
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de Serviço Piloto  

Grupo de Trabalho  Segunda Fase 

 

GT-ADReF: Automatização de Diagnóstico e 
Recuperação de Falhas  

www.gt-adref.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ronaldo Moreira Salles - IME 
07 de Setembro de 2007 



 2

1. Concepção do serviço 

1.1. Descrição do serviço proposto 

Desenvolvimento e instalação de serviço para automatização de tarefas de gerência 
de redes, em particular, diagnóstico e correção de falhas e configuração de 
equipamentos e serviços. 

Benefícios: 

 Diagnóstico e correção de falhas 

 Maior disponibilidade da rede 

 Gerência pró-ativa através do agendamento de testes 

 Automatização de tarefas repetitivas 

 Suporte à padronização de processos de gerência e operação de rede 

 Criação de base de conhecimento sobre operação da rede através de modelos 
visuais 

 Flexibilidade para criação de novos testes 

1.2. Identificação do público alvo 

Público alvo interno. Operadores de rede da RNP e de redes associadas (PoPs, redes 
metropolitanas etc.). 

2. Definição do serviço piloto 

2.1. Arquitetura do serviço piloto 

- Aplicações servidoras (instaladas em uma máquina única): 

 Servidor de Topologia 

 Servidor de Testes 

 Servidor da Interface de Operações 

- Aplicações cliente: 

 Interface de Operações (via navegador) 

 Editor de Testes 

- Bibliotecas: 

 API de tarefas 
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Figura: Arquitetura do Sistema 

Maiores informações sobre o arquitetura do serviço proposto podem ser encontradas 
nos relatórios técnicos entregues pelo GT-ADReF durante a primeira fase do projeto. 

Para a implantação do sistema são necessários os seguintes módulos de software, 
gratuitamente disponíveis. 

 Sistema operacional Linux 

 Base de dados Postgres 

 Máquina virtual Java 

Obviamente também é necessário o sistema desenvolvido no GT-ADReF, composto 
pelos módulos e aplicações elencados anteriormente. 

Em relação a hardware, é necessário um servidor com as especificações descritas 
adiante para cada uma das redes envolvidas. Tal servidor deve estar conectada à rede 
e deve ter acesso aos equipamentos da mesma. 
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2.2. Instituições participantes 

 RNP (CEO). Backbone IP.  

Contato: Sidney Cunha de Lucena, sidney@rnp.br 

 

 Rede Giga (CPqD). Rede Experimental.  

Contato: Luciano Martins, lmartins@cpqd.com.br 

 

 Rede Rio (CBPF/CAT). Rede Metropolitana.  

Contato: Nilton Alves, naj@cbpf.br 

 

2.3. Refinamento do protótipo 

Há ainda algumas atividades de desenvolvimento necessárias para que o protótipo 
atinja um bom nível de usabilidade. Tais atividades podem ser divididas em dois 
grupos principais. O primeiro engloba aprimoramentos de módulos do protótipo que já 
foram desenvolvidos durante a primeira etapa do projeto. O segundo reúne novos 
módulos ou funcionalidades. 

Aprimoramentos 

Os principais esforços de aprimoramento devem ser dedicados à ferramenta de edição 
de testes. A seguir algumas atividades que devem ser criadas. 

 Criação de uma visão para manipulação das variáveis internas a um teste. 
Neste visão serão listadas todas as variáveis pertencentes a um teste, 
incluindo as variáveis que contêm os parâmetros de entrada do teste assim 
como os resultados de tarefas e testes invocados pelo teste em edição. 

 Criação de uma visão com conteúdo do repositório de testes e tarefas. Esta 
visão fornecerá ao usuário uma listagem com os testes e tarefas disponíveis 
para uso, assim como uma descrição de cada um deles. 

 Implantação de mecanismo de validação de entradas do usuário. Parte deste 
trabalho já foi realizada, mas este mecanismo ainda não está completamente 
ativo na aplicação. 

 Internacionalização. Esta atividade envolve a tradução das mensagens e dos 
textos do editor para o português. 

 Tratamento visual da aplicação. Esta atividade engloba aspectos como criação 
de ícones, criação da tela de início (splash screen), melhorias da aparência dos 
elementos visuais de um teste, e a garantia da consistência visual da 
aplicação, entre outros. 

Um outro aspecto do protótipo que merece aprimoramento é a questão da 
disponibilização de uma API Java para a criação de tarefas customizadas. Tal API já 
existe e é utilizada internamente pela aplicação, mas ainda falta a criação dos 
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mecanismos e mesmo da documentação para possibilitar seu uso por usuários do 
sistema. A principal atividade a ser desempenhada neste contexto é a criação dos 
mecanismos para que a aplicação importe, valide e disponibilize estas tarefas criadas 
por usuários. Desta forma ela permitiria a construção de testes baseados em tarefas 
customizadas, garantindo uma ampla flexibilidade e extensibilidade. O módulo de 
gerência de testes e tarefas (apresentado adiante) deverá dar suporte à gerência das 
tarefas importadas. Além disto, é desejável, a disponibilização de ferramentas de 
suporte ao desenvolvimento de tais tarefas como a criação de Tasks do Ant, ou 
mesmo um plug-in para o Eclipse. 

Novas funcionalidades 

Algumas novas funcionalidades devem ser desenvolvidas com o objetivo de tornar o 
protótipo um produto completamente funcional. Praticamente todas novas 
funcionalidades dizem respeito à gestão de entidades ou informações manipuladas 
pela Interface de Operações. Estes novos módulos da Interface de Operações são 
elencados a seguir. 

 Módulo de gerência de usuários. Este módulo permitirá a criação, edição e 
remoção de usuários e perfis de usuários assim como a configuração de 
acesso dos mesmos às funcionalidades da aplicação. 

 Módulo de gerência da base de topologia. Este módulo permitirá a inclusão e 
remoção de nós da base de topologia mantida pelo sistema. Isto é importante 
pois a aplicação só lida com nós que estejam cadastrados nesta base. 

 Módulo de gerência de testes e tarefas. Este módulo permitirá a edição e 
remoção de testes criados pelo Editor de Testes e de tarefas criadas com base 
na API de tarefas. Também será possível a associação de testes a perfis de 
usuário para um maior controle de acesso às funcionalidades do sistema. 

 

 

 

2.4. Ferramentas de suporte à operação 

Parte dos novos desenvolvimentos discutidos na Seção 2.3 já dizem respeito ao 
suporte à operação da ferramenta. Os principais módulos que se enquadram nesta 
classificação são os módulos de gerência de usuários, de topologia e de testes e 
tarefas então apresentados. Tais módulos permitirão a configuração da aplicação de 
modo a que esta se adeque às necessidades de seus usuários. 

Outra atividade que se encaixa neste contexto é o empacotamento da aplicação de 
acordo com sistemas de gerenciamento de pacotes do sistema operacional Linux, 
como o dpkg da distruibuição Debian (e derivadas). Para que este empacotamento 
seja possível, é necessário também que a aplicação possa ser instalada como um 
serviço (localizado em /etc/init.d). O principal benefício deste empacotamento é a 
facilidade de instalação da aplicação em novos servidores. O equivalente desta 
atividade para sistemas operacionais Windows já foi desenvolvida na primeira fase do 
projeto. 

 



 6

3. Cronograma 

O cronograma (ver arquivo pdf em anexo) contempla duas macro atividades, a saber, 
o desenvolvimento do produto e a implantação do mesmo nas redes das instituições 
participantes. 

A atividade de desenvolvimento contempla o refinamento do Editor de Testes, a 
construção da API de tarefas, a criação dos módulos de gerência e o empacotamento 
da aplicação. Tais atividades foram descritas nas Seções 2.3 e 2.4. 

A atividade de implantação contempla o levantamento de requisitos de testes ou ações 
de gerência junto às equipes de operação das redes participantes, a implementação 
dos testes levantados através da API de tarefas e do Editor de Testes, a instalação do 
sistema e testes do funcionamento do mesmo. 
 


