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Introdução

O Fibre é um projeto que visou a criação de uma federação de testbeds entre instituições do Brasil
e da Europa. Ele permite pesquisa e experimentação em novas arquiteturas de rede e Internet do
futuro, tais como novas abordagens, algoritmos e soluções para superar as limitações atuais das
redes de comunicação de dados. Estas novas soluções podem não se limitar a um certo tipo de
hardware, conexão, ou arquitetura. Portanto, as testbeds devem estar preparadas para fornecer
os mais diversos tipos de recursos, com configurações flexı́veis e fáceis de serem alteradas para
viabilizar a pesquisa em novas arquiteturas de redes e Internet do futuro. Para cumprimento de
tais requisitos, o Fibre possui em suas testbeds Control and Management Frameworks (CMFs)
capazes de prover aos usuários da federação funcionalidades complementares para a criação e
execução de experimentos. Tais funcionalidades compreendem o uso de recursos OpenFlow para
criação de arquiteturas de rede, recursos de redes sem fio para desenvolvimentos de novas formas
de comunicação sem fio e uso de máquinas virtuais como servidores ou para testes de novos
protocolos de rede [1]. Além de serem encarregados de gerenciar os recursos locais das testbeds,
estes frameworks e os seus respectivos protocolos de comunicação atuam como uma ponte para
conectar diferentes testbeds com arquiteturas e recursos heterogêneos sob uma mesma estrutura
de comunicação. Desta forma um mesmo usuário pode ser capaz de se comunicar com diversas
testbeds que utilizem um mesmo CMF usando a mesma ferramenta para interação com o CMF.

Por mais que o Fibre seja uma federação que viabiliza experimentações em larga escala como não
era antes possı́vel em instalações nacionais, ainda há bastante espaço para melhorias e extensões.
Especialmente, quando se trata da experiência de usuário e a forma de uso de ferramentas
para interação do usuário com a federação. Como por exemplo, tem-se o uso de dois portais
para acesso aos recursos nas testbeds e a forma completamente diferente para criar ou executar
experimentos em cada CMF.

Este relatório levanta os requisitos para uma interface web capaz de interagir com todos os
CMFs usados no Fibre, além de propor e discutir possı́veis cenários que a federação pode seguir
para poder implementar uma nova interface com os usuários. É proposta uma arquitetura e
é feita a descrição do funcionamento de uma ferramenta amigável, prática e intuitiva para a
experimentação na federação Fibre.

A organização desse relatório está como descrito a seguir. Primeiramente, é feita uma descrição
dos frameworks atuais do FIBRE. Depois, é feita uma discussão sobre a usabilidade da interface
atual do FIBRE em comparação com outras interfaces disponı́veis. Na seção seguinte, são
apresentadas e discutidas algumas propostas de arquiteturas, com foco na interação entre o
frontend e o backend da interface com o usuário. Na sequência, são discutidas as funcionalidades
propostas para a ferramenta, assim como a dificuldade de implementação de cada uma delas. Por
fim, são apresentadas as conclusões desse relatório.
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Frameworks de Controle e Gerência do FIBRE

O desenvolvimento de uma ferramenta capaz de interagir com qualquer sistema requer o en-
tendimento de como é a arquitetura do sistema, seu funcionamento, e seus mecanismos de
comunicação, de modo a compreender o sistema e ser capaz de criar uma ferramenta plenamente
compatı́vel. O desenvolvimento de uma nova interface para o Fibre, da mesma forma, precisa
conhecer os CMFs utilizados no Fibre: suas arquiteturas, suas ferramentas para interação com o
usuário (seu front-end) e como é feita a comunicação com a federação (seu back-end).

O restante desta seção descreve as principais caracterı́sticas e arquiteturas dos CMFs do FI-
BRE, além de seus front-ends e back-ends. Por fim, uma tabela sinóptica comparando as
particularidades de cada CMF usado Fibre é apresentada.

OFELIA Control Framework (OCF)

O projeto OFELIA foi criado com o intuito de desenvolver uma rede de testbeds interconectadas
através da Europa, com a motivação de tentar solucionar o distanciamento entre a pesquisa
teórica sobre novas arquiteturas de rede e a integração prática com as aplicações. O projeto
focava-se especificamente na utilização de uma arquitetura de rede baseada no uso OpenFLow
para a criação de redes flexı́veis e dinâmicas.

O OCF foi originalmente criado para cuidar do controle e gerenciamento das testbeds do projeto
OFELIA, mas hoje o OCF é utilizado em várias testbeds ao redor do mundo que focam no
uso do OpenFlow e no estudo de Software Defined Networks (SDNs). Ele foi fortemente
influenciado pelos conceitos de arquitetura definidos pelo Global Environment for Network
Innovations (GENI), e, desde a versão 0.6, ele passa a ser plenamente compatı́vel com a GENI
Application Program Interface (GENI API). Contudo, o uso dos recursos compatı́veis com
OpenFLow não é realizado com o escalonamento de horários. Em vez disso, os slices da rede
OpenFlow são definidos como partes do tráfego que são controladas por um dado controlador
OpenFlow que pertence ao experimento de um usuário. Diversos usuários compartilham o uso
de um mesmo switch OpenFlow simultaneamente, mas graças a abstrações do OpenFlow como o
FlowSpace, do ponto de vista do usuário, é como se todo o substrato de rede fosse completamente
configurável [2, 3].

A arquitetura do OCF evoluiu bastante durante a execução do projeto OFELIA. Diversos módulos
foram modificados com a intenção de promover a modularização de seus componentes. Além
disso, foi feita a especificação de APIs em diversas camadas do funcionamento do OCF para
padronizar a forma de interação entre os módulos e tornar seu uso flexı́vel. Tais alterações no
funcionamento da arquitetura permitem que o OCF tenha seus módulos facilmente modificados
ou estendidos por terceiros sem a necessidade de grandes esforços. A versão atualmente em uso
no Fibre é a OCFv0.8.1, e sua arquitetura pode ser vista na Figura 1.

A entidade chamada Expedient é uma estrutura monolı́tica que é apresentada ao usuário como
um sistema de login para uso da ferramenta e uma interface web para o uso da federação. Tal
estrutura monolı́tica consiste em uma WebGUI para configuração dos experimentos, um como
front-end, e uma Clearing House (CH) encarregada dos projetos e da autenticação dos usuários
na federação. A CH é a única entidade nesta arquitetura que distribui certificados e credenciais,
agindo como uma entidade confiável ao longo da federação ou entre federações de testbeds. Ela
gerencia os projetos, as identidades dos usuários participantes dos experimentos, os privilégios
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Figura 1. Diagrama de blocos da arquitetura do OCF, no qual os AMs pré-definidos são o de
virtualização (VT AM) e o de recursos OpenFlow (OpenFlow AM).

destes usuários e o responsável pelos projetos [4]. Nesta arquitetura, cada um dos AMs possui
possui duas partes: uma especı́fica ao recurso que ele agrega e controla, e outra comum a todos os
AMs. A parte especı́fica ao recurso implementa a real função de gerenciar tais recursos, enquanto
a parte comum é encarregada de cuidar de funções comuns aos AMs, tais como: reservar os
recursos e tratar da identificação, autenticação e autorização de usuário. O suporte a GENI API
foi implementado a partir do OCFv0.6, de forma que testbeds usando o OCF podem fazer parte
de outras federações que suportem a GENI API. Da mesma forma, outros front-ends compatı́veis
com a GENI API podem ser utilizados para interação com testbeds usando o OCF.

O OCF vem com dois AMs por padrão: o Virtualization Technology Aggregate Manager
(VT AM) e o Openflow Aggregate Manager (OFAM). O VT AM é a entidade responsável
por controlar os servidores de virtualização. Ele instancia as Virtual Machines (VMs), as
configura, e mantém controle sobre os endereços fornecidos a cada uma delas dentro da rede de
controle do experimento. Tal informação é enviada de volta para a interface web para fins de
visualização. O OFAM cuida da comunicação e configuração de dispositivos de rede compatı́veis
com OpenFLow. O Openflow Aggregate Manager foi baseado no Flowvisor OpenFlow Aggregate
Manager (FOAM) [5] e provê um mecanismo para administração do componente FlowVisor no
cenário da utilização do recurso por diversos usuários simultaneamente.

O OCF traz uma classe base para o desenvolvimento e implementação de outros AMs. Esta
classe cuida de todo o processo de comunicação e reserva, o que permite que terceiros realizem
uma implementação de um novo AM. Isto facilita a extensão e personalização do uso do OCF
pelos administradores das testbeds.

cOntrol and Management Framework (OMF)

O OMF é um CMF desenvolvido no Winlab para ser usado na testbed ORBIT. Esse CMF foi
aprimorado e hoje é utilizado em diversas testbeds para controlar vários tipos de experimentos. Os
usuários de testbeds e federações que usam este CMF são capazes de descrever seus experimentos
usando uma linguagem de alto nı́vel criada unicamente para este propósito, a OMF Experiment
Description Language (OEDL). Com a OEDL, é possı́vel descrever os elementos presentes nos
experimentos, suas configurações e como são conectados. Também é possı́vel definir como os
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recursos requisitados vão se comportar após um certo tempo ou como responderão a eventos,
tal como uma máquina de estados [6]. Houve esforços para habilitar a integração do Slice-
based Federation Architecture (SFA) com o OMF, mas até recentemente tal integração não era
plenamente suportada. Isto mudou com a chegada do OMFv6, uma nova versão do OMF que
traz suporte nativo ao SFA. Além disso, foi disponibilizado um pacote adicional que garante o
suporte para o padrão SFA em testbeds usando versões anteriores do OMF [7]. A arquitetura das
primeiras versões do OMF, tal como o OMFv5.4 atualmente em uso no Fibre, pode ser vista na
Figura 2.

A arquitetura do OMF possui uma separação bem distinta em três planos: Controle, Medições
e Gerenciamento. O Plano de Controle do OMF é dedicado a fornecer ferramentas e métodos
para que o usuário seja capaz de descrever e sistematicamente desenvolver e orquestrar seus
experimentos. O Plano de Medições inclui ferramentas para instrumentar um experimento,
além das entidades responsáveis por coletar a armazenar os dados medidos. E o Plano de
Gerenciamento possui todas as ferramentas e entidades capazes de alocar e configurar os recursos
fornecidos pela testbed.

Figura 2. Diagrama de blocos da arquitetura do OMF, onde estão representados o Experiment
Description (ED), o Experiment Controller (EC), o Aggregate Manager (AM) e os Resource
Managers (RMs), com o seus Resource Controller e módulos de monitoração OML.

Nas primeiras versões do OMF, o Plano de Controle se limitava em permitir que o usuário
descrevesse seus experimentos em uma linguagem própria, a OEDL. Com a OEDL, o usuário
é capaz de criar um Experiment Description (ED). O ED é um documento que detalha os
recursos requisitados, suas configurações iniciais e permite definir uma maquina de estados
para o comportamento do experimento. A máquina de estados pode ser definida ao longo de
uma linha do tempo, ou configurada para reagir a mudanças de contexto, como por exemplo
“aumentar a vazão do enlace a cada X segundos” e “caso a perda de pacotes seja maior do que
Y, diminuir o atraso”. O Experiment Controller (EC) é o módulo encarregado de controlar o
experimento definido através do ED. O EC se comunica com o AM de uma dada testbed e envia
instruções correspondentes ao experimento para o Resource Controller (RC) da testbed. Uma
nova instância do EC é criada para cada experimento.

O AM possui um controle completo sobre a testbed, se comunicando com os vários Resource
Managers (RMs) presentes na testbed para gerenciar os recursos disponı́veis. Cada tipo de
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recurso da testbed é gerenciado por um RM correspondente, cuja função é cuidar dos aspectos
particulares de um dado recurso, tais como escrever imagens em disco ou criar uma Virtual
Local Area Networks (VLANs). Apenas uma parte dos recursos gerenciados por um dado RM é
utilizada em cada experimento, esta parte dos recursos é controlada por um RC. O RC interage
diretamente com o EC para configurar os recursos e realizar o experimento.

Testbeds que utilizam o OMF como CMF podem aproveitar o uso da Measurement Library
(OML) para realização de medições nos experimentos realizados nelas. Nascida a partir do
OMF, a OML é uma ferramenta para instrumentação que permite aos experimentadores criarem
pontos de medições customizáveis dentro de novos experimentos ou já existentes. É inclusive
possı́vel direcionar os fluxos das medições de diversos experimentos e agregá-los em databases
remotas. A OML foi originalmente concebida para habilitar medições em testbeds usando o
OMF. Entretanto, atualmente, ela é uma ferramenta completamente independente do CMF
empregado [8].

O Plano de Controle do OMF passou por uma grande mudança de paradigmas a partir de sua
sexta versão. Inicialmente, o Plano de Controle englobava apenas a criação de um ED com
o uso da OEDL, com a sua subsequente interpretação por um EC; agora, ele se tornou mais
flexı́vel e dinâmico. Através da criação de uma nova entidade, o Broker, o OMF passa a ser
compatı́vel com outros protocolos de comunicação, o que permite a sua integração com outros
tipos de federação, e, consequentemente, com os front-ends compatı́veis com estes protocolos.
As responsabilidades do Broker incluem: o anúncio dos recursos disponı́veis na testbed aos
usuário que requisitarem esta informação, agendar e reservar os recursos para os usuários. A
entidade do Broker deve ser vista pelos usuários como a principal forma de interagir com a
testbed. O Broker tem uma camada para comunicação que fornece interfaces para se comunicar
com os protocolos de comunicação usados na GENI API, no OMF original e no Representational
State Transfer (REST). Esta funcionalidade de comunicação com clientes usando diferentes
tipos de protocolos habilita que uma testbed usando OMFv6 seja facilmente incorporada em
diferentes federações compatı́veis com tais protocolos. Isto traz resiliência e dinamicidade à
testbed, de forma que possibilita que uma maior base de usuários seja capaz de utilizá-la [7].
Esta nova arquitetura pode ser vista na Figura 3.

O OMFv6 especificou o Federated Resource Control Protocol (FRCP), que assim como a
GENI API, define e padroniza como as entidades e elementos das testbeds devem se comunicar e
interagir [9]. Todas as mensagens emitidas pelo usuário contêm suas credenciais, que são usadas
para a autenticação e autorização na testbed. A autenticação é realizada quando as mensagens
são recebidas pelo Broker. Somente após as mensagens serem validadas, elas são consideradas
confiáveis e são encaminhadas para o agendador de recursos. O agendador recebe a requisição
de recursos do usuário e decide alocar tais recursos para o usuário naquele instante ou agendar
a alocação para um momento posterior em que a testbed tenha mais recursos disponı́veis, de
acordo com a database de recursos disponı́veis. O AM Liaison é responsável por atualizar a
base de dados com os recursos alocados pelos AMs e suprir todas as requisições relacionadas a
alocação de recursos. Ele também é capaz de se comunicar com AMs compatı́veis com SFA,
com os AMs tradicionais do OMF, e com Brokers de outras testbeds [6].

ProtoGENI

O GENI é um projeto que desenvolve um conceito de organização da infraestrutura de labo-
ratórios e testbeds que foi capaz de integrar diversas instituições de pesquisa nos EUA e criou
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Figura 3. Diagrama de blocos da arquitetura do OMFv6.

uma federação de testbeds interconectadas, se tornando um laboratório virtual para pesquisa
e ensino sobre redes e sistemas distribuı́dos. Os usuários desta federação podem dimensionar
experimentos de redes em larga escala e avaliar como protocolos de comunicação e arquiteturas
de rede se comportam em situações reais.

O ProtoGENI é um CMF implementado como protótipo do GENI, sendo desenvolvido no Flux
Research Group da University of Utah e financiado pela National Science Foundation (NSF). O
ProtoGENI foi baseado, em grande parte, em uma versão melhorada do CMF Emulab, sendo
concebido para ser uma espécie de CMF de uso geral, capaz de controlar diversos tipos de
recursos em testbeds para experimentação sobre Internet do futuro [10, 11, 12].

Inspirado na experiência adquirida com o Emulab, o SFA foi criado como uma proposta de
arquitetura mı́nima capaz de permitir que testbeds possuindo diferentes tecnologias, arquiteturas
e finalidades fossem capazes de se federar criando uma grande rede de experimentação sem que o
administrador de cada testbed perdesse controle dos recursos de seu domı́nio [13]. O SFA define
uma arquitetura segura e flexı́vel que proporciona aos usuários da federação a capacidade de
descobrir, alocar e usar os recursos disponibilizados remotamente pelas testbeds para a execução
de experimentos. A principal proposta do SFA é considerar que todos os tipos de recursos fı́sicos
disponı́veis em uma testbed podem ser compartilhados entre os usuários da federação, estando
disponı́veis apenas a um único usuário por um certo slice de tempo de duração do experimento. O
experimentador especifica um certo número de recursos que ele deseja utilizar para a realização
de um experimento e um dado perı́odo no qual o experimento será feito: durante tal perı́odo
estes recursos serão designados apenas ao experimentador e somente ele poderá ter acesso a eles.
Ao fim do slice de tempo de duração do experimento, estes recursos são desalocados e voltam a
ser ofertados para outros usuários que estejam buscando criar experimentos na federação. Cada
recurso pode ser configurado e usado de maneiras completamente distintas em cada um dos
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experimentos para o qual o recurso é alocado. Para tornar possı́vel a criação de experimentos de
acordo com o SFA, a GENI API foi desenvolvida como uma especificação e padronização de
como as entidades e elementos da testbed e da federação devem se comunicar e interagir [14].

O projeto do GENI desenvolveu diversos front-ends com finalidades e formas de uso bem
diferenteS. Isto permite que o usuário da federação seja capaz de realizar seus experimentos
de maneira mais eficiente ao escolher qual front-end melhor se adequa as suas necessidades.
Além da existência de várias ferramentas, o GENI possui uma grande e crescente comunidade
que coopera na solução de problemas e na disseminação do uso da federação. O sucesso desta
federação e dos conceitos usados em seu desenvolvimento influenciaram o desenvolvimento
de outros CMFs. Estes CMFs passaram a ter uma interface de comunicação compatı́vel com a
GENI API (e, consequentemente, com o SFA), a fim de permitir que uma mesma testbed usando
tal CMF fosse capaz de se comunicar e de se integrar com um maior número de usuários e
federações.

A Figura 4 apresenta um diagrama com as entidades presentes na arquitetura do ProtoGENI. A
Slice Authority (SA) é a entidade que profere a identidade do usuário e se responsabiliza por ele
e sobre suas ações. Ela pode ser uma instituição, centro de pesquisas ou agência governamental.
Sua tarefa é ser responsável por criar os slices de tempo e fornecer as credenciais para os usuários.
Dependendo de suas próprias polı́ticas e do nı́vel de uso da testbed, a SA pode aceitar criar slices
apenas para seus próprios usuários ou para usuários provenientes de outras SAs. O uso de várias
SAs para o estabelecimento de uma relação de confiança entre entidades e usuários não escala
propriamente em grandes federações. Por essa razão, o ProtoGENI optou por uma única entidade
centralizada, a CH. Esta entidade centralizada existe como uma fonte de informações de como
as testbeds da federação podem ser encontradas e também como um ponto confiável no qual os
membros da federação podem publicar seus certificados. O usuário pode utilizar um front-end
compatı́vel com GENI API/ SFA para criar e executar seu experimento. O front-end deve ser
configurado para contactar a CH da federação para buscar informações sobre como localizar
as testbeds e adquirir as credenciais necessárias para poder utilizar as testbeds. Em posse de
tais informações, o front-end usa as credenciais do usuário e se comunica com a SA de uma
testbed para requisitar que SA desta testbed agende slices de tempo para que o usuário execute
seu experimento. A função de criar os slices fica a cargo do AM, uma a entidade responsável por
gerenciar os recursos disponibilizados pela testbed aos usuários.

Figura 4. Diagrama de blocos da arquitetura do ProtoGENI.
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Comparação entre CMFs

Embora que todos estes CMFs sejam capazes de controlar e gerenciar recursos de testbeds, cada
um deles foi criado com a intenção de ser usado por testbeds com um foco de experimentação
diferente. Por serem capazes de lidar com uma maior variedade de experimentos, o uso em
conjunto destes CMFs possibilita um ambiente para experimentação mais rico.

Os usuários do Fibre são capazes de criar e realizar diferentes classes de experimentos com
variados tipos de recursos. Porém, ao invés de poder combinar diferentes tipos de recursos em
seu experimento, o usuário precisa optar por qual CMF utilizar antes de poder começar a realizar
seu experimento. Em resumo: O ProtoGENI se destaca como solução para agendamento de
recursos, instanciação de máquinas virtuais e pela sua compatibilidade com vários front-ends.
O OMF possibilita ao usuário instanciar e configurar recursos com grande flexibilidade, criar
experimentos que reagem como uma máquina de estados, e facilitar a realização de medições
nos experimentos. E o OCF permite aos usuários um completo controle sobre a rede através do
uso do OpenFlow, e a realização de experimentos relacionados a SDNs. A Tabela 1 mostra um
comparativo entre as funcionalidades dos CMFs usados no Fibre.

ProtoGENI OMFv5.4 OCFv0.8
Agendamento de recursos Sim Não nativamente1 Não
Instanciação de VMs Sim Não2 Sim
Configuração de VMs Sim Sim Sim
Atualização de imagens em VMs Não Sim Não
e máquinas fı́sicas
Criação de topologias de rede Sim Sim Sim
Suporte a OpenFlow com uso Não nativamente3 Não Sim
compartilhado dos switches
Experimentos descritos como scripts Não Sim Não
Compatı́vel com a GENI API Sim Não nativamente4 Sim5

Notas:
1: Existem agendadores externos, tal como o NITOS [15] ou o LABORA Scheduller, desenvolvido e
usado no FIBRE.
2: O OMF trabalha com máquinas virtuais que foram previamente instanciadas e iniciadas.
3: Existem extensões como o OFAM[5], que permitem a interação alocação de recursos OpenFlow.
4: Suporte ao SFA e a GENI API só são suportados com o uso do SFA wrapper ou nativamente a partir
do OMFv6 [7].
5: Suporte ao SFA e a GENI API suportados a partir do OCF v0.6.

Tabela 1. Comparativo entre os CMFs.
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Front-end

O front-end pode ser considerado uma ferramenta, na forma de um programa ou até mesmo uma
página web, com a qual o usuário interage com as testbeds e a federação. Usualmente o front-end
é criado junto com o CMF, de modo a implementar os protocolos de comunicação usados no
CMF e a facilitar a comunicação do usuário com a federação. Tais ferramentas podem tomar
diversas formas: portais web, programas locais com interface gráfica ou até mesmo soluções
em linha de comando capazes de serem usadas em scripts. No geral, a única similaridade
entre os front-ends é sua capacidade de descobrir, requisitar, configurar e acessar os recursos
disponibilizados pelo CMF de uma dada testbed, além de conter instrumentos e mecanismos
para facilitar a criação e execução de experimentos. A seguir, é apresentada uma descrição dos
principais front-ends usados em cada um dos CMFs do Fibre, e uma tabela sinóptica comparado
suas caracterı́sticas.

1. OCF
O OCF possui uma interface web capaz de reservar e configurar recursos. Neste portal, o
usuário é capaz de criar projetos, reservar os recursos, e configurar flowspaces. Contudo, o
processo para a realização do experimento não é intuitivo e requer a execução de muitos
passos. Com isso, o usuário precisa ter bom conhecimento do CMF para poder usar a
testbed.

Os recursos só estão disponı́veis através de uma Virtual Private Network (VPN), de forma
que o usuário necessita previamente estabelecer a VPN para acessá-los [2, 3], após fazer a
configuração do experimento.

As últimas versões do OCF são compatı́veis com o SFA e a GENI API. Tal caracterı́stica
permite o uso de outros front-ends, como os desenvolvidos para o GENI, como o jFed e o
Omni, para que o usuário interaja com testbeds usando o OCF [16].

2. OMF
A criação de experimentos usando o OMF é feita a partir da definição de um documento
descritor de experimento, o ED. Contudo, antes desse passo, é necessário alocar os
recursos em um determinado espaço de tempo. Assim, no caso do FIBRE, o usuário
deve acessar o LABORA Scheduler. Nessa interface, é apresentada uma listagem dos
recursos disponı́veis para o horário selecionado pelo experimentador. Não são fornecidas,
nessa interface, informações sobre distribuição espacial dos nós ou sobre como é feita a
sua interligação por meio de cabeamento. Outro ponto a ser destacado é que o usuário
não tem como descobrir de forma fácil quais são todos os recursos da testbed ou quando
algum recurso especı́fico estará disponı́vel para teste. Uma vez selecionados os recursos, o
OMF realiza a reserva e faz a liberação do acesso às máquinas reservadas no momento
selecionado. Para acessar os recursos, o usuário deve acessar por Secure Shell (SSH) o
servidor OMF durante o perı́odo de tempo reservado para o teste e, a partir desse ponto,
acessar todas as máquinas reservadas ou rodar o seu script OEDL com o experimento. O
acesso ao servidor OMF pode ser feito diretamente pela Internet ou por meio de VPN,
dependendo de configuração dos responsáveis pela testbed.

O usuário experimentador tem plena liberdade para decidir como as medições serão
realizadas: em que pontos do experimento, em que momentos elas serão efetuadas e de
que forma as medidas serão armazenadas [6].
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3. ProtoGENI

O GENI possui uma rica variedade de front-ends, que vão desde uma interface web, até
Graphical User Interfaces (GUIs) e Command Line Interfaces (CLIs) para reserva de
recursos. Esta variedade de front-ends possibilita uma maior liberdade ao usuário, de
maneira que ele pode escolher usar o front-end que melhor supra suas necessidade. Os
próximos itens descrevem os front-end usados por usuários para reserva de recursos em
testbeds usando o GENI.

(a) O GENI Portal é uma interface web para gerenciamento de contas e projetos. Nele
o usuário pode pedir permissão para entrar em projetos, ou caso possua privilégios,
ele mesmo pode criar projetos. Uma vez participando de um projeto, o usuário pode
criar topologias, reservar recursos e acessá-los quando disponı́veis. Todo o processo
de criação e execução do experimento é apresentado ao usuário como uma GUI na
qual ele pode elaborar seu experimento de forma simples e intuitiva, bastando apenas
clicar e arrastar os recursos para dentro do modelo de experimento [12, 17].

(b) O jFed é um framework baseado em Java para federações de testbeds. Ele é exe-
cutado localmente na máquina do usuário e se apresenta na forma de GUIs e CLIs
desenvolvidas para realizarem uma série de funções, as quais vão desde a criação de
topologias, agendamento e gerenciamento de experimentos, uma sonda para auxi-
liar desenvolvedores a testar as suas implementações de Application Programming
Interfaces (APIs), até um testador automatizado para realizar extensivos testes da
implementação de APIs e no funcionamento das próprias testbeds [18, 19].

(c) O Omni é uma ferramente de baixo nı́vel para reserva de recursos. Ele possui uma
CLI que permite ao usuário listar os recursos disponı́veis em uma dada testbed, reser-
var recursos, checar o status da reserva, e acessar os recursos ao fim deste processo.
Entretanto, o Omni não possui uma interface para a criação de experimentos. Em vez
disso, o usuário precisa fornecer um Resource Specification (RSpec) para ser usado
na reserva de recursos. O Omni é frequentemente usado dentro de scripts como uma
solução para a automatização da criação de grandes experimentos [12, 20].

(d) A geni-lib é uma biblioteca de python para a criação de RSpecs e reserva de recursos.
Ela é capaz de interagir com as testbeds de qualquer federação que seja compatı́vel
com a GENI API e se mostra adequada para usuários que desejem criar suas próprias
ferramentas. Usualmente, a geni-lib é empregada na orquestração de experimentos
repetitivos e criação de ferramentas para inspeção dos recursos disponı́veis em uma
dada federação [21].

Todos os CMF usados no Fibre tem como front-end principal um portal web próprio para
orquestração de experimentos. Essa experiência de uso poderia ser complementada com a
utilização dos demais front-ends, tal como visto no caso das ferramentas compatı́veis com a
GENI API, caso todo o testbed fizesse uso do SFA. O usuário de uma federação que suporte SFA
se tona capaz de escolher qual ferramenta melhor satisfaz sua necessidades, tais como um portal
capaz de ser acessado em praticamente qualquer dispositivo, CLIs capazes de serem usadas em
scripts para a automatização da criação de experimentos ou para a criação de um experimento
complexo ou uma GUI amigável para a criação de topologias de rede.

Para o FIBRE, existem outras opções de front-end além dos acima citados, como exemplo, o
Portal MySlice. Ele é capaz de se comunicar ao mesmo tempo com testbeds compatı́veis com
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SFA e com testbeds utilizando OMF [22]. Contudo, a experiência de uso do MySlice no FIBRE
não foi positiva.

A Tabela 2 mostra um comparativo entre os diferentes front-ends já citados, seu tipo de plataforma
e com quais protocolos o front-end é compatı́vel.

Web Local GUI CLI Biblioteca Compatibilidade
Portal GENI X X GENI API/SFA
jFed X X GENI API/SFA
Omni X X GENI API/SFA
geni-lib X X GENI API/SFA
Portal OMF X X FRCP
Portal OCF X X OCF

Tabela 2. Comparativo entre os front-ends.

Back-end

O front-end usado pelo usuário traduz a criação, configuração e orquestração do experimento em
uma série de mensagens que são encaminhadas para as testbeds. Estas mensagens são criados
seguindo as especificações definidas pelo dado CMF e são enviadas para as testbeds utilizando
um certo protocolo de comunicação também definido pelo CMF.

O back-end é o protocolo de comunicação utilizado na interação do usuário com as entidades
da testbed e entre as próprias entidades da testbed. Tanto o ProtoGENI quanto o OCF utilizam
o Extensible Markup Language Remote Procedure Call (XML-RPC) como mecanismo para
comunicação com a testbed, e.g. serializar as estruturas de dados necessárias para instanciar,
configurar e iniciar experimentos. O OMF suporta Extensible Messaging and Presence Protocol
(XMPP) e Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) em todas as suas versões, mas se torna
compatı́vel com o XML-RPC a partir de sua sexta versão.

O XML-RPC é um protocolo para chamada de procedimento remoto que usa Extensible Markup
Language (XML) para codificar suas chamadas e Hypertext Transfer Protocol (HTTP) para
mecanismo de transporte. O XML-RPC é utilizado como forma de serialização e transporte de
objetos e estruturas de dados através da rede. Todas as entidades do ProtoGENI e do OCF que
possuem comunicação com o usuário utilizam uma interface XML-RPC como back-end. Cada
uma das entidades tem uma Uniform Resource Locator (URL) única registrada na CH e podem
ser acessadas pelo usuário através desta URL. Cada membro da federação tem um certificado
autoassinado X.509 distribuı́do pela CH e tal certificado é utilizado para a autenticação da
conexão entre cliente e servidor.

A comunicação entre entidades de uma testbed utilizando o OMF não é feita diretamente entre
elas, mas através de uma entidade chamada servidor centralizado de Publicação-Assinatura
(PubSub). Qualquer entidade que deseje enviar uma mensagem para outra parte do sistema
deverá encaminhar esta mensagem ao servidor PubSub, assim como uma entidade que deseje
receber algum tipo mensagem deverá se registrar previamente no servidor PubSub para assinar
quais tipos de mensagens ela deseja receber. O servidor PubSub se encarregará de encaminhar
as mensagens recebidas para as entidades que a assinaram. Até o OMFv5 a comunicação com o
servidor PubSub é feita através dos protocolos XMPP ou AMQP [7]. O XMPP é um protocolo
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de comunicação baseado em XML, desenvolvido para uso em sistemas com comunicação
orientada a mensagens. O XMPP permite a troca de dados estruturados em tempo quase real
entre diferentes entidades. Desenvolvido para ser extensı́vel, este protocolo tem sido usado
em sistemas baseados em PubSub. O AMQP também é um protocolo de comunicação feito
para uso em sistemas com comunicação orientada a mensagens, mas foi desenvolvido com o
intuito de suportar eficientemente uma grande variedade de aplicativos de mensagem e padrões
de comunicação. Testes realizados entre os dois possı́veis tipos de protocolos de comunicação
utilizados no OMF apontam que o AMQP possui uma menor quantidade de mensagens trocadas
e maior escalabilidade [23]. A partir do OMFv6, as formas de interação com a testbed foram
expandidas através da entidade Broker, de forma que as testbeds utilizando o OMFv6 tornam-se
também compatı́veis com o XML-RPC usado na GENI API e o RESTful usado no REST.

A Tabela 3 mostra a compatibilidade entre os back-end s e quais CMFs os suportam.

ProtoGENI OMF OCF
XML-RPC Sim A partir do OMFv6 Sim
XMPP Sim
AMQP Sim
RESTful A partir do OMFv6

Tabela 3. Comparativo entre os back-end s.
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Usabilidade

A federação FIBRE possui testbeds em diferentes instituições espalhadas pelo Brasil. Os CMFs
usados no FIBRE foram escolhidos por possuı́rem funcionalidades complementares, embora
possuam arquiteturas completamente diferentes. Estas diferenças na arquitetura dificultam o
desenvolvimento de soluções e ferramentas compatı́veis com todos os CMFs. Os front-ends
desenvolvidos para cada um dos CMFs foram criados baseados nas particularidades de cada
CMF, além de terem sido projetados para tratar dos casos e tipos de experimento para os quais
o dado CMF é focado. É natural imaginar que diferentes front-ends possuam uma forma de
uso bem distinta. Para desenvolver um front-end para o FIBRE com a melhor forma de uso, é
preciso comparar sua forma de uso atual com as formas de uso apresentadas em outros front-ends
. Esta comparação tem como objetivo levantar os pontos importantes a serem trabalhados no
desenvolvimento de uma interface web própria para o FIBRE. O restante desta seção descreve
a forma de uso atual do FIBRE, a forma de uso dos front-ends citados previamente, e um
levantamento dos pontos em que os outros front-ends apresentam vantagem sobre a usabilidade
do FIBRE.

FIBRE

Não existe de fato um único portal para o FIBRE, em vez disso a documentação sobre o projeto,
a federação, as instituições federadas e demais informações podem ser encontradas no FIBRE
ICT 1 e no FIBRE ORG 2. Enquanto o principal acesso aos recursos das ilhas é realizado através
de dois portais: o FIBRE Portal 3 e FIBRE OCF 4.

O FIBRE Portal é o portal unificado para cadastro de usuários na federação. Neste sı́tio, o usuário
é capaz de obter as credenciais para acesso aos recursos da testbed, além de ser o portal unificado
para acesso às testbeds que suportam OMF. Depois de validar sua identidade, o usuário deverá
escolher em qual das testbeds o seu experimento será executado. Contudo, não há qualquer
indicação de informações sobre diferentes recursos fornecidos por uma dada testbed, nem sobre
sobre o tempo estimado para a disponibilidade destes recursos. Os tipos e a quantidade dos
recursos que uma testbed disponibiliza, assim como o tempo necessário para os recursos estejam
disponı́veis são informações de grande importância para o usuário. Tais dados podem ser os
critérios de decisão sobre qual testbed o usuário escolherá. Entretanto, no caso do FIBRE Portal,
o usuário precisa decidir neste qual testbed utilizar mesmo sem dispor de informações sobre a
capacidade da testbed ser capaz de comportar o experimento, ou sobre o tempo de espera para
obter acesso aos recursos que serão requisitados. Similar ao FIBRE Portal, que atua como o
portal unificado para a federação, também existem portais locais respectivos a cada testbed. Estes
portais foram criados com o ideia de fornecer acesso aos recursos apenas da testbed local, caso o
portal unificado torne-se indisponı́vel. Os portais locais trazem informações a testbed, tais como:
informações e links sobre o projeto FIBRE, os CMFs suportados (em algumas ilhas o agendador
de recursos LABORA é erroneamente listado justo com os CMFs suportados), a sua localização
geográfica, as polı́ticas de uso, e o contato para comunicação com os responsáveis pela testbed.
O endereço de cada portal local pode ser encontrado na página de suporte do FIBRE ORG.

1http://www.FIBRE-ict.eu/
2https://FIBRE.org.br/
3https://portal.FIBRE.org.br/
4https://ocf.FIBRE.org.br/

https://FIBRE.org.br/support/
http://www.FIBRE-ict.eu/
https://FIBRE.org.br/
https://portal.FIBRE.org.br/
https://ocf.FIBRE.org.br/
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O FIBRE OCF é a implementação padrão da interface web usada no OCF, o Portal OCF. Esta
implementação é usada como forma de acesso unificada para acesso às ilhas que suportam
OCF. Depois de validar sua identidade, o usuário é capaz de criar ou entrar em projetos e então
executar experimentos usando os recursos disponı́veis pelo OCF de quaisquer ilhas da federação.
O FIBRE OCF permite que diferentes usuários possam fazer parte de um mesmo projeto com
permissões e privilégios diferenciados. Isto facilita seu uso na sala de aula, já que permite que
um instrutor com privilégios crie topologias de rede para o experimento e deixe que os alunos
com permissões limitadas participem do projeto. Ao criar um projeto, o usuário precisa definir
quais recursos ele irá utilizar. É importante notar que o usuário pode escolher utilizar recursos
de qualquer uma das ilhas e combiná-los numa rede ligando as diferentes testbeds da federação.
O processo de criação de topologias e alocação dos recursos é feito pelo FIBRE OCF, mas o
acesso do usuário às máquinas virtuais é feito somente através de uma VPN. De certa forma, o
uso do FIBRE OCF exige que o usuário do FIBRE tenha conhecimento prévio sobre o uso do
OCF e experiência com o uso do portal antes de ser capaz de executar experimentos. Não há
indicação nas páginas de criação do projeto sobre como descrever o experimento, não há uma
sinalização de quais passos são necessários para criação de topologias e não há uma descrição
sobre a terminologia utilizada. Existem links com vı́deos sobre o uso do OCF nas páginas de
ajuda do portal, mas é otimista esperar que um novo usuário tenha a iniciativa de buscar por
guias de uso do CMF antes de esbarrar em problemas e não ser capaz de continuar.

Demais front-ends

O Portal GENI é a porta de entrada para a federação GENI. O registro na federação é feito a partir
das credenciais em sua instituição de origem: o usuário é inicialmente solicitado a entrar com o
nome de sua instituição para então usar suas credenciais em sua própria instituição de origem.
Após conseguir acesso, o usuário deverá criar ou entrar em projetos para executar experimentos.
Os projetos do Portal GENI tem a mesma motivação e funcionamento dos projetos no FIBRE
OCF. Dentro do Portal GENI, existe uma ferramenta chamada Jacks, a qual permite a criação de
topologias com os recursos disponibilizados pelo GENI, e a reserva dos mesmos. O Jacks possui
uma lista com diferentes tipos de recursos que podem ser usados na criação de experimentos,
como pode ser visto na Figura 5.a, além de permitir a configuração destes recursos, como na
Figura 5.b. Através desta interface gráfica, o usuário é capaz de criar topologias simplesmente
clicando e arrastando diferentes recursos e alterando a disposição deles para criar as mais diversas
topologias de rede. O usuário não precisa ter noção do funcionamento do CMF empregado,
apenas precisa imaginar o layout do experimento, posicionar os recursos necessário para o
mesmo, configurar os recursos conforme desejado e selecionar em qual testbed o experimento
será realizado.

Usuários do GENI que desejem utilizar outros front-ends necessitam primeiramente gerar seu
certificado X.509. Os certificados são gerados pela federação, e são usados como mecanismo
para validar as identidades dos usuários. Para o usuário, este processo se resume a logar no portal
da sua federação, descarregar seu certificado e usá-lo nos front-ends compatı́veis.

Uma outra opção de entrada no GENI é o jFed. A versão mais usada do jFed é um GUI executada
localmente. O usuário entra com o arquivo de seu certificado e sua senha na federação para o uso
do programa. O jFed possui uma lista com diferentes tipos de recursos que podem ser usados
na criação de experimentos, como pode ser visto na Figura 6.a, e permite configuração destes
recursos, como na Figura 6.b. De forma similar ao Jacks, o usuário não precisa ter noção do
funcionamento do CMF empregado, apenas precisa imaginar o layout do experimento, posicionar
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(a) Criação de topologias (b) Configuração dos recursos

Figura 5. Exemplo do uso do Jacks no Portal GENI.

os recursos necessário para o mesmo, configurar os recursos conforme desejado e selecionar em
qual testbed o experimento será realizado. Mas a GUI do jFed possui importantes funcionalidades
não encontrados no Jacks: a possibilidade de salvar e/ou carregar as topologias criadas em/a partir
de arquivos de texto, executar comandos e instalar pacotes durante a inicialização das máquinas
virtuais, testar a disponibilidade de todas as testbeds da federação, permitir a visualização e
edição dos RSpecs criados a partir do editor de topologia e permitir ao usuário checar os RSpecs
trocados entre o front-end e as demais entidades. O uso o jFed compreende os usuários mais
básicos que apenas desejam executar um experimento sem possuir qualquer conhecimento prévio
dos CMFs usados na federação, tendo apenas noções básicas de redes ou do uso de Linux,
quanto os usuários mais experientes, que podem manualmente editar os RSpecs caso sintam
necessidade.

(a) Criação de topologias (b) Configuração dos recursos

Figura 6. Exemplo do uso do jFed.

O Omni é um front-end em CLI, usado para reserva de recursos também no GENI. É preciso
configurá-lo antes de iniciar o uso da ferramenta: ele utiliza as credenciais do usuário a partir
de seu certificado e um arquivo de configuração próprio para o Omni, encontrado no Portal
GENI. Em posse de tais arquivos, o usuário deve usar o comando de configuração no Omni,
o que basicamente salva localmente as credenciais do usuário para o uso delas na ferramenta.
De forma similar ao Portal OCF e ao Portal GENI, ele requer que o usuário esteja alocado em
projetos para poder requisitar recursos à federação. O Omni permite ao usuário listar os recursos
disponı́veis em uma das testbeds da federação, requisitar recursos a partir de um arquivo RSpec
e obter o endereço dos recursos alocados para a realização dos experimentos. O arquivo RSpec
deve ser previamente criado manualmente ou usando uma ferramenta para a criação de RSpecs.
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O Omni exige que o usuário tenha noções do uso e até de manipulação de RSpecs, além de estar
bem familiarizado com o uso de CLIs. Entretanto, por possuir entradas e saı́das conhecidas,
é relativamente fácil para um usuário avançado desenvolver um script usando o Omni para a
criação de experimentos mais complexos ou para a automatização da realização de experimentos,
assim como a coleta de dados dos mesmos.

Enquanto com o Omni é relativamente possı́vel criar scripts e automatizar o experimento ou criar
ferramentas customizadas capazes de checar o status das testbeds e dos recursos disponı́veis
nelas, a geni-lib toma um passo adiante. Ela existe apenas para a criação de programas para
interação com a federação, as testbeds e os recursos. A geni-lib tem um processo de configuração
inicial similar ao Omni: ela precisa do certificado que contém as credenciais do usuário, assim
como do arquivo de configuração próprio para o Omni que pode ser encontrado no portal da
federação. A partir deles, a geni-lib cria um objeto chamado Context, que basicamente salva
localmente as credenciais do usuário. É possı́vel construir ferramentas complexas para interação
com a federação, tais como checar quais testbeds da federação estão operacionais, qual é a
ocupação de certos recursos num dada testbed, requisitar recursos disponı́veis de forma dinâmica
ou iterativa, e a partir disso criar experimentos. O uso da geni-lib exige um conhecimento prévio
sobre o funcionamento do CMF, da federação GENI e saber programar. Em retorno, permite
que o usuário avançado crie os mais variados tipos de experimentos e até mesmo ferramentas
para monitorar remotamente o uso dos recursos das testbeds.

Ambos os portais de acesso aos recursos do FIBRE parecem possuir um paradigma de funcio-
namento que difere bastante de uma solução didática e amigável ao usuário, tal como pode ser
encontrada no Jacks e no jFed. Atualmente, o usuário do FIBRE precisa de antemão conceber e
planejar o modelo do seu experimento, para só então escolher qual CMF usar e então moldar seu
experimento segundo a estrutura especı́fica do CMFs escolhido, para finalmente poder executar
o experimento. Enquanto que num cenário com o uso de front-ends mais intuitivos, o usuário
deveria precisar apenas imaginar uma certa topologia de rede e especificar as configurações para
os elementos nela contidos, e facilmente construir este modelo de forma agnóstica ao Control
and Management Framework usado para executá-lo. Tal como já existe em outras ferramentas
utilizadas para orquestração de experimentos de outras federações [17, 19]. Esta diferença
no paradigma do funcionamento do front-end tornará o uso do FIBRE mais direto e intuitivo,
facilitando o processo da criação de experimentos e ao aumento da base de usuários da federação.
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Proposta de Arquitetura

A partir da comparação da forma de uso atual do Fibre com a forma de uso de outros front-ends
disponı́veis, é possı́vel concluir que há uma grande diferença de paradigmas. Outras federações
também possuem um portal para a criação de experimentos [17], mas o conhecimento prévio
necessário sobre o funcionamento do CMF para que usuários façam uso do portal se resume a
ter a noção do uso de projetos, das permissões para criar experimentos e noções sobre slices de
tempo em que o seu experimento ocorrerá. Outras federações disponibilizam e incentivam o uso
de ferramentas complementares, a parte do portal, já que elas são capazes de suprir necessidades
que apenas um portal não conseguiria, já que estas ferramentas complementares enriquecem
a experiência de uso da federação como um todo. No entanto, o uso do Fibre exige que seus
usuários possuam um maior conhecimento sobre CMFs e nas particularidades de cada CMF
usado no Fibre. O usuário do Fibre precisa entender como usar a OEDL e/ou o passo a passo
nada intuitivo do Portal OCF, para só então ser capaz de começar a criar experimentos no Fibre.

Parte do atual problema da experiência de uso do Fibre se deve ao uso de diferentes CMFs. Esta
foi uma decisão de projeto que permitiu cobrir uma maior variedade de tipos de experimentos
numa mesma federação, e possibilita que o Fibre se aproveite das ferramentas, soluções e das
comunidades criadas para cada um destes CMFs. Entretanto, um usuário sem conhecimento
prévio sobre os CMFs precisa gastar tempo entendendo como eles funcionam e como seria
possı́vel criar um experimento usando um deles. O problema é agravado pela forma de uso vista
nos front-ends do OMF e do OCF, onde a criação de experimentos não se mostra de maneira
intuitiva ou didática. O usuário que utiliza os portais padrões para reserva de recursos do Fibre
precisa primeiramente aprender a usar um dos CMF para só então ser capaz de descrever seus
experimentos. Em uma solução pŕatica e didática, o usuário seria capaz de criar seus experimentos
de modo simples, apenas precisando de conhecimentos relativos a redes de computadores ou
demais assuntos relacionados ao experimento em questão, enquanto o front-end do CMF se
encarregaria de realizar o experimento numa testbed.

Considerando esta mudança de paradigmas para a realização de experimentos, a interface web
própria do Fibre deve ser um front-end capaz de permitir aos usuários a criação de experimentos
de maneira intuitiva e didática. O front-end precisa disponibilizar uma interface gráfica tão
simples quanto um click-and-drag com os recursos disponı́veis na federação para a criação de
topologias de rede, e ter opções para a configuração destes recursos tal como seria possı́vel
utilizando os front-ends tradicionais dos CMFs. É importante notar que a toda a interface e a
experiência de uso do front-end tem de ser o mais agnóstica possı́vel em relação a qualquer um
dos CMFs, sendo capaz de alocar os mesmos tipos de recursos ou criar as mesmas topologias de
rede em qualquer um dos CMFs e em qualquer uma das testbeds que fazem parte da federação de
forma transparente e intercambiável, salvo nos casos de recursos com configurações especı́ficas.
O usuário focará apenas na criação do experimento e o front-end se encarregará da comunicação
com um dos CMFs de uma certa testbed e se encarregará da orquestração do experimento.
Lidar com a diferença dos CMFs, sua diferenças nos protocolos de comunicação e as variadas
configuração dos recursos não é trivial. O restante desta seção apresenta soluções a partir de
diferentes cenários, com propostas para arquiteturas e entidades necessárias para a criação de um
front-end capaz de tornar o uso do Fibre mais amigável e intuitivo.
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Cenário 1: Uso do SFA como protocolo único e a criação de uma entidade cen-
tralizada

Este cenário propõe o uso do padrão SFA e do protocolo de comunicação XML-RPC como
forma única para interação entre as entidades da federação, além da criação de uma entidade
centralizada na federação, ilustrado na Figura 7b.

Como visto anteriormente na Seção Frameworks, todos os CMFs usados no Fibre possuem
compatibilidade com SFA e utilizam XML-RPC nas suas versões mais recentes. Um mesmo
front-end implementando uma camada de comunicação usando SFA em conjunto com XML-RPC
seria capaz de interagir com todos os CMFs de todas as testbeds do Fibre, assim como na
Figura 7b. As versões do ProtoGENI e do OCF usadas atualmente pelas testbeds da federação já
possuem suporte a esta configuração: o ProtoGENI trás suporte nativo ao SFA e ao XML-RPC
desde que foi criado, enquanto que o OCF, em sua versão atual usada pelas testbeds da federação,
o OCFv0.8.1, já passou a ter suporte ao SFA. De acordo a documentação do OCF, ele passou
a trazer suporte ao SFA a partir do OCFv0.6. Entretanto, a versão atual do OMF usada pelas
testbeds da federação, o OMFv5.4, não possui suporte nativo ao SFA e nem ao XML-RPC,
de maneira que os administradores das testbeds utilizando OMF precisariam ter o esforço de
atualizar os seus sistemas para o OMFv6 ou instalar o pacote adicional do OMFv5.4 que adiciona
o suporte ao SFA para se tornarem compatı́veis com o novo front-end.

A entidade centralizada na federação atuaria como uma CH, sendo a principal fonte de informações
sobre as testbeds. Ela seria a primeira entidade da federação com a qual o front-end entraria em
contato, na busca de mais informações sobre como acessar uma certa testbed. A CH possuiria
informações tais como: o endereço das testbeds, quais CMFs e quais versões dos CMFs elas
utilizam. A criação de uma CH compatı́vel com SFA em conjunto com o uso do XML-RPC per-
mitiria o utilização de quaisquer front-ends compatı́veis com a GENI API, além de teoricamente
tornar o Fibre plenamente compatı́vel com a federação GENI, caracterı́stica desejável no caso
de projetos futuros de integração. Esta definição da utilização de um único padrão e um único
protocolo de comunicação simplifica o funcionamento do novo front-end e reduz drasticamente
o seu custo de implementação. É importante notar que todas ferramentas e front-ends usados
atualmente por usuários do Fibre ainda seriam completamente compatı́veis com os CMFs neste
cenário. Usuários que desejarem, poderiam permanecer utilizando o Fibre da mesma forma,
assim como mostrado na Figura 7c.
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(c) Uso dos front-ends originais na nova arquitetura.

Figura 7. Proposta de nova arquitetura na qual todos os CMFs são baseados em SFA e se utiliza
uma clearinghouse centralizada.

A implementação da CH poderia em muito ser facilitada aproveitando-se o código da CH do
ProtoGENI. Contudo, uma análise prática sobre a utilização das bases Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP) atuais em conjunto com a CH deveria ser feita. Da mesma forma, o uso
do banco de dados replicado como feito atualmente com o LABORA Scheduler precisaria ser
revisto. Um último ponto a se considerar e discutir é a geração e o armazenamento dos pares de
chaves assimétricas necessárias para os certificados SFA. Com relação a essa última questão, as
possibilidades são:

• O usuário gera a chave e o(s) certificado(s) que serão usados pela CH e os envia quando
requisitado. Essa solução depende de instalação de software no computador do usuário.

• O usuário confia na CH para armazenamento e uso de sua chave privada, de tal forma que
a CH fica responsável pela geração e armazenamento de chaves e certificados. Embora de
uso mais simples, essa solução tem desvantagens com relação à segurança do sistema.
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Outra questão relevante para o front-end está relacionada ao uso dos RSpecs, definido pelo
SFA. O modelo de RSpec não define campos padrão para descrição de recursos, de forma que
diferentes CMFs podem usar termos diferentes para descrever caracterı́sticas similares, ou ainda,
um CMF pode ser muito mais detalhista que o outro a respeito de caracterı́sticas de um mesmo
tipo de recurso. Assim, será necessário tratar da tradução entre os diferentes tipos RSpecs usados.
Um estudo da complexidade e viabilidade desta tradução de padrões de RSpecs é necessário
para o desenvolvimento do front-end neste cenário, uma vez que é necessário uma uniformidade
nos dados apresentados para o usuário.

Cenário 2: Versões atuais dos FCs e a criação de uma entidade centralizada

Este cenário propõe o uso do padrão SFA e do protocolo de comunicação XML-RPC para a
interação entre front-end e a CH, assim como entre o front-end e os CMFs atualmente em uso
que suportam SFA. Caso algum CMF da federação não suporte o uso do padrão SFA ou o
protocolo de comunicação XML-RPC, o front-end também precisará ser compatı́vel com o
back-end do CMF em questão. Este cenário surge como opção para o caso que a atualização
da versão do OMF usada atualmente nas testbeds ou a instalação do complemento que torna o
OMFv5.4 compatı́vel com SFA não seja desejável ou sequer possı́vel. As testbeds usando tanto
o ProtoGENI quanto a versão atual do OCF seriam compatı́veis com a camada de comunicação
usando SFA em conjunto com o XML-RPC usada pelo front-end. Contudo, o front-end precisaria
da criação de uma nova camada de comunicação para a interação com testbeds usando o OMF.
Esta camada nova deverá seguir o padrão FRCP definido pelo OMF, que usa o protocolo de
comunicação AMQP. A arquitetura deste cenário pode ser vista na Figura 8a, e a interação entre
o front-end e as testbeds pode ser vista na Figura 8b.

Este cenário também considera a criação de uma entidade centralizada para atuar como CH. A
CH permanece como a principal fonte de informações sobre as testbeds membros da federação. A
criação desta entidade teoricamente também permitiria o uso de quaisquer front-ends compatı́veis
com as APIs do GENI para interagirem com testbeds usando tanto o ProtoGENI quando o OCF.
Mesmo que os administradores de todas as testbeds usando OMF não tenham o esforço de
atualizar seus sistemas, tal facilidade para os administradores seria revertida em uma grande
complicação para os desenvolvedores do novo front-end. O uso de dois padrões dificulta a
criação do front-end, causando um aumento dos tipos de casos e de mensagens que ele deverá
tratar.
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(b) Uso de dois protocolos de comunicação com os CMFs.

Figura 8. Proposta de nova arquitetura, onde os CMFs não são modificados, usando uma
clearinghouse central.

Todas as questões relativas à gestão de identidade e tradução de Rspec!s (Rspec!s) do SFA
também são válidas para esse cenário.

Cenário 3: Uso do SFA como protocolo único e sem a criação de uma entidade
centralizada

Este cenário propõe o uso do padrão SFA e do protocolo de comunicação XML-RPC como forma
única para interação entre as entidades da federação, as não conta com a criação de uma entidade
centralizada na federação. Em vez disso, uma base de dados com informações sobre as testbeds
membros da federação é usada em seu lugar, assim como pode ser visto na Figura 9a. Esta
proposta de arquitetura aproveita que todos os CMFs usados atualmente no Fibre possuem uma
versão compatı́vel com o padrão SFA e o protocolo de comunicação XML-RPC para padronizar
a forma de interação entre as entidades da federação e facilitar o desenvolvimento do front-end.
A comunicação entre as entidades da federação é ilustrada na Figura 9b. A base de dados seria
uma entidade estática contendo os dados das testbeds e estaria contida junto do front-end ou seria
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acessada diretamente por ele. Entretanto, tal solução é menos flexı́vel do que uma CH, devido ao
fato de que uma base de dados seria mais trabalhosa de ser atualizada do que uma CH. Casos
como alterações no endereço das testbeds ou mudança na versão dos CMFs demorariam mais
tempo até serem registradas no front-end. Outro problema desta solução seria que, por utilizar
uma fonte de informações estática em vez de uma CH, os demais front-ends desenvolvidos por
terceiros não seriam compatı́veis com o Fibre sem a necessidade de modificações. Este cenário
surge como opção para o caso em que a criação de uma entidade centralizada não seja desejável
ou sequer possı́vel. Todas as questões relativas à gestão de identidade e tradução de Rspec!s do
SFA também são válidas para esse cenário.
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Figura 9. Proposta de nova arquitetura onde todos os CMFs utilizam SFA, mas não existe uma
entidade centralizada para a clearinghouse.

Cenário 4: Versões atuais dos FCs e sem a criação de uma entidade centralizada

Este cenário propõe o uso do padrão SFA e do protocolo de comunicação XML-RPC para
a interação entre front-end e testbeds usando tanto o ProtoGENI quando o OCF. Além de
uma segunda camada de comunicação usando o padrão seguido pelo OMF em conjunto com o
protocolo de comunicação AMQP como back-end. Esta proposta de arquitetura não conta com
a criação de uma entidade centralizada na federação. Em vez disso, uma base de dados com
informações sobre as testbeds membros da federação é usada em seu lugar, assim como pode ser
visto na Figura 10a. A base de dados seria uma entidade estática contendo os dados das testbeds



23

e estaria contida junto do front-end ou seria acessada diretamente por ele. Contudo, alterações
no endereço das testbeds ou mudanças nas versões dos CMFs demorariam mais tempo até serem
registradas no front-end. Este cenário surge como opção para o caso em que a atualização
da versão do OMF usada atualmente ou a instalação do complemento que torna o OMFv5.4
compatı́vel com SFA não seja desejável ou sequer possı́vel. Testbeds usando tanto o ProtoGENI
quanto a versão atual do OCF seriam compatı́veis com a camada usando SFA em conjunto com
o XML-RPC usada pelo front-end, mas no entanto, o front-end precisaria da criação de uma
nova camada para interação com testbeds usando o OMF. Esta camada nova deverá seguir o
padrão FRCP definido pelo OMF e usar o protocolo de comunicação AMQP, conforme pode ser
visto na Figura 10b.
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Figura 10. Proposta de nova arquitetura, onde os CMFs não usam SFA e não existe uma
entidade centralizada para a clearinghouse.

Comparação entre as arquiteturas

O novo front-end deve ser simples e intuitivo. A particularidades da arquitetura escolhida e os
detalhes do desenvolvimento do novo front-end não deverão ser presenciados pelo usuário. A
principal questão é o esforço para a implementação do front-end, o esforço dos administradores
das testbeds para atualizarem os sistemas de suas testbeds, o esforço para a federação criar uma
CH ou uma base de dados, e por último mas não menos importante, os benefı́cios que a escolha
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de cada uma destas arquiteturas traria ao FIBRE. A Tabela 4 mostra uma resumo das principais
caracterı́sticas de cada cenário.

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4
Camada SFA+XML-RPC X X X X
Camada OMF+AMQP X X
Criação de uma Clearing House X X
Criação de uma base de dados X X
Atualização do OMF X X
Compatı́vel com a GENI API X X1

Notas:
1: Compatibilidade parcial, apenas com as testbeds usando ProtoGENI e OCF

Tabela 4. Comparativo entre as arquiteturas dos diferentes cenários.
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Proposta de Front-End

Os cenários apresentados possuem propostas de arquitetura para a federação que impactam a
criação do front-end. Cada cenário possui variações nas entidades da federação ou na forma
como as entidades de comunicam. De modo a criar uma proposta do funcionamento do front-end
capaz de funcionar em todos os cenários, as diferentes formas do front-end obter informações
sobre as testbeds da federação serão abstraı́das como uma fonte de informações, e os diferentes
padrões e protocolos de comunicação serão abstraı́dos como camadas de comunicação. Estas
camadas precisam ser implementadas de maneira que o front-end seja capaz de intercambiar o
seu uso.

Além destes requisitos técnicos, uma pesquisa de opinião sobre a atual forma de uso do Fibre e
as possı́veis funcionalidades que os usuários gostariam foi realizada. A pesquisa foi realizada
entre o grupo de usuários do Fibre e cobriu funcionalidades para a federação como um todo,
assim como para o novo front-end. A partir do resultado da pesquisa de opinião, as seguintes
funcionalidades foram levantadas como as mais buscadas pelos usuários: um portal unificado
para interação com os CMFs, uma interface click-and-drag para criação de VMs e topologias,
exportar/carregar modelos de experimentos para/a partir de arquivos, a possibilidade do uso de
modelos pré-definidos, a realização de SSH direto para as VMs com um clique duplo, o uso de
um código de cores para os recursos alocados em diferentes testbeds e a criação de uma Wiki do
Fibre com exemplos e tutoriais.

O restante desta seção apresenta uma proposta para a aparência e para o funcionamento front-end,
capazes de funcionar em todos os cenários, assim como incorporar os pontos levantados pela
pesquisa de opinião. Os elementos da aparência do front-end são definidos, um fluxograma
de seu ciclo de funcionamento é apresentado e, por fim, as etapas e elementos contidos no
fluxograma são descritos.

Aparência da GUI

A partir dos pontos levantados na Seção Usabilidade, a proposta de aparência e a forma de uso
do novo front-end possuem uma mentalidade que difere bastante do que é atualmente visto no
Fibre. Esta proposta é centrada na mudança de um paradigma de um front-end orientado ao
CMF, em que o usuário precisa moldar seu experimento para em torno de um dado CMF, para
um front-end orientado ao experimento, e que o usuário possui plena liberdade criativa e é capaz
de criar seus experimentos de maneira intuitiva e prática. O usuário criará seus experimentos
graficamente, enquanto o front-end tratará de converter a topologia criada em RSpecs, efetuar
a reserva de recursos e a configuração dos mesmos. O front-end precisa possuir uma interface
intuitiva e prática para atingir os objetivos deste novo paradigma, e portanto, os seguintes itens
deverão estar presentes em sua GUI:

• Um painel com ı́cones referentes aos diferentes tipos de recursos que a federação é capaz
de disponibilizar aos usuários. O usuário deve clicar e arrastar a partir deles para selecionar
usar o tipo de recurso.

• Um gerenciador de topologias. Nesse ponto, é importante que fiquem claras algumas
opções sobre a apresentação da topologia:
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– Topologia fixa - Ao usuário, é apresentado um mapa todos os nós disponı́veis no FI-
BRE, com uma indicação de enlace cabeado ou com uma indicação de alcançabilidade,
caso sejam nós sem fio5. O usuário deve escolher quais recursos gostaria de utili-
zar clicando sobre os mesmos. Máquinas virtuais poderiam ser criadas em pontos
especı́ficos marcados no mapa. A interface com a topologia se assemelharia com
a do OCF, porém com uniformidade de cores e com um desenho fixo (que não são
reorganizados a cada vez que a interface é recarregada). A vantagem dessa aborda-
gem é que o usuário tem plena noção da rede fı́sica que está sendo utilizada, porém o
front-end fica muito sobrecarregado. Soluções de hierarquia (um clique expande a
área do mapa) ou de mapa que pode ser deslocado (clicando e arrastando é possı́vel
ver novas áreas do mapa) poderiam ser aplicadas para simplificar.

– Topologia de escolha restrita - Uma área em branco para criação de topologias
é apresentada, junto com uma listagem de tipos de recursos (switch OpenFlow,
máquina vitual, controlador, nó sem fio a/b/g, nó sem fio b/g e nó sem fio móvel). Ao
selecionar um recurso, o usuário não sabe, a priori, a qual ilha pertence esse recurso.
O usuário deverá colocar novos recursos dos tipos desejados e o sistema deverá tentar
mapear nos recursos disponı́veis. Assim, ao colocar um switch na área da topologia
e selecionar esse recurso, poderiam ser apresentados os tipos de recurso que podem
ser conectados a esse nó, por exemplo, máquina virtual, nó sem fio ou outro switch.
O software do servidor de front-end seria responsável por executar um algoritmo que
verifica todas as possibilidades de topologia fı́sica disponı́veis, considerando todas
as ilhas ativas. De acordo com as escolhas de conexão do usuário, o algoritmo vai
reduzindo o conjunto de ilhas que se encaixam na descrição e, ao final, caso exista
mais que uma possibilidade de mapeamento de topologia, escolhe entre uma das
possibilidades e faz a reserva. A vantagem desse modelo é que o usuário tem pleno
conhecimento sobre a topologia que está sendo utilizada, mas a desvantagem é que
pode ser desconfortável não saber quando um recurso estará ou não disponı́vel ao
tentar criar certa topologia. Esse seria o caso, por exemplo, da inserção de switches
que seriam mapeados sobre a FIBREnet, mas nos quais não pode ser criada uma
instancia da máquina virtual ou conectado um nó sem fio. Outro ponto que não
poderia ser controlado são as vizinhanças de um nó sem fio. Eventualmente, alguns
enlaces não requisitados pelo usuário poderão existir e deverão ser mostrados na
topologia final.

– Topologia livre - Uma área em branco é apresentada para criação de topologias,
na qual o usuário pode soltar o tipo de recurso selecionado para adicioná-lo ao
modelo. O usuário pode dispor os recursos nesta área conforme desejar, além de
poder criar conexões de rede cabeada ou de rede sem fio entre estes elementos. As
conexões de rede cabeadas podem ser criadas ao aproximar dois recursos, enquanto
as conexões de rede sem fio precisam que o recurso de rádio tenha sido incluı́do
no modelo de experimento. É apresentado ao usuário uma lista com os tipos de
recursos disponı́veis na testbed (switch OpenFlow, máquina vitual, controlador, nó
sem fio a/b/g, nó sem fio b/g e nó sem fio móvel). O usuário monta a topologia
estabelecendo conexões entre os nós selecionados através de um drag and drop.
Caso o usuário deseje modificar as configurações de um certo elemento do modelo
(recurso ou conexão de rede), basta que o usuário clique duas vezes sobre o dado
elemento. Cada edição no modelo ou alteração da configuração de algum elemento é

5Dentro de alguma configuração pré-estabelecida do IEEE 802.11, utilizando a potência padrão do rádio.
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traduzida em sua contrapartida no RSpec do modelo de experimento. Para permitir
toda essa flexibilidade, o front-end precisará concretizar de alguma forma o desejo do
usuário, já que nem sempre a topologia desenhada poderá ser diretamente mapeada
sobre a topologia fı́sica. Essa ‘virtualização’ da topologia pode ser feita criando
tuneis - no caso de um único salto precisar passar por mais de um elemento - ou
emulando switches - caso o usuário deseje vários switches aonde apenas existe um.
Um algoritmo que tenta mapear a topologia requerida deverá buscar dentro das
testbeds formas de atender a topologia usando um mı́nimo de túneis e emulações.
Caso o usuário tenha requisitado um conjunto de recursos que não possa ser mapeado,
por exemplo, 20 nós sem fio onde as conexões se assemelham a de uma topologia
linear de uma rede cabeada, a interface deverá retornar uma mensagem avisando que
não é possı́vel fazer a alocação requisitada e retornando o que pode ser feito de mais
próximo àquela topologia.

A primeira opção possui uma implementação muito mais simples que as outras duas
opções apresentadas, porém não é uma interface tão amigável quanto as outras duas devido
a sua alta complexidade na exibição inicial. Os algoritmos citados para as opções de
escolha restrita e livre são de grande complexidade e demandam muita mão de obra para
projeto e implementação. Eles não apresentam grande complexidade para testbeds como
o planetlab, onde todos os nós da rede são criados como máquinas virtuais, sejam eles
clientes, roteadores ou switches, e as conexões entre elementos são virtuais. Contudo,
em um testbed como o FIBRE, no qual as conexões entre elementos são estabelecidas
fisicamente a priori, esse tipo de implementação traz grandes dificuldades.

• Uma barra de ferramentas que permita ao usuário:

– criar uma nova topologia com o gerenciador de topologias;

– carregar um modelo de rede criado previamente a partir de um arquivo ou de uma
lista de modelos de uso público;

– salvar o RSpec do modelo de experimento atual;

– um modo de editor de texto para que o usuário edite manualmente o RSpec do modelo
de experimento.

– a opção de encerrar o experimento ou renovar o tempo de uso da testbed com o
experimento em curso.

Um exemplo da organização de uma interface assumindo a opção da topologia livre pode ser vista
na Figura 11a. Nesta interface o usuário tem acesso fácil a todos os diferentes tipos de recursos
que ele pode incluir no modelo de seu experimento, bastando apenas que o usuário arraste o
recurso do painel de recursos para a área de criação de experimentos. O usuário pode dispor e
agrupar estes elementos área para criação conforme desejar, além de poder criar quaisquer tipos
de conexões de rede entre eles. Todas as mudanças e configurações feitas nos elementos e em
suas conexões de rede são traduzidas em alterações no RSpec do modelo. O RSpec pode ser
facilmente visualizado ou editado a partir do modo editor de texto, encontrado na barra de tarefas.
A barra de tarefas possui botões com as opções que o usuário pode tomar ao usar o front-end.
Todos estes itens da GUI podem ser vistos detalhados na Figura 11b.
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(a) Exemplo da aparência da interface gráfica.

Criar novo modelo
Abrir modelo

Editar RSpecSalvar modelo Encerrar experimento
Iniciar experimento Renovar slice

Diferentes recursos disponíveis
Topologia criada

Área para criação de topologias

(b) Os itens da interface detalhados com sua descrição.

Figura 11. Proposta da aparência da GUI.
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Funcionamento do Front-End

Uma vez que a aparência do front-end foi especificada, resta definir como se dará o seu funciona-
mento. O front-end precisa realizar diversos passos para descobrir, reservar e acessar os recursos
das testbeds. Ele precisa ser capaz de traduzir a topologia do modelo de experimento criado
graficamente pelo usuário em um RSpec, para então realizar todo o processo comunicação com
as entidades da federação e iniciar o experimento. Esta proposta de funcionamento foi criada
com o intuito de fornecer uma grande quantidade de funcionalidades ao usuário do Fibre, além
de permitir o uso do front-end de forma agnóstica em relação ao CMF usado pelas testbeds
que irão realizar o experimento. A proposta do funcionamento do front-end pode ser vista na
Figura 12. Os blocos de cor escura são referentes aos passos visı́veis ao usuário, enquanto os
blocos de cor clara são referentes aos passos feitos em background. A descrição de todos os
passos contidos no fluxograma está a seguir:

• Login
O usuário que desejar utilizar o front-end precisa se autenticar para validar sua identidade
na federação. Isto pode ser feito a partir do uso de um certificado X.509 emitido pela
federação, ou a partir do login e senha do usuário na federação. O front-end só será
iniciado quando o usuário tiver suas credenciais validadas.

• Contactar a fonte de informações
Uma vez que a identidade do usuário foi validada, ele pode começar a utilizar o front-end
para criar experimentos. O primeiro passo para a criação de experimentos na federação é a
comunicação com a fonte de informações sobre as testbeds. Dependendo da arquitetura
do cenário escolhido, esta fonte pode ser uma CH, como definida na especificação da
GENI API, ou uma base de dados. O front-end requisita à fonte de informações os dados
sobre as testbeds da federação. A resposta para esta requisição é uma lista com todas as
testbeds atualmente pertencentes a federação. Tal lista contém os seguintes campos: o
nome da testbed, seu endereço, os CMFs e as versões dos CMFs usados na testbed. Estes
dados são utilizados para montar a lista das possı́veis testbeds nas quais o usuário pode
criar um experimento. O endereço de cada testbed é usado sempre que o front-end precisar
efetuar alguma comunicação com uma delas, enquanto o CMF e a versão do CMF usado
nas testbeds são campos necessários para o front-end checar se ele ele de acordo com a
camada de comunicação usada no CMF ou se o é preciso formatar o RSpec de acordo com
o CMF. Para evitar grandes atrasos na interface com o usuário, a lista de testbeds deve ser
carregada e atualizada por um daemon que é executado a parte dentro do servidor e não no
momento em que o usuário faz a requisição de um experimento.

• Funcionalidade de carregar experimentos passados
Uma vez que o usuário tem acesso ao front-end e aos recursos da federação, o front-
end pergunta ao usuário se ele deseja criar um experimento novo ou se deseja carregar
um modelo de experimento criado anteriormente. Caso o usuário opte por criar um
experimento novo, o front-end cria um RSpec sem recursos para ser usado e editado
dentro do front-end. Caso o usuário deseje utilizar um modelo criado anteriormente, o
front-end exibe uma lista dos modelos disponı́veis para que o usuário escolha entre um
deles, ou permite que o usuário envie seu próprio arquivo RSpec para uso na ferramenta.
Estes modelos podem ser de um experimento criado por um professor para que seus
alunos realizem o experimento, uma versão não acabada da topologia de um experimento
criado antes por um usuário ou até mesmo algumas topologias úteis para a criação de
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experimentos, tais como redes em anel ou estrela. A funcionalidade de um repositório de
modelos públicos é inteiramente opcional. O RSpec escolhido é carregado e exibido na
interface para editar o modelo ou começar o experimento.

• Loop de inicio
Uma vez que o usuário decidiu por qual RSpec utilizar, o RSpec é carregado no front-end
e exibido na interface. Cada recurso presente no RSpec é representado na área para
criação de topologias por um ı́cone referente ao tipo de recurso, e as conexões de rede são
representadas por linhas conectando os recursos que fazem parte do enlace. Neste momento
o usuário pode adicionar novos recursos a partir do painel de recursos, ou pode clicar duas
vezes com o mouse em algum dos elementos para acessar o seu menu de configuração,
assim como selecionar em qual testbed os recursos serão alocados. Para usuários mais
avançados também é possı́vel acessar o editor de texto para alterar manualmente o RSpec
do modelo de experimento. Na área de criação cada alteração na posição dos elementos,
acréscimo ou remoção de algum recurso, ou mudança nas configurações de algum elemento
é traduzida em uma modificação no RSpec do modelo de experimento. Uma vez satisfeito
com a topologia criada, o usuário pode então optar por salvar o modelo de experimento
como um RSpec localmente na máquina do usuário, ou simplesmente optar pelo inicio
do experimento. O RSpec será analisado a procura de erros de sintaxe e somente após o
RSpec ter a sua sintaxe validada, o experimento pode de fato ser inicializado.

• Buscar VLANs disponı́veis
Caso o modelos de experimentos tenham sido criados possuindo alguma VLAN, o front-
end tem de buscar informações sobre as VLANs disponı́veis para conectar a VLAN aos
recursos que fazem parte desta conexão de rede.

• Verificar recursos disponı́veis
Nesta etapa o front-end usa o modelo criado pelo usuário e cria uma tabela com todo os
recursos que o usuário deseja alocar. Os campos da tabela devem conter uma identificação
única para o recurso, o tipo de recurso, as configurações que o usuário definiu e em
qual testbed este recurso será alocado. A partir das informações obtidas pela fonte de
informações do front-end, a tabela de recursos deve ser completada com informações
sobre a testbed, tais como o CMF e a versão do CMF utilizados na testbed. O front-end,
então, envia mensagens de descoberta de recursos para todas as testbeds contidas na
tabela de recursos, mas pode ser preciso formatar os RSpecs de acordo com a camada de
comunicação usada no dado CMF.

• Recursos disponı́veis
Em posse da lista de recursos disponı́veis das testbeds nas quais o usuário deseja alocar
recursos, o front-end deve checar se ela compreende todos os recursos necessários para a
criação do experimento. Esta checagem pode ser feita separando os recursos por tipo, e
em cada tipo verificar se o conjunto de recursos do tipo que o usuário deseja alocar está
contido dentro do conjunto do dado tipo de recurso. Caso a verificação seja positiva, o
front-end tenta alocar estes recursos para o usuário. Caso a verificação seja negativa, não
há recursos suficientes naquele momento para a criação do experimento, o usuário recebe
um alerta do erro e o front-end volta para a fase de exibição de edição do modelo.

• Reservar recursos
O front-end trata da alocação de recursos quando a resposta das testbeds é positiva e todos
os recursos que o usuário deseja alocar estão disponı́veis, no horário especificado. A
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opção de horário é nativa no OMF, enquanto que no OCF o usuário inicia o experimento
a qualquer momento. Para unificar, todo experimento deverá ter horário de inı́cio e de
fim e fica a cargo do desenvolvedor da interface optar pelo inı́cio imediato do slice no
OCF ou pelo agendamento desse inı́cio. A alocação é feita com o envio de mensagens de
reserva de recursos. Estas mensagens são enviadas as testbeds dos recursos listados na
tabela de recursos, conforme especificado no SFA ou no CMF em uso. O front-end pode
precisar formatar os RSpecs de acordo com a camada de comunicação usada no CMF da
testbed em questão. Uma vez que a alocação é feita com sucesso, o usuário pode começar
a execução de seu experimento.

• Loop de execução
Após o front-end enviar as mensagens de reserva de recursos para as testbeds, elas deverão
responder com mensagens indicando o sucesso ou erro na alocação. Caso alguma das
mensagens recebidas indiquem um erro na alocação, tal erro deve ser exibido para o
usuário, enquanto que as mensagens indicando o sucesso da alocação de recursos contém
o endereço para acesso ao dado recurso. Uma vez que todos os recursos são alocados com
sucesso, o front-end acrescenta as informações de endereço dos recursos a suas entradas
na tabela de recursos. Neste estágio, o experimento foi iniciado e a contagem regressiva da
duração do slice de tempo começa a correr. Durante a execução do experimento, o uso da
interface do front-end é modificada: todos os elementos mostrados na área para criação não
podem mais ser modificados ou configurados, apenas acessados no caso de serem recursos
computacionais, como nós fı́sicos ou VMs. Nesta fase, o usuário poderá acessar qualquer
recurso computacional alocado ao clicar duas vezes sobre o recursos. Uma nova janela com
um terminal deverá ser exibida na tela, e o SSH deverá ser efetuado automaticamente para
o dado recurso computacional. Existem várias formas de implementar tal funcionalidade
dentro do front-end. Uma delas consiste na criação e uso de um par de chaves RSA
para a autenticação do SSH. Pode ser preciso criar um proxy ou uma VPN para efetuar
o SSH de forma direta. O experimento acontece enquanto a contagem regressiva da
duração do experimento não tiver terminado, e, durante este perı́odo, o usuário pode
acessar os recursos e realizar seu experimento, ou pode optar por finalizar o experimento
prematuramente.

• Aviso de timeout
Em um perı́odo próximo ao fim do tempo de vida do slice, o front-end pode exibir um aviso
na GUI para alertar ao usuário que o tempo de vida de seu experimento está chegando ao
fim, além de fornecer de uma forma simples ao usuário uma opção para tentar renovar o
tempo de vida dos recursos. Caso o usuário não deseje renovar o tempo de vida, ou caso
ele não tenha entrado com a resposta a tempo, o front-end segue para o fim de experimento.

• Fim de experimento
Para a finalização do experimento o front-end envia mensagens de liberação de recursos
referentes a todos os recursos alocados pelo usuário. Estas mensagens são enviadas para
todas as testbeds que possuam recursos alocados pelo usuário. O front-end pode precisar
ter de formatar o RSpec de acordo com a camada de comunicação usada no CMF da
testbed listada na tabela de recursos.

A proposta de front-end apresentada permite que o usuário crie seus experimentos em quaisquer
CMFs usados no Fibre sem precisar ter noções do funcionamento dos CMFs utilizados para
orquestrar seu experimento. A forma de uso do front-end permite a criação de modelos de
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experimento graficamente de maneira rápida e intuitiva. E mesmo assim possui todas as opções
de configuração dos recursos vistas nos front-ends atuais do Fibre. O ciclo de funcionamento
do front-end apresentado nesta seção compreende todos os passos necessários para descobrir
recursos, criar e editar modelos de experimentos, reservar e os acessar recursos. Além de
permitir a renovação dos slices dos experimentos diretamente a partir da interface do front-end.
Graças as abstrações feitas com a fonte de informações e as camadas de comunicação, este ciclo
funciona independentemente da arquitetura do cenário escolhido, e pode ser utilizado pelos
desenvolvedores como um guia para a implementação do front-end.
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Conclusões do trabalho

Este relatório levantou os requisitos necessários para a interação entre a interface e os CMFs,
apresentou cenários que a federação pode seguir para a sua implementação, assim como propôs
uma arquitetura e o funcionamento para a interface amigável e intuitiva. Acredita-se que o Fibre
tenha muito a ganhar com a criação de um novo front-end. Ele seria capaz de unificar a forma de
acesso aos recursos da federação, além de permitir a criação de experimentos de forma amigável
e simples, e ao mesmo tempo que garantindo configurações e funcionalidades avançadas para os
usuários mais experientes.

O esforço para implantação do novo front-end depende do cenário escolhido. Parte dos cenários
envolvem o esforço dos administradores para a atualização dos CMFs, assim como alguns
cenários requerem que a federação crie uma entidade centralizada como a fonte de informações
sobre as testbeds. A atualização dos CMFs tornaria o desenvolvimento e implementação do
front-end simplificado e especificaria um único padrão para a comunicação entre o usuário e as
entidades da federação.

A criação da entidade centralizada funcionando como uma ClearingHouse tornaria as testbeds
que suportam SFA compatı́veis com a federação GENI. Isso traz novas perspectivas para o
FIBRE não apenas em termos de uma nova interface com o usuário, mas também na integração
com outras federações. Com a inserção de CH, outros front-ends e ferramentas usado no GENI
poderiam ser usados no Fibre para complementar a experiência de uso dos usuários. Em ambos
os casos, o esforço é recompensado com novas funcionalidades e facilidades; não apenas para os
usuários do Fibre, mas também para os seus desenvolvedores.

Por fim, cabe colocar que o desenvolvimento de tal interface com todos os requisitos levantados
deveria ser feito de forma espiral, através da listagem de quais são as principais funcionalidades
para uma primeira versão da interface. Alguns ı́tens são de grande importância, onde destacamos
a visão do FIBRE como uma testbed única, onde todos os recursos estão disponı́veis para
experimentos integrados de forma transparente para o usuário. Outro ponto importante é que
essa listagem de principais funcionalidades considere quem são os principais/potenciais usuários
do FIBRE. Experimentadores individuais, em geral, têm requisitos diferentes alunos que usam
o FIBRE para aulas. Para o caso das aulas, todas as ferramentas devem ser cuidadosamente
pensadas para permitir uma boa usabilidade do grupo de alunos.
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