2.2 Conclusão do teste

Por da integração da aplicação geradora de tráfego Traffic ao ambiente laboratorial
proposto, mostrou-se que a incorporação de ferramentas externas ao ambiente é descomplicada e
pode ser de extrema utilidade para a realização de experimentos diversos. No teste proposto, foi
possível verificar o fluxo de dados de duas diferentes aplicações simuladas (FTP e HTTP), e foi
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verificado o incremento no fluxo de dados medido no roteador R2, na extremidade geradora do
tráfego. Esta aplicação pode ser útil em testes de estresse aplicados a uma rede experimental, ou
em testes mais elaborados como a priorização de diferentes aplicações dentro de uma rede
experimental utilizando-se mecanismos de qualidade de serviço.
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6. CONCLUSÃO
Este trabalho objetivou apresentar uma arquitetura para a construção de laboratórios de
redes de computadores com possibilidade de acesso remoto, buscando a integração entre
elementos reais e virtuais de forma a reduzir o investimento total necessário para a construção do
ambiente. Um protótipo funcional de um ambiente foi construído utilizando a arquitetura
proposta como base, com a intenção de comprovar a viabilidade e usabilidade de um ambiente
destes no meio educacional.
Com base nos testes realizados, o protótipo mostrou-se viável e teve uma aceitação grande por
parte do corpo discente que teve contato direto com o ambiente, apesar dos problemas e
limitações encontrados e documentados. Mostrou-se, também, que é possível a integração de
elementos e ferramentas externas ao ambiente criado, possibilitando a criação de experimentos
mais sofisticados.
No que se refere à redução de custos, a aplicação do protótipo não pôde ser conclusiva, uma vez
que existem custos inerentes e não documentados, como o custo de licenciamento do sistema
operacional Cisco IOS, utilizado nos roteadores virtuais. Este custo pode vir a tornar a utilização
de elementos virtuais tão custosa quanto à de um elemento físico (de outro fabricante, por
exemplo). O levantamento deste custo não foi possível, já que a Cisco não possui um programa
de licenciamento voltado para este tipo de cenário. De acordo com pesquisas realizadas e
documentadas neste trabalho, a Cisco mostra-se interessada em facilitar o processo de
licenciamento de seu software para fins exclusivamente educacionais, entretanto, este processo
ainda não se encontra finalizado.
Os testes com o protótipo mostraram que a integração do ambiente criado a um sistema de ensino
a distância é factível, dada a interface com o usuário utilizada (HTML). O próprio ambiente
criado para teste do protótipo em uma sala de aula pode ser utilizado, praticamente sem
alterações, para aulas ministradas no formato não-presencial.
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6.1. Trabalhos futuros
Para dar continuidade a este trabalho, alguns pontos podem ser investigados com um
maior grau de detalhamento, visando preencher lacunas identificadas no decorrer do processo:


Identificar uma alternativa aos softwares Dynamips / Dynagen no que se refere a um
emulador de roteadores e / ou outros elementos de rede que possa operar plataformas
independentes de fabricantes e, desta forma, sem o ônus do licenciamento de software;



Criar um sistema de agendamento e autenticação para usuários externos que tenham
interesse em utilizar o ambiente remotamente;



Desenvolver uma interface gráfica interativa, que apresente alterações na topologia
gráfica conforme interfaces são ativadas ou desativadas;



Integrar elementos síncronos de ensino ao ambiente, com o intuito de prover uma solução
educacional ainda mais completa. Exemplos seriam um sistema interativo de câmeras
para vídeo-aulas, ou um sistema de CHAT, para permitir a interação em tempo real com
os participantes de um dado experimento.
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