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Abstract

The deployment of experimental facilities for Future Internet has motivated several initi-
atives and projects in many countries. These facilities must provide scale, heterogeneity
and complexity in order to be representative in comparison with the current Internet. The
facilities must also take into account issues such as repeatability of experiments, flexible
data measurement and collection, and support for new technologies. To meet these requi-
rements, several control and monitoring frameworks have been proposed. Among these
frameworks, the OMF is one of the most complete and mature systems. Currently, the
OMF is already in use in experimental facilities in the U.S., Europe and Australia, and is
now being evaluated for deployment in Brazil.

Resumo

A implantação de infraestruturas de experimentação para a Internet do Futuro tem mo-
tivado várias iniciativas e projetos em diversos países. Essas infraestruturas precisam
oferecer escala, heterogeneidade e complexidade que sejam representativas em relação
à Internet. Além disso, devem levar em conta questões como repetibilidade de experi-
mentos, coleta flexível de medições e suporte a novas tecnologias. Para atender esses
requisitos, vários arcabouços de controle e monitoramento foram propostos. Dentre eles,
está o OMF que é um dos sistemas mais completos e maduros. Atualmente, o OMF já
é utilizado em infraestruturas de experimentação dos EUA, da Europa e da Austrália, e
agora está sendo avaliado para implantação no Brasil.

1.1. Introdução
A Internet se tornou um símbolo da globalização, provendo a comunicação entre pessoas
e sistemas ao longo de todo o planeta. Além de seu valor científico e tecnológico, a rede



mundial de computadores ganhou valor histórico, social e cultural. Por outro lado, a In-
ternet se tornou vítima do seu próprio sucesso, pois cresceu demais, se tornou muito com-
plexa e criou expectativas difíceis de atender, como a capacidade de oferecer ubiquidade
para a comunicação e realizar a convergência efetiva das mídias (rádio, TV e telefone).
As limitações da Internet que são vivenciadas diariamente por seus bilhões de usuários
é um dos principais alvos das pesquisas em redes de computadores atualmente [1]. Não
há consenso na comunidade científica sobre como a Internet evoluirá, ou seja, não sabe
se ocorrerá um ou alguns saltos disruptivos [2] ou muitos passos incrementais [3]. No
entanto, todos concordam que a Internet precisa de melhorias para atender novas e velhas
demandas e iniciativas nesse contexto têm sido rotuladas como abordagens para a Internet
do Futuro [1].

Realizar testes com um novo protocolo de roteamento ou com um mecanismo de
qualidade de serviço são ações possíveis apenas em laboratório, pois a Internet atual é
usada para tarefas críticas de produção e os administradores não toleram correr riscos que
são considerados desnecessários. No entanto, laboratórios não conseguem geralmente
oferecer a escala e a complexidade da Internet, comprometendo a confiança nas soluções
testadas. Além disso, há custos muitos altos associados à construção e operação de infra-
estruturas de testes sofisticadas. Nesse contexto, algumas iniciativas importantes foram
criadas, tais como PlanetLab [4], OneLab [5] e GENI [6]. Esses projetos visam ofe-
recer aos pesquisadores acesso remoto a grandes infraestruturas experimentais, as quais
começam a trabalhar de maneira integrada ou federada. Para facilitar o uso dessas in-
fraestruturas, vem sendo desenvolvidos arcabouços de experimentação que são utilizados
para a realização de testes remotos. Esse tipo de software ainda está em seu estágio
inicial e mesmo os mais maduros, como o OMF [7], ainda passam por intenso desenvol-
vimento. Uma das principais dificuldades é oferecer as funcionalidades necessárias para
que experimentadores remotos interajam adequadamente com uma grande variedade de
recursos computacionais que variam desde CPU, disco e memória até comutadores, rote-
adores, pontos de acesso com diferentes tecnologias sem fio, sensores e rádios definidos
software.

Nas seções a seguir, apresentamos uma breve descrição de outros arcabouços para
experimentação, destacando suas diferenças em relação ao OMF. Apresentamos também
algumas testbeds em operação que utilizam o OMF como seu arcabouço de controle,
gerenciamento e monitoramento.

1.1.1. Arcabouços para experimentação remota

Na Seção 1.2, apresentaremos uma descrição detalhada de todas as partes ou fases as-
sociadas à realização de testes em infraestrutura de experimentação remota. No entanto,
para contextualizar adequadamente o OMF e os demais arcabouços para experimentação
remota, precisamos antecipar uma descrição básica. De acordo com seu foco, podemos
realizar um agrupamento, pouco rigoroso mas didáticos, dos arcabouços para experimen-
tação remota em três tipos: alocação de recursos, execução de experimentos e genéricos.
Os arcabouços para alocação de recursos são focados em oferecer facilidades para reali-
zar registro, autenticação e autorização de usuários, descoberta dos recursos disponíveis,
reserva e liberação dos recursos. Assim, a experimentação propriamente dita fica a cargo
do experimentador, o qual é livre para instalar suas próprias ferramentas para testes e co-



leta de resultados. São exemplos desse tipo de arcabouço: ORCA [8] e Panlab [9]. Os
arcabouços para execução de experimentos estão centrados na configuração dos recursos,
execução dos testes e monitoramento dos resultados. Ou seja, esse tipo de arcabouço
busca oferecer mecanismos que auxiliem a execução remota de experimentos de maneira
facilitada, além de características como repetibilidade, descrição formal de experimen-
tos, escalabilidade, dentre outras. São exemplos desse tipo de arcabouço: Gush [10] e
OMF [7]. Os arcabouços genéricos tentam atender todas as fases que envolvem a rea-
lização de testes em infraestrutura de experimentação remota. Em geral, algumas fases
são atendidas apenas superficialmente ou simplesmente não são atendidas. São exemplos
desse tipo de arcabouço: PlanetLab [4], ProtoGENI [11] e OCF [12]. Alguns arcabouços
podem também ser integrados com o intuito de explorar as vantagens de cada um. Por
exemplo, em [13], os autores ilustram a interação entre Gush e ORCA. A seguir comen-
tamos brevemente sobre os arcabouços citados.

ORCA (Open Resource Control Architecture) [8] é um arcabouço de software e
plataforma de código aberto para gerenciar um substrato compartilhado que possa ser con-
trolado de maneira programática. Esse substrato pode incluir servidores, armazenamento,
redes ou outros componentes. ORCA utiliza como abstração fundamental o arrendamento
de recurso e não oferece ferramentas para auxiliar na realização efetiva dos experimentos.

A iniciativa Panlab [9] deu origem a uma infraestrutura que gerencia a interco-
nexão de diferentes testbeds distribuídas para fornecer serviços para usuários realizarem
vários tipos de testes. Dois componentes da arquitetura Panlab merecem destaque: Te-
agle [14] e PTM (Panlab Testbed Manager) [15]. Teagle é um arcabouço que oferece
uma interface Web para o usuário descrever as necessidades para realização do teste e o
retorno de onde, como e quando o teste será realizado. PTM expõe os recursos efeti-
vamente disponíveis em uma testbed e traduz as requisições de configuração do Teagle
para comandos específicos das tecnologias usadas na testbed. Há um suporte limitado
para auxiliar na realização efetiva dos experimentos e as abstrações utilizadas limitam de
maneira significativa a configuração e uso de alguns tipos de recursos como dispositivos
sem fio.

O objetivo do Gush (GENI User Shell) [10] é fornecer um sistema extensível para
gerenciamento de execução de experimentos. Usuários descrevem seus experimentos em
um documento XML e o Gush usa esse documento para localizar, contactar e preparar
os recursos remotos. Gush também executa o experimento e realiza várias funções rela-
cionadas a gerenciamento de aplicações distribuídas. Gush não oferece abstrações para
os recursos de rede e, portanto, é necessário conhecer detalhes de configuração e ope-
ração de cada recurso de uma testbed. Além disso, Gush não oferece facilidades para
monitoramento dos experimentos remotos.

PlanetLab [4] é uma rede de pesquisa em escala global que suporta o desenvolvi-
mento de novos serviços de rede. O PlanetLab é uma das mais antigas e bem sucedidas
iniciativas de experimentação remota em larga escala. Desde 2003, milhares de pesquisa-
dores em instituições acadêmicas e na indústria já utilizaram o PlanetLab, que atualmente
é composto por mais de mil nós espalhados por aproximadamente 544 localidades no pla-
neta, incluindo o Brasil. Dentro da iniciativa PlanetLab foram desenvolvidas várias fer-
ramentas, com destaque para MyPLC [16], Plush [17], PlMan [18] e AppManager [19].



Esse conjunto de ferramentas oferecem os recursos necessários para operar uma testbed
PlanetLab, com funcionalidades que auxiliam na execução dos experimentos. A principal
limitação do arcabouço usado no PlanetLab está na restrição às tecnologias para as quais
foram desenvolvidas. As ferramentas não estão preparadas e não podem ser facilmente
estendidas para lidar com dispositivos sem fio ou equipamentos de rede definidos por
software.

OCF (OFELIA Control Framework [12]) é um arcabouço para gerenciamento de
testbeds que abrange as fases de reserva, instanciação, configuração e liberação de recur-
sos utilizados em um experimento. OCF é um software recente que tem como principal
característica o suporte à tecnologia OpenFlow para implantação do conceito de rede de-
finida por software. OCF não oferece ferramentas para auxiliar na realização efetiva dos
experimentos e nem para monitoramento desses. Além disso, não há suporte para outros
tipos de tecnologias, como dispositivos sem fio.

O ProtoGENI [11] é uma evolução do software de controle e monitoramento do
Emulab [20], um dos mais antigos arcabouços para controle e monitoramento de experi-
mentos remotos. Emulab é uma testbed que fornece aos pesquisadores uma ampla faixa
de ambientes para desenvolver, depurar e avaliar seus sistemas. O nome Emulab se refere
à infraestrutura e ao sistema de software. O ProtoGENI aborda todas as fases associadas
à realização de testes em infraestrutura de experimentação remota, oferecendo funcionali-
dades para federação de testbeds. O ProtoGENI é um arcabouço complexo que apresenta
dificuldades significativas para extensão ou inclusão de suporte a novos tipos de tecnolo-
gias.

1.1.2. Exemplos de testbeds que utilizam o OMF

Atualmente, a maior infraestrutura que utiliza o OMF e que oferece acesso a experimenta-
dores externos é o ORBIT (Open-Access Research Testbed for Next-Generation Wireless
Networks) [21], onde teve início o desenvolvimento do OMF. O ORBIT é composto por:
9 pequenas testbeds com diferentes recursos como interfaces 802.11, Bluetooth e SDR
(Software-Defined Radio), uma torre 802.16 (WiMax), uma pequena rede em malha com
uma dezena de nós espalhados por um prédio do WINLAB (Wireless Information Network
Laboratory) da Universidade Rutgers e uma grade com 400 nós. Essa grade, ilustrada na
Figura 1.1, é isolada do restante do prédio e cada nó possui duas interfaces cabeadas,
sendo uma para testes, e duas interfaces 802.11 (ambas para testes).

No NICTA (National ICT Australia), onde está atualmente uma das principais
equipes de desenvolvimento do OMF, há 5 testbeds controladas por OMF [22] e que estão
disponíveis para a comunidade científica. Dentre essas testbeds, 4 são internas e uma é
externa. Uma das testbeds internas é composta por 35 nós distribuídos em 3 andares de
um edifício. Todos os nós possuem interfaces 802.11.

No NITLab (Network Implementation Testbed Laboratory) [23], é mantida uma
testbed para acesso remoto da comunidade científica com 35 nós espalhados no prédio
Glavani da Universidade de Thessaly. A Figura 1.2 ilustra a testbed do NITLab que possui
duas peculiaridades importantes. Uma delas é a variedade de dispositivos, uma vez que
no NITLab há, além de interfaces 802.11 convencionais, dispositivos SDR [24], suporte
a MIMO (Multiple-Input and Multiple-Out) [25], nós móveis [26, 27], sensores [28] e



Figura 1.1. Grade principal do WINLAB/ORBIT.

câmeras Web. A outra especificidade da testbed do NITLab é o NITOS Scheduler [29],
o qual parte da interface Web é ilustrada na Figura 1.3. Esse software permite o uso
concorrente da testbed, isolando os experimentos através da restrição na escolha de nós e
frequências durante a reserva dos recursos.

Outra testbed controlada pelo OMF e que pode ser acessada remotamente pela co-
munidade científica está no Wireless Implementation Testbed Laboratory (ou WITest La-
boratory) [30] do Instituto Politécnico da Univerdade de New York. Conforme ilustrado
pela Figura 1.4, o WITest Laboratory oferece para experimentação dispositivos 802.11,
WiMax, SDR e MIMO, instalados em nós fixos e móveis.

Há outras testbeds que utilizam o OMF para controlar a infraestrutura, mas não
oferecem acesso remoto para pesquisadores externos [31]. Além disso, em outras test-
beds, como algumas do projeto FIBRE (Experimentação no Futuro da Internet entre BRa-
sil e Europa) [32], está planejado o uso do OMF para controlar, gerenciar e monitorar as
infraestruturas.

1.2. Fundamentos
Nesta seção, introduzimos os conceitos básicos e a terminologia relacionados à expe-
rimentação na Internet do Futuro. Apresentamos também uma visão geral do OMF e
detalhamos sua arquitetura. Concluímos a seção descrevendo o ciclo de vida de um expe-
rimento no OMF.



Figura 1.2. Distribuição dos nós do NITLab.

1.2.1. Conceitos e terminologia

Testbeds são plataformas de experimentação construídas em ambiente real e controlado,
com o objetivo de permitir a validação rigorosa de novas ferramentas computacionais e
tecnologias de rede. Nesse contexto, testbeds são componentes chaves para a experimen-
tação na Internet do Futuro e, como apresentado na Seção 1.1.2, várias iniciativas globais
têm surgido visando implantar e manter essas plataformas. O objetivo desses projetos é
prover ambientes reais de experimentação para pesquisadores de todo o mundo, os quais
passam a compartilhar os recursos disponíveis na testbed.

De maneira geral, os usuários de uma testbed podem ser classificados em dois
grupos: os experimentadores e o os operadores da testbed. Os experimentadores são
os pesquisadores que usam a plataforma para realizar experimentos, implantar serviços
experimentais, mensurar aspectos da plataforma, dentre outras ações. Os operadores, por
sua vez, administram a plataforma, sendo responsáveis por definir o comportamento dos
recursos disponíveis na testbed e estabelecer as políticas para uso desses recursos.

Em geral, a arquitetura de uma testbed é descrita em termos de duas abstrações
detalhadas a seguir [33].

A primeira abstração é denominada componentes e representa blocos de cons-
trução básicos da arquitetura de uma testbed. Um componente encapsula uma coleção
de recursos que podem ser físicos (como CPU, memória, disco e banda), lógicos (como
descritores de arquivos e números de portas) e sintéticos (como caminhos para encami-
nhamento de pacotes). Os recursos de um componente podem estar contidos em único
dispositivo físico ou distribuídos entre vários. Uma interface provida pelo próprio com-



Figura 1.3. Parte da interface Web do NITOS Scheduler

ponente permite gerenciar a alocação de seus recursos para diferentes usuários e seus
experimentos.

Quando conveniente, é possível tratar uma coleção de componentes como um
único agregado. Por exemplo, nós e enlaces de uma rede podem ser representados como
um agregado único. Nesse caso, os recursos do agregado são alocados através de um
gerenciador de agregado (AM – Aggregate Manager) que exporta uma interface de ge-
renciamento similar a de um componente individual.

Por fim, a abstração de componentes permite o fatiamento de recursos entre di-
versos experimentos. O fatiamento pode ser realizado através de virtualização do com-
ponente ou do particionamento do componente em conjuntos de recursos distintos. Em
ambas as abordagens, o recurso oferecido ao usuário é chamado de porção (sliver) do
componente. Cada componente deve incluir mecanismos de hardware ou software que
isolem as porções umas das outras, de maneira que uma porção possa ser tratada como
um container de recursos.

A segunda abstração é denominada fatia de experimentação (slice), sendo defi-
nida pelo conjunto de porções (slivers) espalhadas por um conjunto de componentes e o
conjunto associado de usuários que possuem permissão para acesso às referidas porções.
Uma fatia de experimentação recebe um nome e um conjunto (que pode ser vazio) de por-
ções. A partir da perspectiva de um pesquisador, uma fatia de experimentação é uma rede
de recursos de computação e comunicação capaz de executar um experimento ou serviço
de rede experimental. A partir da perspectiva de um operador, fatia de experimentação
constitui a abstração primária para fins de contabilidade.

De fato, a fatia de experimentação provê uma abstração muito conveniente para a



Figura 1.4. Alguns dispositivos disponíveis para teste no WITest Laboratory

federação de testbeds. No contexto de infraestruturas para experimentação, a federação
pode ser definida como a alocação unificada de recursos disponíveis em diferentes test-
beds para a realização de um experimento [34]. A federação oferece ao experimentador
maior variabilidade de recursos e a possibilidade de executar experimentos em uma escala
significativa.

Por outro lado, a federação de testbeds cria um nível de complexidade adicional.
Essa dificuldade surge porque as testbeds são heterogêneas por natureza, tanto do ponto
de vista da tecnologia disponível para a experimentação, quanto das políticas de uso dos
recursos. Para atingir um nível de federação em que os experimentadores possam acessar
de maneira transparente e unificada todos os recursos disponíveis na federação, as test-
beds participantes devem aderir a um modelo de recursos padronizado. Em muitos casos,
esse modelo é representado por uma forma padronizada de se descrever os recursos locais
de cada testbed. Também é necessário que as testbeds participantes concordem quanto
a uma política de autenticação e autorização comum. Assim, os principais aspectos ar-
quiteturais para a federação de testbeds podem ser resumidos como um mecanismo de
autenticação e uma linguagem para descrever recursos, requisitá-los e conceder acesso à
fatia de experimentação.

1.2.2. Visão geral do OMF

OMF é um arcabouço de controle e gerenciamento de testbeds desenvolvido pelo WIN-
LAB (Universidade de Rutgers). Projetado originalmente para controlar uma testbed sem
fio, mais precisamente o ORBIT, desde 2007 o arcabouço vem sendo estendido para ope-
rar em testbeds com diferentes tipos de tecnologias de redes, tendo sido implantado em
ambientes de experimentação na Austrália, Europa e Estados Unidos. Atualmente, o
desenvolvimento do OMF é conduzido essencialmente pelo NICTA, na Austrália, em co-
laboração com o WINLAB.

Com o intuito de facilitar o gerenciamento e controle de testbeds, as funciona-



Figura 1.5. OMF sob o ponto de vista do experimentador.

lidades do OMF foram desenvolvidas visando atender as necessidades tanto do experi-
mentador quanto do operador da testbed. Sob a perspectiva do experimentador, o OMF
provê um conjunto de ferramentas para descrever, instrumentar e executar um experi-
mento, provendo também ferramentas para coleta de resultados. A Figura 1.5 resume
essa visão. Usando uma linguagem de propósito específico, o experimentador descreve
o experimento e o submete ao OMF. O arcabouço, então, implanta e configura o experi-
mento na testbed e inicia sua execução. Durante a execução do experimento, o arcabouço
coleta dados de acordo com a descrição provida pelo experimentador. Esses dados são ar-
mazenados em um repositório, podendo ser acessados durante a execução do experimento
ou no final de sua execução.

Sob o ponto de vista do operador, o OMF provê um conjunto de serviços para ge-
renciar e operar eficientemente os recursos disponíveis na testbed. Dentre esses serviços,
destacam-se a reinicialização dos nós, a instalação de imagens de sistemas operacionais e
o monitoramento do estado dos nós.

1.2.3. Arquitetura interna

A Figura 1.6 mostra os elementos da arquitetura do OMF e suas interligações. A ar-
quitetura pode ser dividida em três planos lógicos: plano de gerenciamento, de controle
e de medição. Cada um desses planos é composto por um conjunto de componentes e
bibliotecas do OMF, descritos a seguir:

• Experiment Description (ED): é o script escrito em OEDL (OMF Experiment Des-
cription Language) pelo experimentador. Esse script descreve os recursos que serão



Figura 1.6. Componentes que integram a arquitetura do OMF.

usados no experimento, a configuração dos recursos e o fluxo de execução do expe-
rimento.

• Experiment Controller (EC): é o componente com o qual o experimentador da
testbed interage diretamente. O EC recebe um ED e interage com o AM para a
configuração e execução do experimento. Também é através do EC que o experi-
mentador recupera os resultados.

• Aggregate Manager (AM): é o gerenciador central dos recursos da testbed. Ele
é responsável pela alocação de nós para o experimento, início da execução, coleta
dos resultados, armazenamento das imagens de disco, etc.

• Resource Manager (RM): executa em cada um dos recursos da testbed e é res-
ponsável por receber uma imagem de disco e escrevê-la no recurso, ou gerar uma
imagem do estado atual do recurso.

• Resource Controller (RC): assim como o RM, é executado no recurso e tem a
finalidade de responder aos comando descritos no ED.

• OMF Measurement Library (OML): é uma biblioteca utilizada para instrumentar
o programa executado no experimento, introduzindo pontos de medição. A biblio-
teca coleta os dados, podendo realizar um pré-processamento, e os envia ao AM.

• Measurement Collection Server (MCS): serviço responsável por coletar e arma-
zenar os dados vindos de diversos experimentos.

É importante mencionar que o OMF trabalha com uma rede específica para con-
trole e gerenciamento dos recursos, a qual é utilizada pelos seus serviços e componentes.
Uma ou mais redes (cabeadas ou não) são dedicadas aos experimentos. Esse isolamento
serve para que o funcionamento do OMF não interfira no andamento dos experimentos.
A seguir, descrevemos os três planos lógicos do OMF.

O plano de gerenciamento consiste de componentes e serviços que permitem ao
experimentador ou operador da testbed indicar quais recursos serão aprovisionados e



como eles serão configurados para a experimentação. Por exemplo, o experimentador
pode salvar imagens de um disco com todo o ambiente configurado para posteriormente
carregar essa imagem em novos experimentos. Também é possível reiniciar um recurso
ou até criar uma VLAN.

O elemento principal do plano de gerenciamento é o AM, responsável por geren-
ciar as requisições que chegam ao sistema. O experimentador dispara os comandos de
gerenciamento por meio do EC. Este entra em contato com o AM repassando as requi-
sições. Então, o AM dispara os respectivos comandos para os gerenciadores de recursos
(RMs) para que eles efetivamente realizem as atividades na infraestrutura.

O OMF trabalha com uma estrutura modular, na qual os RMs são customizados
para os respectivos recursos. Assim, os comandos para configurar cada um dos recursos
da testbed podem ser diferentes. Essa abordagem permite que o OMF seja estendido para
lidar com novos sistemas e equipamentos como, por exemplo, controladores WiMax ou
sensores sem fio [35].

O plano de controle disponibiliza meios para que o usuário indique quais recur-
sos serão utilizados, qual a configuração inicial de cada um desses recursos e como o
experimento deve ser conduzido. Todas essas informações estão contidas no descritor do
experimento criado pelo experimentador.

A condução do experimento é especificada na forma de uma máquina de estados
baseada em eventos. Esses eventos podem ser criados pelo próprio experimentador ou
pode-se utilizar eventos pré-existentes do próprio OMF.

Uma vez submetida a descrição do experimento ao EC, este solicita a configu-
ração, via plano de gerenciamento, da testbed conforme descrito pelo experimentador.
Quando o ambiente está pronto, o EC dispara comandos para os RCs a fim de que eles re-
alizem as tarefas que estão indicadas na máquina de estados do experimento, orquestrando
assim os testes em nome do experimentador.

O plano de medição é composto pelo Measurement Collection Server (MCS),
localizado no AM, e por uma biblioteca (OML) que é utilizada pelas aplicações.

O experimentador instrumenta suas aplicações para que elas gerem os dados do
experimento. Essa instrumentação é feita utilizando a biblioteca OML, que fornece fun-
ções de injeção de dados. Esses dados podem ser enviados da aplicação ao MCS em
tempo real, ou podem ser armazenados localmente e enviados em lote, para minimizar a
interferência no experimento. A OML permite ainda que o experimentador desenvolva e
aplique filtros ainda no momento da coleta, possibilitando um nível inicial de tratamento
das informações.

Ao descrever o experimento, o experimentador deve informar ao OMF o esquema
que define o formado das informações geradas pelas aplicações a serem executadas. Isso
é feito no script de descrição do experimento que é passado ao EC. Os dados são ar-
mazenados no MCS em forma de um banco de dados SQL — cada experimento possui
um banco de dados próprio. O experimentador pode requisitar consultas enviando soli-
citações diretamente ao MCS, ou pode recuperar os dados para seu computador a fim de
realizar análises localmente.



Ainda em relação à arquitetura do OMF, é importante mencionar que o arcabouço
permite a execução de múltiplos experimentos concorrentes. No entanto, a versão atual do
OMF ainda não suporta a virtualização dos recursos, ou seja, o fatiamento dos recursos
entre diversos experimentos. Portanto, experimentos concorrentes devem usar um con-
junto disjunto de recursos. A seguir, descrevemos como é implementada a comunicação
entre os componentes do OMF.

Interconexão entre os componentes

Para controlar a interação entre os componentes da infraestrutura, a partir da versão 5.2, o
OMF emprega a comunicação baseada em troca de mensagens assíncronas via publish/-
subscribe, utilizando o protolo XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol). A
Figura 1.7 ilustra o sistema de mensagem que trata a comunicações entre os componentes
do OMF.

Figura 1.7. Comunicação entre os componentes usando XMPP.

Cada componente do OMF cria um tópico no universo XMPP, o que permite a
comunicação direta entre eles. Por exemplo, na Figura 1.8(a) temos dois controladores
de recurso e um agregador, cada um sendo mapeado para um tópico publish/subscribe
diferente.

Além dos tópicos dos componentes da infraestrutura, existem tópicos transientes,
que são criado apenas para a execução de um determinado experimento e depois removi-
dos. Na Figura 1.8(b), por exemplo, o experimentador está executando um experimento
na testbed que utiliza os recursos 2 e 3. São criados tópicos, em uma visão hierárquica,
para o experimento, os recursos, grupos de recursos, etc. A entidade experimentador,
como responsável pelos testes, pode então receber ou enviar mensagens para todos os
elementos do experimento, realizando o gerenciamento e orquestração. As entidades re-
curso interagem basicamente com os seus tópicos representantes ou grupos a que eles
pertencem, recebendo comandos e reportando dados.

É importante mencionar que o protocolo XMPP não possui suporte a tópicos hie-
rárquicos, e que essa disposição mostrada é montada e gerenciada pelos componentes do
OMF.



Figura 1.8. Mapeamento das entidades em tópicos publish/subscibe.

1.2.4. Ciclo de vida do experimento

GENI é um projeto que visa criar uma grande rede de experimentação para facilitar pes-
quisas no cenário de Internet que temos hoje. Para instruir os usuários no uso das fer-
ramentas e serviço, o GENI introduziu um ciclo de vida do experimento de forma mais
genérica (Figura 1.9) que pode servir como guia para experimentadores de outras test-
beds [36]. As etapas desse ciclo são:

• Autenticação: nesta fase o usuário apresenta suas credenciais que foram registradas
em seu cadastro, para ter acesso à infraestrutura.

• Descoberta de recursos: o experimentador, devidamente autenticado, realiza a
procura por recursos para seu experimento. A infraestrutura pode prover algumas
ferramentas e serviços para auxiliar na busca (interface interativa, API de consulta,
etc.).

• Reserva de recursos: a medida que os recursos são encontrados, o experimentador
pode reservá-los para uso nos testes.

• Configuração do experimento: nesta etapa o experimentador instala o software
desenvolvido, configura os componentes, define topologias, etc.

• Execução do experimento: o usuário inicia a execução do experimento e controla
o seu andamento em vários níveis (recurso, grupo ou experimento).

• Coleta dos resultados: durante a execução, os dados do experimento são produzi-
dos pelo software. O experimentador pode visualizar esses dados em tempo real ou
recuperá-los mais tarde para análise.



Figura 1.9. Os passos do ciclo de vida do experimento.

• Liberação dos recursos: quando os testes terminarem, o experimentador deve li-
berar os recursos usados.

A implementação atual do OMF se concentra nas fases de Configuração do experi-
mento, Execução do experimento e Coleta dos resultados, mas os projetos que empregam
o OMF geralmente possuem ferramentas externas que completam o ciclo.

Como guia para os usuários do OMF, apresentaremos a seguir o ciclo de expe-
rimentação sob o ponto de vista do OMF. Esse ciclo apresenta algumas variações com
relação ao GENI [37], mas a ideia geral é a mesma.

Ciclo de vida do experimento no OMF

O experimentador inicia desenvolvendo o software que será usado na realização dos tes-
tes. Esse software pode ser para validar, por exemplo, um algoritmo de roteamento, um
novo drive de rede, ou mesmo uma ferramenta. O usuário pode empregar qualquer tipo de
linguagem ou bibliotecas no desenvolvimento, mas deve lembrar que esse software será
implantado nos recursos disponíveis na testbed, ou seja, deve-se tomar cuidado com as
dependências e a plataforma de execução.

Ainda no desenvolvimento, o experimentador tem que decidir como os dados se-
rão coletados. O OMF disponibiliza em sua infraestrutura um serviço de coleta de dados,
mas para isso o software deve fazer uso de uma biblioteca para integrá-lo ao OMF. Caso
o usuário deseje utilizar esse serviço, ele deve instrumentar o software, colocando pontos
de coleta de dados. Caso contrário, ele pode usar seu próprio método (por exemplo, salvar
em arquivo).



Com o software pronto, o experimentador se concentra agora em como o teste será
realizado. Primeiramente, ele deve criar uma definição do software, que é uma interface
para que o OMF saiba como lidar com esse software. Basicamente, a definição contém
quais são os parâmetros de entrada, o que é armazenado em cada ponto de coleta e onde
encontrar os arquivos que contêm o software.

A próxima tarefa é criar uma descrição para o experimento que utilize o software.
Deve-se primeiro descrever os recursos e as configurações que serão utilizadas (computa-
dores, roteadores, endereços de rede, canais de rede sem fio, etc.). Além disso, a descrição
também deve informar que software será executado em cada recurso e seus parâmetros
para o experimento.

Ainda na descrição do experimento, o usuário informa as ações que serão realiza-
das para conduzir o teste. Por exemplo, iniciar o gerador de tráfego assim que a infraes-
trutura estiver pronta, com o software implantado; mover um nó a cada 60 segundos de
um ponto de acesso para outro; ou gerar interferência em um canal por 30 segundos.

Autenticado e de posse de uma reserva para os recursos, o usuário acessa o console
da testbed (geralmente via ssh) e começa a enviar os elementos para a realização do
experimento: software, descrição do software e definição do experimento. É possível
ainda utilizar o console para criar ou modificar alguns elementos, por exemplo, ajustar
parâmetros ou recompilar o software para a plataforma da testbed.

Com todos os elementos disponíveis, o experimentador dispara então o script de
descrição de experimento utilizando as ferramentas disponibilizadas pelo OMF. A infra-
estrutura conduzirá os testes de acordo com o script.

Terminado os testes, o experimentador deve acessar os dados coletados para sua
análise. Considerando que foi usado o serviço de coleta do OMF (como é recomendado),
as informações estão armazenadas em um banco SQL (cada experimento realizado possui
seu banco de dados). Por meio de requisições HTTP ao serviço de coleta, é possível
realizar consultas às informações de um dado experimento. Se o usuário preferir, ele
pode requisitar o dump do banco de dados e realizar a análise em sua máquina local.

1.3. Implantação
Nesta seção, apresentaremos a instalação, configuração e uso do OMF em uma pequena
testbed. Forneceremos informações suficientes para que uma implantação similar possa
ser replicada, assim como referências que auxiliam na resolução de eventuais problemas.

1.3.1. Requisitos e infraestrutura

O OMF possui três componentes críticos: gerenciador de agregado (AM), controlador de
experimentos (EC) e controlador de recurso (RC). Enquanto o RC deve ser implantado em
cada dispositivo que estará disponível para o experimentador, o AM e o EC fazem parte
da infraestrutura de suporte aos experimentos. De fato, o EC pode ser implantado fora da
infraestrutura de experimentação, por exemplo, no sistema de um experimentador remoto.
No entanto, há questões relacionadas a acesso e segurança nesse tipo de configuração que
não serão abordados nesse curso. Utilizaremos uma configuração mais simples, na qual
AM e EC estão em um único equipamento.



O OMF possui também um recurso para medições, filtragem e coleta de resulta-
dos conhecido como OML, o qual está dividido em três partes: servidor, cliente e proxy
(opcional). A parte cliente está disponível através de uma biblioteca que fornece uma
API para que aplicações distribuídas sejam desenvolvidas ou modificadas para serem ca-
pazes de armazenar as medições em um servidor OML. Posteriormente, apresentaremos
um exemplo que utiliza uma aplicação instrumentada com OML. Embora o OML seja
considerado um recurso opcional do OMF, ter um serviço de medições é muito impor-
tante em testbeds e, portanto, vamos descrever também a instalação e configuração do
servidor OML. Novamente, optaremos por uma configuração mais simples, na qual o ser-
vidor OML é instalado no mesmo equipamento que o AM. Nesta seção, chamaremos de
servidor o equipamento no qual serão instalados AM, EC e servidor OML.

Apesar de o OMF ser escrito na linguagem Ruby, não é suficiente apenas ter um
interpretador dessa linguagem para executá-lo. O OMF faz uso de um conjunto de servi-
ços que precisam estar disponíveis e devidamente configurados para sua correta execução.
Apresentaremos a instalação e configuração mínima dos serviços necessários ao OMF.

Para a instalação do AM, do EC e do servidor OML, recomendamos que seja
usado um computador de arquitetura x86 com sistema operacional Linux instalado. Assu-
mindo que todos os serviços relacionados ao OMF também serão instalados nesse equipa-
mento, é recomendado um computador com processador equivalente a Intel i3 (∼3 GHz),
com 2 GB de RAM e 50 GB livres de disco. É interessante ter duas interfaces de rede
no equipamento, sendo uma para acesso à Internet e outra para controle e monitoramento
da infraestrutura de testes. Qualquer distribuição pode ser usada, mas nesse material
descreveremos os procedimentos específicos para instalação no Ubuntu 11.10 “oneiric”,
pois esse sistema possui pacotes para todos os serviços necessários, inclusive o próprio
OMF na versão 5.4.1 (a mais recente durante a elaboração desse material). Utilizamos
a documentação dos desenvolvedores do OMF [38] como base para a implantação que
descrevemos nesta seção. Nessa última versão, o OMF passou a contar com um script
de instalação que automatiza uma parte significativa dessa atividade. Nesse documento,
assumiremos que esse script não será utilizado por duas razões principais. Primeiro, o
script esconde detalhes importantes sobre algumas ferramentas, podendo dificultar a so-
lução de eventuais problemas. Segundo, a flexibilidade da infraestrutura de apoio do OMF
é reduzida em prol do aumento da simplicidade da instalação.

O controlador de recurso (RC) pode ser instalado em qualquer equipamento que
possua um interpretador Ruby, permitindo que vários tipos diferentes de equipamentos
possam ser utilizados como nós de experimentação em uma testbed. Nesta seção, vamos
descrever a instalação em um pequeno computador com a seguinte configuração: placa-
mãe mini-ITX, processador VIA C7 de 1,8 GHz, 1 GB de RAM, HD de 320 GB com
2,5 polegadas (usado em laptops), duas placas de rede Ethernet e duas interfaces sem fio
IEEE 802.11 b/g (conectadas através de USB). A disponibilidade de duas interfaces de
rede Ethernet é útil para separar o tráfego de dados e de controle. É possível utilizar nós de
experimentação mais simples e de custo mais baixo, como os baseados em SBCs (Single
Board Computers) [39] ou em pontos de acesso [40]. No entanto, o uso de equipamentos
com mais recursos permite a realização de experimentos mais sofisticados e a explora-
ção de mais recursos disponíveis no OMF, como a possibilidade de escolher diferentes
sistemas operacionais para serem carregados nos nós de experimentação. Um recurso op-



cional, porém muito útil em uma testbed para uso remoto, é o controle remoto de energia.
Há diferentes maneiras de implementar esse recurso, conforme descrito em [41, 42].

1.3.2. Configuração da Rede

No servidor, sugerimos a desativação ou remoção de software para autoconfiguração da
rede como NetworkManager e Avahi. Na distribuição Linux sugerida (Ubuntu 11.10), o
NetworkManager é instalado por padrão e pode ser removido com o seguinte comando:

$> apt-get remove network-manager

Na configuração que utilizamos, uma das interfaces de rede (eth0) foi conectada
à Internet, enquanto a outra foi usada para controlar e monitorar os nós de teste. A seguir,
apresentamos o conteúdo do arquivo /etc/network/interfaces para configura-
ção da interface eth0 de maneira semelhante a de uma estação convencional (que obtém
seu endereço IP através de DHCP) e da interface eth1 para gerência do ambiente de
testes (e, portanto, com endereço IP fixo):

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.0.0.200
netmask 255.255.255.0

Após a configuração, é importante reiniciar as interfaces (ifdown ethX; ifup
ethX) e verificar se elas estão com os endereços IP corretos (ifconfig ethX) e se há
conectividade (ping ou outra ferramenta).

Nesta seção, usaremos a rede 10.0.0.0/8 para o ambiente de testes, no entanto,
é importante verificar se essa faixa de endereços não é a utilizada na rede de produção
(onde a interface eth0 foi conectada).

Por fim, é importante verificar se os serviços de shell remoto seguro (SSH) e
sincronização de tempo (NTP) estão instalados. No Ubuntu 11.10, não é necessária con-
figuração adicional após a instalação básica que pode ser realizada da seguinte maneira:

$> apt-get install ssh ntp

1.3.3. Serviços

Apresentamos a seguir, os principais serviços utilizados pelo OMF e uma breve descrição
do uso desses serviços no contexto da infraestrutura de experimentação.

• Configuração automática de endereços IP – é utilizada para configurar a interface
de controle dos nós de teste. Usaremos o software dnsmasq para implementar
esse serviço.

• Tradução de nomes – permite que nomes, ao invés de endereços IP, sejam usados
para identificar os servidores (AM e OML) e os próprios nós de experimentação.
Usaremos o software dnsmasq para implementar esse serviço.

• Inicialização remota – auxilia na customização completa de um nó, permitindo que
até o sistema operacional seja substituído na inicialização do equipamento. Usa-



remos o software dnsmasq em conjunto com Syslinux para implementar esse
serviço.

• Middleware orientado a mensagens – constitui o núcleo do OMF, provendo a co-
municação entre AM, EC, RC e OML para fornecer as funcionalidade de controle
e monitoramento dos experimentos. Usaremos o software Openfire para imple-
mentar esse serviço.

• Base de dados – armazena o inventário dos nós, usuários, resultados coletados e
demais informações para operação e uso da testbed. Usaremos o software MySQL
para implementar esse serviço. O servidor OML utiliza o SQLite, porém não é
necessária nenhuma configuração adicional após a instalação básica.

As subseções a seguir, apresentam detalhes sobre a instalação e configuração do
software utilizado pelo OMF, assim como de seus componentes: AM, EC e OML. Con-
forme comentamos anteriormente, o RC pode ser instalado em um sistema operacional
com um interpretador Ruby para transformar o equipamento em um nó de experiment-
ção. Neste material, apresentamos o uso de uma imagem do sistema operacional Linux
com o RC previamente instalado, o qual pode ser implantado em um nó usando a pró-
pria infraestrutura do OMF. Detalhes sobre a instalação do RC podem ser encontrados
em [38].

1.3.3.1. Software dnsmasq e Syslinux

Além do dnsmasq, recomendamos a instalação do software Syslinux no mesmo
passo, pois o serviço de inicialização (ou boot) remota para um sistema Linux depende de
ambos. No Ubuntu 11.10, a instalação pode ser realizada da seguinte forma:

$> apt-get install syslinux dnsmasq

A primeira parte da configuração é realizada no arquivo /etc/dnsmasq.conf,
o qual deve ter as seguintes linhas adicionadas ao final:

interface=eth1
dhcp-range=10.0.0.201,10.0.0.254,255.255.255.0,12h
dhcp-option=3
dhcp-option=option:ntp-server,10.0.0.200
dhcp-boot=net:control,pxelinux.0
enable-tftp
tftp-root=/tftpboot

Basicamente, o arquivo acima define a seguinte configuração: 1) interface na qual
o serviço estará disponível (eth1); 2) não há roteador padrão para os nós; 3) faixa de
endereços IP usados de maneira dinâmica (10.0.0.201-10.0.0.254); 4) servidor
para sincronização de tempo (10.0.0.200); 5) nome do arquivo (pxelinux.0) para
inicialização remota, mas apenas se o rótulo control estiver configurado; 6) ativação
do suporte à transferência de arquivo de inicialização através de TFTP (Trivial FTP); 7)
diretório raiz para o TFTP. Nessa configuração, os endereços IP de 10.0.0.1 a 10.0.0.199
estão disponíveis para configuração automática das interfaces de controle dos nós.



A configuração automática das interfaces de controle utiliza o endereço MAC de
cada uma para associar sempre o mesmo IP e nome a cada nó, facilitando a identifi-
cação dos equipamentos. A seguir é apresentado o conteúdo de um arquivo exemplo
(/etc/dnsmasq.d/mytestbed.conf) para três nós hipotéticos:

dhcp-host=net:control,00:01:02:03:04:05,node1,10.0.0.1
dhcp-host=net:control,00:06:07:08:09:10,node2,10.0.0.2
dhcp-host=net:control,00:aa:bb:cc:dd:ee,node3,10.0.0.3

Após a criação e preenchimento adequado do arquivo, é necessário reiniciar o
software dnsmasq:

$> /etc/init.d/dnsmasq restart

Por padrão, o software dnsmasq utiliza o arquivo /etc/hosts como a base
de dados de nomes do domínio. Portanto, é importante adicionar entradas para os nós e
servidores que estarão em operação na testbed.

O restante desta seção diz respeito ao software Syslinux, o qual permite inici-
alizar um sistema operacional Linux através da rede. De fato, o Syslinux é um carre-
gador de inicialização (boot loader) capaz de lidar com diferentes fontes de inicialização,
como um sistema de arquivos FAT, um disco de CD-ROM e a rede. A inicialização pela
rede utiliza a especificação da Intel chamada Preboot Execution Environment ou PXE.

Inicialmente, é necessário criar os diretórios que conterão os arquivos de configu-
ração e inicialização usados para o boot remoto PXE, por exemplo:

$> mkdir -p /tftpboot/pxelinux.cfg

Em seguida, é necessário copiar (ou referenciar) o carregador de inicialização:

$> ln -s /usr/lib/syslinux/pxelinux.0 /tftpboot/

O diretório /tftpboot precisa receber dois arquivos: o núcleo (kernel) do Li-
nux e o seu respectivo disco de RAM inicial (initial RAM disk ou initrd) para monta-
gem do sistema de arquivo raiz. Os desenvolvedores do OMF oferecem ambos os arquivos
para inicialização de nós x86 convencionais no site do projeto [43].

Agora, é necessário criar o arquivo /tftpboot/pxelinux.cfg/pxeconfig

com o seguinte conteúdo:

SERIAL 0 19200 0
DEFAULT linux
LABEL linux
KERNEL linux-omf-pxe-3.0.4
APPEND console=tty0 console=ttyS0,19200n8 vga=normal quiet

root=/dev/ram0 rw load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=1
ramdisk_size=32768 initrd=initramfs-omf-pxe-5.4.bz2
control=eth0 xmpp=srv.fibre.ufg.br slice=pxe_slice
hrn=omf.fibre.%hostname%

PROMPT 0

É importante ter cuidado para que em cada linha não haja quebras, inclusive na
que se inicia com APPEND e que possui um grande número de parâmetros. Os arquivos
indicados em KERNEL e initrd devem ser os que foram obtidos anteriormente.

Seguem algumas considerações adicionais sobre a linha dos parâmetros a serem



passados para o núcleo (linha iniciada por APPEND). O parâmetro control deve ser
configurado para a interface Ethernet escolhida para controle, sendo necessariamente a
eth0 se houver apenas uma placa de rede (Ethernet). Na configuração que estamos
apresentando, o parâmetro xmpp deve referenciar o nome do servidor onde o AM está
instalado (por exemplo, srv.fibre.ufg.br). Como o dnsmasq está sendo usado, a
tradução desse nome deve estar no arquivo /etc/hosts. O importante com relação ao
parâmetro hrn (human readable name) é a uniformidade ao longo de toda a configuração.
Em nossa configuração, os nomes HRN definidos para os nós são omf.fibre.node1,
omf.fibre.node2 e omf.fibre.node3. Por essa razão, o parâmetro hrn recebeu
o valor omf.fibre.%hostname%.

Um arquivo (/tftpboot/pxelinux.cfg/default) deve ser criado para
indicar a configuração padrão para inicialização, tendo o seguinte conteúdo:

DEFAULT harddrive
LABEL harddrive
localboot 0

Dentro do diretório /tftpboot/pxelinux.cfg/, deve ser criado um link
simbólico para cada nó com base no endereço MAC de sua interface de controle. O nome
do link simbólico deve ser igual ao endereço MAC precedido de 01 com cada octeto
separado por hífen. Por exemplo, para os nós apresentados previamente, teríamos os
seguintes links simbólicos:

$> ln -s pxeconfig 01-00-01-02-03-04-05
$> ln -s pxeconfig 01-00-06-07-08-09-10
$> ln -s pxeconfig 01-00-aa-bb-cc-dd-ee

Neste ponto, é possível inicializar os nós de testes a partir do servidor. É impor-
tante configurar cada nó para inicialização remota através da rede, deixando o boot pelo
disco rígido local como segunda opção. Se não houver erros, os nós receberão os endere-
ços IP configurados anteriormente e estarão acessíveis através de shell remoto (telnet).
O sistema inicializado através da rede é reduzido, possuindo apenas a conta de superu-
suário (root), algumas ferramentas básicas e o RC, o qual permite que uma imagem
completa de um SO seja trazida e aplicada ao disco rígido do nó. Durante a inicialização
remota, as mensagens de interação entre um nó e o servidor são reportadas no arquivo
/var/log/syslog (no servidor), podendo ser útil analisá-lo em caso de erros.

Caso a inicialização remota dos nós seja bem sucedida, os links simbólicos para
o arquivo pxeconfig devem ser removidos. A princípio, esse procedimento faz os nós
inicializarem por seus discos rígidos locais. No entanto, após a sua instalação completa,
o OMF criará e removerá links simbólicos para os nós sob a orientação (implícita) do
experimentador, permitindo alterar o dispositivo de boot (rede ou disco rígido).

1.3.3.2. Software Openfire

O software Openfire é uma implementação de um servidor XMPP (eXtensible Messaging
and Presence Protocol). XMPP é um protocolo aberto baseado em XML (eXtensible
Markup Language) para middleware orientado a mensagens. Conforme comentamos an-
teriormente, o OMF faz uso intensivo desse protocolo e, portanto, AM, EC e RC precisam



ter acesso ao servidor XMPP. Novamente, utilizamos a abordagem mais simples e apre-
sentaremos a implantação do Openfire no mesmo servidor do AM e do EC.

Os desenvolvedores do OMF recomendam que para sua versão 5.4 sejam insta-
lados o Openfire 3.7.1 e o SUN Java 6. Os passos a seguir ilustram como esse
procedimento pode ser realizado no Ubuntu 11.10:

$> apt-get install python-software-properties
$> add-apt-repository ppa:ferramroberto/java
$> apt-get update
$> apt-get install sun-java6-jre
$> wget http://www.igniterealtime.org/downloadServlet?filename=openfire/openfire_3.7.1_all.deb -O
openfire_3.7.1_all.deb
$> dpkg -i openfire_3.7.1_all.deb

Caso exista alguma filtragem de pacotes no servidor (por uma firewall), as seguin-
tes portas TCP devem ser abertas: 5222, 5269 e 9090. A instalação do Openfire já deve
iniciá-lo, porém pode levar algum tempo. Logo, verifique se o processo (.../bin/java
-server -Dopenfire...) está executando antes de tentar configurá-lo.

A configuração do Openfire é feita através de uma interface Web que pode ser
acessada através da porta 9090 do servidor. A primeira vez que o servidor é acessado, o
usuário é conduzido por um auxiliar de configuração e deve fornecer as informações que
seguem: 1) Idioma. 2) Configurações do servidor. Não há necessidade de alterar as portas
e usamos o nome do servidor (srv.fibre.ufg.br) como o valor para Domínio. 3)
Configurações do banco de dados. Recomendamos o uso da opção Banco de dados
interno. 4) Configurações de perfil. A opção Padrão é suficiente. 5) Senha do
administrador. Após esse passo, o Openfire está configurado para uso pelo OMF.

1.3.3.3. Instalação e Configuração do AM e do servidor OML

Como os desenvolvedores do OMF fornecem os pacotes para o Ubuntu 11.10 “oneiric”,
podemos incluir o site de pacotes do projeto OMF na lista de repositórios do nosso servi-
dor (/etc/apt/sources.list):

$> deb http://pkg.mytestbed.net/ubuntu oneiric/

Agora, podemos atualizar a lista de repositórios e instalar o AM e o servidor OML:

$> apt-get update
$> apt-get install omf-aggmgr-5.4 oml2-server

A seguir são apresentados os passos para a primeira parte da configuração do AM.

1. Copiar /usr/share/doc/omf-aggmgr-5.4/examples/omf-aggmgr.yaml
para /etc/omf-aggmgr-5.4/

2. Alterar o arquivo /etc/omf-aggmgr-5.4/omf-aggmgr.yaml para indicar o
nome correto do servidor XMPP (srv.fibre.ufg.br).

3. Ativar os serviços do OMF através da criação dos seguintes links simbólicos:



$> cd /etc/omf-aggmgr-5.4/enabled
$> ln -s ../available/cmcStub.yaml
$> ln -s ../available/frisbee.yaml
$> ln -s ../available/pxe.yaml
$> ln -s ../available/inventory.yaml
$> ln -s ../available/result.yaml
$> ln -s ../available/saveimage.yaml

4. Por fim, dentro do diretório /etc/omf-aggmgr-5.4/available/, é pre-
ciso editar os arquivos saveimage.yaml e frisbee.yaml para alterar as in-
terfaces para salvar imagens de sistemas operacionais (saveimage) e multicast,
respectivamente. Em nossa configuração, ambas devem receber o endereço IP da
interface de controle do AM, ou seja, 10.0.0.200.

A segunda parte da configuração do AM diz respeito ao inventário da infraestru-
tura de experimentação. Inicialmente, instalamos o servidor MySQL e a ferramenta de
gerência com interface Web chamada phpmyadmin:

$> apt-get install mysql-server libdb4.6 phpmyadmin

Durante a instalação do servidor MySQL é pedida uma senha para o administrador
do banco de dados. Durante a instalação do phpmyadmin é questionado qual deve ser o
servidor Web utilizado, para o qual indicamos o apache2. Ainda durante a instalação do
phpmyadmin, é necessário decidir se a configuração do banco de dados será feita com
o auxílio da ferramenta dbconfig-common ou não. A resposta deve ser negativa, pois
faremos a configuração manualmente.

Com a instalação e configuração básica pronta, podemos conectar ao servidor
MySQL (mysql -u root -p) e criar uma conta para o OMF da seguinte forma:

$> use mysql;
$> create user ’omf’@’localhost’;
$> grant all on *.* to ’omf’@’localhost’;
$> set password for ’omf’@’localhost’=password(’omf’);
$> quit;

Finalmente, podemos efetuar uma conexão ao servidor MySQL com o usuário
OMF (mysql -u omf -pomf) e criar a base de dados do inventário:

$> create database inventory;
$> quit;

O pacote do AM traz um arquivo SQL de exemplo de inventário que contém to-
das as tabelas e algumas entradas como amostras. Esse arquivo de exemplo pode ser
importado da seguinte maneira:

$> cd /usr/share/doc/omf-aggmgr-5.4/examples
$> zcat inventory.sql.gz | mysql -u omf -pomf inventory

Através da interface Web fornecida pelo phpmyadmin é possível acessar a base
de dados do inventário e realizar as alterações necessárias de acordo com as características
da testbed. A tabela testbeds deve ser alterada para refletir o nome da testbed que está
sendo gerenciada, por exemplo fibre_ufg. Para cada nó, as seguintes tabelas também
devem ser editadas e modificadas de acordo: locations, motherboards, nodes
e pxeimages. Em geral, as tabelas da base de dado são autoexplicativas e uma breve
descrição (um pouco desatualizada) da estrutura pode ser encontrada em [44].



A configuração do inventário é concluída com a verificação do arquivo
/etc/omf-aggmgr-5.4/available/inventory.yaml para confirmar se as in-
formações estão de acordo com a configuração do servidor MySQL.

A parte final da configuração do AM está relacionada à criação de tópicos de
Publicação-Inscrição (Publique-Assine ou PubSub) no servidor XMPP para a comunica-
ção entre as entidades do OMF (AM, OML, EC e RC). Em geral, o termo nó é mais usado
que o termo tópico no contexto XMPP, como pode ser visto em [45]. No entanto, nesta
seção, vamos preferir o termo tópico para evitar confusão com o uso prévio de nó cujo
sinônimo é equipamento ou dispositivo.

Para criar a árvore de tópicos PubSub, no nosso ambiente, executamos o comando:

$> omf_create_psnode-5.4 srv.fibre.ufg.br mksys

Para carregar imagens de sistemas operacionais nos nós, é necessário criar uma
fatia de experimentação (slice) com o nome pxe_slice e todos os nós devem ser acres-
centados a ela. Em nossa configuração, o seguinte comando realiza essa tarefa:

$> omf_create_psnode-5.4 srv.fibre.ufg.br mkslice pxe_slice omf.fibre.node1
omf.fibre.node2 omf.fibre.node3

Caso um novo nó seja acrescentado à testbed, é necessário repetir o último passo
com todos os nós. Esse procedimento não gera duplicatas.

Experimentos também são executados dentro de uma fatia e, portanto, os nós es-
colhidos para realizar um experimento devem ser previamente adicionados à fatia de ex-
perimentação. O comando a seguir ilustra a criação de uma fatia (slice) com os nossos
nós:

$> omf_create_psnode-5.4 srv.fibre.ufg.br mkslice default_slice omf.fibre.node1
omf.fibre.node2 omf.fibre.node3

Esse último passo deve ser realizado para se acrescentar novos nós à fatia de ex-
perimentação. A configuração do AM está concluída, sendo suficiente reiniciar o serviço:

$> /etc/init.d/omf-aggmgr-5.4 restart

O OMF oferece um recurso opcional para visualização de resultados de experi-
mentos. Caso tenha interesse em implantar esse recurso, descrevemos os passos a seguir.
Inicialmente, o pacote omf-web deve ser instalado:

$> apt-get install omf-web-5.4

Um serviço auxiliar (result2) para consulta à base de dados do OML deve ser
habilitado e o AM precisa ser reiniciado para ativar esse serviço:

$> cd /etc/omf-aggmgr-5.4/enabled
$> ln -s ../available/result2.yml
$> /etc/init.d/omf-aggmgr-5.4 restart

Utilizando o omf-web, é possível criar visualizações gráficas para os resultados
dos experimentos, conforme ilustrado em [46].



1.3.3.4. Instalação e Configuração do EC

O EC precisa ter acesso ao servidor XMPP e, para a maior parte dos testes, também aos
nós de teste. Em nossa configuração, o EC se encontra no mesmo servidor que o AM e
servidor OML. Logo, o site de pacotes dos desenvolvedores do OMF já foi adicionado à
lista de repositórios. Assim, a instalação do EC se resume ao seguinte comando:

$> apt-get install omf-expctl-5.4

Novamente, um arquivo de configuração é fornecido juntamente com o pacote do
software e deve ser usado como base:

$> cd /usr/share/doc/omf-expctl-5.4/examples/
$> zcat omf-expctl.yaml.gz > /etc/omf-expctl-5.4/omf-expctl.yaml

O arquivo /etc/omf-expctl-5.4/omf-expctl.yaml possui múltiplas
seções de configuração, mas apenas a :default: precisa ser alterada. Para a nossa
configuração, seguem os parâmetros modificados e seus respectivos valores:

:domain: ’fibre_ufg’
:omluri: ’tcp:srv.fibre.ufg.br:3003’
:web:

:host: ’10.0.0.200’
:communicator:

:xmpp:
:pubsub_gateway: ’srv.fibre.ufg.br’

:services:
:uri: ’http://srv.fibre.ufg.br:5054’

Concluímos então a instalação e configuração do EC. Seguem alguns passos finais
para concluir a configuração do OMF e verificar o funcionamento da testbed.

Os desenvolvedores do OMF oferecem uma imagem do sistema operacional Linux
com o RC já instalado. Sugerimos obter essa imagem e armazená-la conforme descrito:

$> cd /var/lib/omf-images-5.4
$> wget http://pkg.mytestbed.net/files/5.4/baseline/baseline.ndz

A imagem padrão (baseline.ndz) pode ser carregada em todos os nós com o
seguinte comando:

$> omf load

Se os nós foram inicializados pelo arquivo padrão (/tftpboot/pxelinux.cfg
/default), provavelmente eles não possuem o RC e, portanto, é necessário reiniciá-los
manualmente nesse primeiro uso. Após o boot, o OMF providencia a criação dinâmica
dos links simbólicos e consequentemente da carga de um pequeno sistema operacional
com o RC que providencia a aquisição da imagem do sistema operacional e sua escrita
no disco rígido. Esse procedimento destrói qualquer sistema de arquivos que esteja pre-
viamente no nó. Após a conclusão o nó é reinicializado e os links simbólicos removidos,
fazendo com que o boot PXE indique o disco rígido local de cada equipamento para ini-
cialização. Cada nó é inicializado com a imagem que foi previamente gravada.

Os nós estão prontos para testes. Recomendamos a leitura dos tutoriais sobre
controle dos recursos da testbed com OMF [47], nos quais são apresentadas informações
sobre como salvar imagens de SOs, verificar o estado dos nós, ligar/desligar nós, etc.



1.4. Testes
O OMF define e utiliza uma linguagem de domínio específico para descrever um expe-
rimento. Essa linguagem é chamada OEDL (OMF Experiment Description Language)
e é baseada na linguagem Ruby. Ou seja, a OEDL estende a linguagem Ruby com co-
mandos para oferecer funcionalidades para manipulação de topologia, agrupamento de
recursos, definição de aplicações, execução de tarefas, dentre outras. Mais detalhes sobre
a linguagem OEDL e seus comandos podem ser encontrados em [48].

Após escrever a descrição de um experimento em OEDL, é possível executá-lo
com um comando semelhante ao descrito a seguir:

$> omf exec exemplo.rb

A seguir são apresentados 3 exemplos de experimentos descritos em OEDL que
podem ser executados em uma testbed controlada pelo OMF. Esses exemplos foram tes-
tados em uma pequena testbed ilustrada pela Figura 1.10.

Figura 1.10. Pequena testbed utilizada nos experimentos.

1.4.1. Exemplo 1

O Código fonte 1.1 apresenta um exemplo muito simples que mostra como executar um
comando remotamente em três nós da testbed.

1.4.2. Exemplo 2

O Código fonte 1.2 ilustra o uso de uma versão modificada (ou instrumentada) do gerador
de tráfego Iperf que é capaz de armazenar seus resultados no servidor OML. Neste
exemplo, os pacotes são enviados através da rede cabeada de testes. Por padrão, o Iperf
gera tráfego TCP e é utilizado um ponto pré-definido de coleta dentro dessa aplicação.
Assim, a cada 1 segundo (conforme configurado no código) a vazão média do TCP é
coletada para armazenamento na base de dados do OML.

Após a conclusão do experimento, por padrão, é gerado um arquivo com extensão
.sq3 dentro do /tmp. Nesse arquivo, encontram-se os dados do experimento organiza-
dos em tabelas do banco de dados.



Código fonte 1.1. Exemplo 1

#Define o grupo de recursos ’teste’
defGroup(’teste’,omf.fibre.node2,omf.fibre.node2,omf.fibre.node3)

#Quando todos os nós estiverem prontos, execute o conteúdo do bloco nos nós escolhidos
onEvent(:ALL_UP_AND_INSTALLED) do |event|

#Imprime alguma informacao na tela
puts "Executando o comando ’/bin/ls -l -a’ em multiplos nos..."
group("teste").exec("/bin/ls -l -a")

#Aguarda 10 segundos
wait 10

#Encerra o experimento
Experiment.done

end

Código fonte 1.2. Exemplo 2

#Define o grupo de recursos ’servidor’
defGroup(’servidor’, "omf.fibre.node1") do |node|

node.net.e1.ip = "192.168.0.1"

#Adiciona a aplicação pré-definida Iperf
node.addApplication("test:app:iperf") { |app|

#Configura propriedades da aplicação -- lado servidor
app.setProperty(’server’, true)
app.setProperty(’port’, 5000)

}
end

#Define o grupo de recursos ’cliente’
defGroup(’cliente’, "omf.fibre.node2") do |node|

node.net.e1.ip = "192.168.0.2"

node.addApplication("test:app:iperf") do |app|
#Configura propriedades da aplicação -- lado cliente
app.setProperty(’client’, ’192.168.0.1’)
app.setProperty(’port’, 5000)
app.setProperty(’time’, 30)
app.setProperty(’interval’, 1)

#Utiliza um ponto de coleta pré-definido na aplicação
app.measure(’TCP_Info’, :samples => 1)

end
end

#Quando todos os nós estiverem prontos, execute o conteúdo do bloco
onEvent(:ALL_UP_AND_INSTALLED) do |event|

wait 5

#Inicia aplicação no nó servidor
group("servidor").startApplications
wait 5

#Inicia aplicação no nó cliente
group("cliente").startApplications
wait 40

Experiment.done
end



1.4.3. Exemplo 3

O Código fonte 1.3 mostra como uma rede ad hoc pode ser criada e utilizada para envio
de pacotes. Nesse exemplo, é utilizado outro gerador de tráfego, chamado OTG2/OTR2
(OMF Traffic Generator and Receiver), para enviar pacotes UDP entre dois nós da rede.

1.5. Conclusão e perspectivas futuras
Ao longo desse documento, mostramos as vários funcionalidades disponíveis no OMF
para controlar, gerenciar e monitorar uma testbed. No entanto, o OMF ainda é um soft-
ware em desenvolvimento, visando melhorar suas características, atender novas demandas
que surgem no contexto de infraestruturas de experimentação e ampliar suas perspectivas
de aplicação.

Nesse contexto, os desenvolvedores do OMF têm trabalhado em uma nova versão
do arcabouço que traz algumas melhorias ou inovações interessantes, conforme descrito
em [49, 50]. A seguir comentamos sobre as alterações mais relevantes dessa nova versão
do OMF.

Inicialmente, o OMF passa a utilizar um modelo de informação para descrever
as entidades envolvidas no processo de experimentação. O bloco básico de construção
desse modelo é o recurso ou componente. Um recurso possui propriedades e ligações
para outros recursos, permitindo a descrição das entidades e de seus relacionamentos. Um
componente tem o ciclo de vida descrito pela Figura 1.11.

Figura 1.11. Ciclo de vida de um recurso no OMF 6.

Um novo componente é criado através do envio de uma mensagem create para um
componente já existente. Assim, existe uma relação pai-filho entre componentes existen-
tes e novos componentes criados. É interessante observar que uma testbed inteira é tratada
como um recurso e, portanto, todos os recursos que estão na testbed são criados a partir do
envio de mensagens do tipo create para a testbed. Vale destacar também que estamos nos
referindo apenas a um modelo abstrato e, portanto, uma mensagem do tipo create para a



Código fonte 1.3. Exemplo 3

#Define o grupo de recursos ’Tx’
defGroup(’Tx’, "omf.fibre.node1") do |node|

node.net.w0.mode = "adhoc"
node.net.w0.type = ’g’
node.net.w0.channel = "6"
node.net.w0.essid = "myWifi"
node.net.w0.ip = "192.168.1.1"

node.addApplication("test:app:otg2") do |app|
#Configura propriedades da aplicação -- lado Tx
app.setProperty(’udp:local_host’, ’192.168.1.1’)
app.setProperty(’udp:dst_host’, ’192.168.1.2’)
app.setProperty(’udp:dst_port’, 3000)
app.measure(’udp_out’, :samples => 1)

end
end

#Define o grupo de recursos ’Rx’
defGroup(’Rx’, "omf.fibre.node2") do |node|

node.net.w0.mode = "adhoc"
node.net.w0.type = ’g’
node.net.w0.channel = "6"
node.net.w0.essid = "myWifi"
node.net.w0.ip = "192.168.1.2"

node.addApplication("test:app:otr2") do |app|
#Configura propriedades da aplicação -- lado Rx
app.setProperty(’udp:local_host’, ’192.168.1.2’)
app.setProperty(’udp:local_port’, 3000)
app.measure(’udp_in’, :samples => 1)

end
end

onEvent(:ALL_UP_AND_INSTALLED) do |event|
#Imprime mensagem na tela para facilitar o acompanhamento do experimento
info "Iniciando o experimento..."
wait 30

#Inicia todas as aplicações (no caso, otg2 e otr2)
allGroups.startApplications
info "Iniciando todas as aplicacoes..."
wait 30

allGroups.stopApplications
info "Aplicações encerradas."

Experiment.done
end



inclusão (por exemplo) de um novo nó físico na testbed, de fato, cria uma representação
abstrata desse recurso dentro do modelo de informação utilizado. As demais mensagens
mostradas na figura são comentadas em [49].

No modelo de informação utilizado, cada recurso tem um identificador global-
mente único. Esse identificador é selecionado quando o pai de um recurso o cria. De
acordo com a nova arquitetura proposta para o OMF 6 [49], a implementação deve adotar
uma convenção para o identificador global que permita mapeá-lo para um único tópico
dentro do sistema publish/subscribe empregado pelo arcabouço. A manutenção de identi-
ficadores globalmente únicos é fundamental para testbeds federadas para garantir o acesso
inequívoco a cada recurso.

Outra novidade do OMF 6 é a introdução de um modelo formal de certificados e
assinaturas digitais para fornecer uma camada de autenticação e autorização. Essa camada
deve permear todas as interações com um recurso. Conceitualmente, cada componente é
associado a um conjunto de políticas que o permitem decidir se aceita ou rejeita uma
determinada mensagem. Por exemplo, uma mensagem do tipo create publicada para
um recurso deveria conter referências para o requisitante e sua afiliação. Esse suporte a
autenticação e autorização auxilia o controle de acesso a testbeds controladas pelo OMF
e também é um elemento importante para federação de testbeds.

A federação de testbeds vem sendo considerada uma meta importante para infra-
estruturas de experimentação em Internet do Futuro por oferecer algumas características
importantes, tais como escalabilidade e heterogeneidade. Conforme comentaremos a se-
guir, testbeds controladas por OMF já foram federadas, mas utilizando soluções altamente
customizadas ou muito restritas. Soluções genéricas e aplicáveis de maneira ampla ainda
estão em desenvolvimento conforme comentaremos também.

A abordagem mais simples de federação do OMF é obtida através do pareamento
entre servidores XMPP, conforme descrito em [51]. Nessa abordagem, servidores XMPP
de diferentes testbeds são configurados para confiar uns nos outros e utilizam um proto-
colo server-to-server para reencaminhar mensagens entre as testbeds. Esse tipo de fede-
ração é simples e permite usufruir das vantagens oferecidas pelo acesso aos recursos de
múltiplas testbeds. No entanto, exige que o OMF seja o arcabouço utilizado em todas
as testbeds da federação. Além disso, não lida com questões relacionadas a controle de
acesso de experimentadores a recursos das testbeds.

A capacidade de federação do OMF com outros arcabouços também já foi de-
monstrada por alguns grupos de pesquisa. Em [52] foi demonstrada a federação do OMF
com o PlanetLab, enquanto em [53] foi apresentada uma solução para federar o OMF com
o Emulab. No entanto, essas federações exigiram alto nível de customização. Ou seja, os
arcabouços foram modificados e várias ações de configuração manual precisaram ser rea-
lizadas para o funcionamento adequado das federações. Isso significa que sua replicação
em outros cenários é difícil e altamente sujeita a falhas durante a operação.

Em [54], são indicadas as direções que os desenvolvedores pretendem seguir com
relação a federação no OMF. Nesse relatório técnico, os autores apresentam o OMF-F,
suas características e como ele será implementado. Dois aspectos importantes merecem
destaque no OMF-F. O primeiro é a abordagem escolhida pelo arcabouço para federação,



a qual se concentra em um conjunto de princípios arquiteturais e mecanismos para su-
portar o ciclo do experimento em um ambiente federado. Essa abordagem é notadamente
diferente de outras como a SFA [55] que se concentra na descoberta e reserva de recursos.
O segundo aspecto importante diz respeito a adoção “oficial” da SFA pelo OMF. Embora
já tenham sido realizados experimentos utilizando OMF e SFA [56,57], não havia suporte
nativo a essa API de federação no arcabouço.

Por fim, é interessante destacar o potencial do uso do OMF em contextos dife-
rentes dos encontrados em testbeds convencionais. De fato, os desenvolvedores do OMF
vislumbraram o potencial desse software para controlar, gerenciar e monitorar uma ampla
gama de dispositivos e sistemas. A Figura 1.12 ilustra dois exemplos de aplicação do
OMF em serviços experimentais. Nos Estados Unidos, o OMF foi a base do protótipo
de um serviço (chamado ParkNet [5]) para detecção de vagas de estacionamento para
veículos automotores. Com auxílio de GPS e um sensor ultrassônico instalado em um
carro convencional, o serviço ParkNet mostrou a viabilidade de transmitir informações
a outros motoristas, em tempo real, através de tecnologia 802.11 e/ou 3G. Na Austrália,
o OMF foi usado para monitorar a estrutura de construções como pontes e viadutos [6].
Um projeto piloto foi desenvolvido para permitir que informações coletadas por senso-
res de umidade e fadiga de materiais fossem enviadas para as autoridades responsáveis,
permitindo o planejamento e a realização de ações preventivas.

(a) ParkNet

(b) Monitoramento de estrutura

Figura 1.12. Exemplos de aplicação do OMF em serviços experimentais.
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