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RESUMO  

A evolução das redes de computadores apresenta cenários em diversos contextos (por 
exemplo, consumo de energia, mobilidade, operadora virtual e balanceamento de carga) que 
requerem mecanismos mais flexíveis e inteligentes para lidar com a complexidade e 
coexistência de diferentes protocolos, bem como para automatizar a maioria das tarefas 
administrativas e atingir um mínimo de intervenção humana. Por isso, o objetivo desta tese é 
o projeto, desenvolvimento e avaliação de um framework que integra mecanismos para 
automatizar tarefas administrativas e auxiliar o desenvolvimento de soluções de 
gerenciamento de redes. 

Trabalhou-se com a ideia de que apenas o uso de políticas (regras administrativas 
codificadas em condições e ações) não é suficiente para gerenciar de maneira flexível as redes 
de computadores e que, para a definição das políticas, dois passos anteriores devem ser 
realizados: a extração de dados significativos da rede de maneira distribuída e a associação 
dos dados a fim de expressar significados a serem utilizados na descrição das políticas. Além 
disso, o ambiente deve ser constituído de elementos reconfiguráveis por políticas, ou seja, 
redes flexíveis e adaptáveis como as redes programáveis. 

Partindo disso, verificou-se que os trabalhos relacionados a esse contexto permitem 
identificar a conveniência de propor um framework que contenha três principais mecanismos: 
(a) extração de informações da rede de maneira colaborativa; (b) construção de conhecimento 
através da associação semântica das informações extraídas; (c) e mapeamento da semântica 
em políticas para redes programáveis.  

O principal desafio da tese consiste na especificação dos pontos de integração dos 
mecanismos do framework, de forma que este não esteja restrito a um único tipo de solução 
composta por específico dispositivo programável e algoritmo de extração. Por isso, nesta 
integração foi proposto um algoritmo colaborativo para lidar com qualquer tipo de algoritmo 
de extração de informações a ser executado de maneira distribuída, por meio de interação com 
dois tipos plugins (EPluggin e PPlugin) e ontologia em OWL para descrever informações de 
redes de computadores. O EPlugin extrai um conhecimento específico (por exemplo, tráfego 
capturado) e o PPlugin mapea informações semânticas em comandos específico de uma 
determinada rede a ser gerenciada (por exemplo, uma rede sem fio no simulador OMNeT++ 
ou rede OpenFlow). 

As avaliações do framework apresentaram os benefícios e as limitações do ProNet em 
termos qualitativos e quantitativos. Foram utilizados cenários de rede local e backbone para 
demonstrar a flexibilidade no desenvolvimento de soluções, escalabilidade e uso de 
informações distintas.  A avaliação qualitativa do ProNet demonstrou suas vantagens em 
relação à extensibilidade, à reusabilidade, ao controle de rede e à automatização da 
configuração de equipamentos. As avaliações quantitativas apresentaram o custo e 
desempenho do ProNet para gerenciar uma rede. Em termos de restrições do ProNet, é 
importante controlar o número de condições a serem utilizadas na inferência. Por outro lado, 
essa não é uma grande restrição, porque o algoritmo colaborativo evita que cada dispositivo 
tenha um grande número de regras desnecessárias, sendo executadas constantemente. Além 
disso, foi possível verificar que, apesar dos custos de desempenho para realizar 
processamento de mensagens de controle, traduções e inferência, o ProNet fornece benefícios 
para postergar o auxílio do administrador no controle da rede. 

 
Palavras-chaves: gerenciamento de redes, políticas, redes programáveis, mecanismos 
semânticos, extração e compartillhamento de informações, inteligência de redes. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The evolution of computer networks presents scenarios in different contexts (eg, 
energy, mobility, virtual operator and load balancing) that require more flexible and 
intelligent mechanisms to handle the complexity and coexistence of different protocols and 
standards, as well as to automate most administrative tasks and achieve a minimum of human 
intervention. Therefore, the aim of this thesis is the design, development and evaluation 
framework that integrates mechanisms to automate administrative tasks and support the 
development of network management solutions. 

Worked with the idea that only the use of policies (administrative rules codified into 
conditions and actions) is not enough to flexibly manage computer networks and to define 
policies, two previous steps should be performed: extraction meaningful data network in a 
distributed manner and the association the data in order to express the meanings be used to 
describe the policies. Moreover, the environment must consist of elements reconfigurable by 
policies, ie, flexible and adaptable networks as programmable networks. 

Starting addition, it was found that the work related to these contexts identifying 
whether to propose a framework that contain three main mechanisms: (a) extraction of 
information from network collaboratively, (b) building knowledge through semantic 
association of the extracted information, and (c) semantic mapping policies in programmable 
networks. 

The main challenge of this thesis is the specification of the integration points, so that 
the framework is not restricted to a single type of solution composed of specific 
programmable device and extraction algorithm. Therefore, this integration proposed a 
collaborative algorithm to handle any type of extraction algorithm to be performed in a 
distributed manner through interaction with two types of plugins (EPluggin and PPlugin) and 
an ontology in OWL to describe information networks computers. The EPlugin extracts 
specific knowledge (eg, captured traffic) and the PPlugin maps semantic information on 
specific commands to a particular network to be managed (eg, a wireless network simulator 
OMNeT + + or OpenFlow networks). 

The evaluations of the framework presented the benefits and limitations of ProNet in 
qualitative and quantitative terms. LAN and backbone scenarios were used to demonstrate 
flexibility in developing solutions, scalability and use of different information. The qualitative 
assessment of ProNet demonstrated its advantages over extensibility, reusability, the network 
control and automation equipment configuration. Quantitative evaluations showed the cost 
and performance of ProNet to manage a network. In terms of ProNet constraints, it is 
important to control the number of conditions to be used in inference. On the other hand, this 
is not a major constraint, because the collaborative algorithm prevents each device has a large 
number of unnecessary rules and running constantly. Furthermore, we found that despite the 
costs of performance to execute processing control messages, translations and inference, the 
ProNet provides benefits to delay the aid administrator to control the network. 
 
Keywords: network management, policies, programmable networks, mechanisms semantic, 
information extraction and sharing and intelligence networks 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

Em termos de automatização ou inteligência do gerenciamento, esta tese definiu a 

evolução das redes de computadores em três gerações. Na primeira geração, encontramos 

dispositivos de redes constituídos de sistemas fechados e inflexíveis, sendo difícil ou não 

factível realizar alterações em suas funcionalidades. Por exemplo, switch com hardware 

proprietário e softwares fechados que não permitem alterações nas implementações de novas 

estratégias de encaminhamento de dados ou roteamento. Isso significa que, na primeira 

geração, as redes são caracterizadas pela inflexibilidade, dificuldade de integração e de 

adaptabilidade dos diferentes dispositivos. Essas características inviabilizam o crescimento da 

rede e a rápida adição de novos serviços ou funcionalidades na rede. Um exemplo das 

restrições dessa primeira geração é a difícil migração dos roteadores e das funcionalidades de 

uma rede IPv4 para a versão IPv6. Outra limitação pode ser encontrada quando se tenta 

trabalhar com os dispositivos para operarem em modo de economia de energia sem a 

necessidade de serem reprojetados. 

Com o crescimento das operadoras de telecomunicações, surge a segunda geração de 

redes constituídas de dispositivos que podem ser reconfigurados e são capazes de ser 

reprogramados. Essas redes utilizam protocolos, softwares, sinalizações e interfaces com 

padrões bem definidos de maneira a permitir a interoperabilidade entre os heterogêneos 

dispositivos e entre as redes. Este foi um grande passo para permitir uma maior dinamicidade 

das redes e o suporte a mudanças que são itens extremamente importantes, principalmente, 

para redes móveis. Por exemplo, estações base de rádio podem ser atualizadas através de 

alterações no software, em vez de requererem novos hardwares, o que ocorrem nos atuais 

sistemas de redes celulares.  

No entanto, a segunda geração ainda apresenta restrições em relação à coexistência de 

várias tecnologias, diferentes protocolos e possíveis conflitos entre as soluções. Então a 

presença de dispositivos capazes de realizar decisões inteligentes é vital para a terceira 

geração de redes. Os pesquisadores precisam preocupar-se em como definir o raciocínio dos 

dispositivos e investigar algoritmos com capacidade de extrair, analisar e expandir o 
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conhecimento por mecanismo de aprendizagem, para que o racionício dos dispositivos possa 

reduzir não só a necessidade de intervenções, mas também auxiliar as atividades do 

administrador, e, ao mesmo tempo, garantir um melhor desempenho e uma grande 

adaptabilidade a soluções para gerenciamento de redes. O compartilhamento do conhecimento 

entre tais componentes inteligentes é também uma chave importante entre propostas e 

soluções futuras. 

Considerando essas gerações e desafios, a próxima seção apresentará a motivação para 

a investigação de mecanismos que possam suportar as necessidades da terceira geração de 

redes, área de estudo pesquisada no desenvolvimento deste trabalho. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

As redes de computadores oferecem uma grande quantidade de serviços que podem 

ser de natureza diversa. Alguns exemplos de serviços são: as redes sociais (tais como 

Facebook, Orkut e Twitter), compartilhamento de arquivos, correio eletrônico, 

armazenamento de dados, processamento de dados em nuvem, VoD (Video on Demand), 

IPTV (Internet Protocol Television) e VoIP (Voice over IP). 

O crescente número de serviços e sua diversidade, juntamente com o crescimento do 

número de usuários, aumentam a complexidade do gerenciamento da rede. Esse crescimento 

tem incentivado a subdivisão de uma grande rede de uma única operadora em menores: as 

redes virtuais constituída por mais de uma operadora que cooperam e requerem configurações 

dinâmicas. Um exemplo comercial deste tipo de rede no Brasil é a composição das operadoras 

TIM, Porto Seguro e Datora de acordo com TELECO (2013). 

Este tipo de rede está associado à proposta do grupo 3GPP (GenerationPartnership 

Project) visualizada na Figura 1.1, que apresenta uma arquitetura para convergência de redes 

fixas e móveis (FMC – Fixed-Mobile Convergence) no documento 3GPP (2009). 
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Figura 1.1– Arquitetura FMC 

Nesta subdivisão, existe uma rede central que pode ser visualizada como uma 

infraestrutura compartilhada pelos provedores de serviços e provedores de acesso de 

conectividade com tecnologias distintas (xDLS, WLAN, 3G e outras). Tal divisão também 

permite um novo modelo de negócios para a Internet. Ele cria uma nova geração de 

operadoras denominadas de VNO (Virtual Network Operator) que são operadoras sem uma 

rede física. Por exemplo, o Provedor de Serviço da Figura 1.1 é uma VNO que não possui 

infraestrutura para fornecer o serviço aos seus clientes. A VNO estabelece a sua própria marca 

e vende serviços como VoIP, IPTV, publicidade ou outros, utilizando e pagando a 

infraestrutura da rede central (núcleo da rede). Cada VNO é uma camada sobre o núcleo da 

rede e rede de acesso como pode ser visto na Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 – VNOs e arquitetura 3GPP 

VNO é semelhante a uma camada, que interage com as redes de acesso, núcleo e 

provedores de serviços para utilizar a infraestrutura de outra operadora e inserir novos 

serviços na rede. A responsabilidade de cada operadora de rede virtual é administrar e 

gerenciar uma grande quantidade de clientes e serviços a fim de aumentar suas receitas. Por 

isso, as VNOs necessitam de fácil e rápida configuração de recursos por meio de informações 

de modelo de negócio que sejam traduzidas em comandos e informações de conteúdo técnico.  
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Dessa forma, a subdivisão em redes menores permite que cada administrador consiga 

obter uma maior otimização local, já que irá lidar com um conjunto restrito de objetivos  e um 

menor número de variáveis (recursos, máquinas e outros). Por exemplo, BULLOT et al. 

(2008) também afirmam que é mais fácil lidar com problemas locais do que problemas 

resultantes globalmente. Além disso, BULLOT et al descrevem que uma abordagem 

distribuída pode solucionar um problema local mais rapidamente do que em uma abordagem 

centralizada em que os dispositivos não realizam uma cooperação. 

No entanto, as otimizações locais podem ser inconsistentes entre elas, se não existir 

uma colaboração entre as subdivisões da rede, aumentando assim a complexidade no 

gerenciamento realizado para se obter uma otimização global.  

Então, o uso de técnicas da área de redes de terceira geração é extremamente 

importante para a proposta de um novo framework que venha permitir o gerenciamento desse 

ambiente, que requer flexibilidade e inteligência para tratar de conflitos e associação de 

significados do modelo de negócio a distintos comandos técnicos. A intenção é que os 

dispositivos inteligentes possam identificar as modificações na escolha do modelo de negócio 

(desempenho e preços de serviço sob demanda, pay-per-view, taxa fixa e outros) e 

rapidamente atuarem na infraestrutura física. Da mesma forma, o tratamento de erros e 

problemas físicos devem ser transformados em informações e significados que possam ser 

associados ao modelo de negócio que o administrador compreenda. Espera-se que os 

mecanismos de redes de terceira geração facilitem a combinação de serviços (por exemplo, 

rede de acesso, núcleo e operadora virtual) para prover um novo serviço.  

1.2.1 Definição do Problema 

 As redes de computadores possuem diversos serviços que podem abranger desde os 

protocolos, como os de roteamento, às aplicações, como proxy e aplicativos Web. A evolução 

da rede tem como resultado a inserção ou alteração desses serviços para atender a novas 

características desejáveis pelos heterogêneos usuários, sendo importante não só a separação 

dos protocolos de redes em camadas, mas também a presença de dispositivos inteligentes e 

flexíveis para reduzir a complexidade de administrá-las. 

 A intenção é que os administradores de redes com auxílio de especialistas em redes de 

terceira geração possam definir como os dispositivos inteligentes poderão ajudar a aumentar a 
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automatização das atividades de gerenciamento de redes. Isto gerou os seguintes 

questionamentos: 

 Espera-se que os dispositivos inteligentes sejam estruturas flexíveis de redes 

para facilitar a integração e adição de serviços dinamicamente. Sabendo-se que 

a extração, compartilhamento e manipulação de regras são mecanismos para 

lidar com informações, como permitir interligá-los para melhorar a 

automatização do gerenciamento de redes? 

 Que tipos de regras e abordagens para manipular informações devem ser 

utilizadas pelos dispositivos inteligentes para lidar com informações 

incompletas e aprender a tomar algumas decisões? 

 Ontologia, regras lógicas e máquinas de inferência são mecanismos semânticos 

que vêm sendo utilizados para lidar com informações heterogêneas e 

incompletas para extrair e associar conhecimento. Então, como poderiam 

contribuir para os dispositivos inteligentes participarem do gerenciamento de 

redes? 

 As políticas são tradicionalmente regras usadas para gerenciar as redes de 

acordo com metas estabelecidas. A política é composta de uma condição e uma 

ação. Regras lógicas também possuem essa composição e são usadas por 

mecanismos semânticos. Então, existem diferenças entre as políticas e regras 

de lógica? Como elas podem ser associadas com a gestão de uma rede? 

 Sabendo-se que existe uma quantidade de recursos necessários para processar 

uma política, então quanto maior o número de políticas, maior é o consumo de 

recursos de um dispositivo para processá-las. Considerando que os dispositivos 

de terceira geração emergentes têm embutido inteligência e poderão utilizar 

políticas no raciocínio, o que fazer para reduzir-lhes o processamento? E qual o 

custo disso? 

 Então o problema que pretendemos resolver é como construir um ambiente para o 

desenvolvimento de soluções automatizadas e flexíveis para gerenciamento de redes. Para 

tanto, serão especificados pontos integradores e protocolos a serem reutilizados em diferentes 

cenários de rede.  
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1.2.2 Objetivo Geral 

 O objetivo principal deste trabalho é propor um framework capaz de permitir o 

desenvolvimento de soluções automatizadas e flexíveis para o gerenciamento de redes, 

utilizando técnicas de aprendizado de máquina, classificação e geração de conhecimento 

através de ontologias e regras lógicas para o gerenciamento de redes. 

1.2.3 Objetivos Específicos 

 Definir um framework com pontos flexíveis e fixos, a fim de que se possa 

facilmente integrar novos mecanismos referentes ao raciocínio e programação 

dos dispositivos inteligentes que automatizam o gerenciamento de redes. 

 Diferenciar os tipos de regras e desacoplá-las, visto que existe uma forte 

interligação entre elas. Por exemplo, existe um forte acoplamento entre 

políticas e regras operacionais (comandos). Espera-se que esse desacoplamento 

permita o desenvolvimento de soluções mais flexíveis para facilitar a alteração 

ou remoção dos serviços e automatização dessas ações. 

 Reduzir a necessidade de intervenções do administrador nas redes por meio da 

investigação e definição da integração de mecanismos referentes ao raciocínio 

dos dispositivos inteligentes. Exemplos desses mecanismos são aqueles que 

trabalham com a extração, associação e compartilhamento de informações e 

que podem utilizar conceitos semânticos, de aprendizagem, colaboração e 

inferência. 

 Avaliar o framework proposto qualitativamente e quantitativamente  a fim de 

encontrar suas vantagens e restrições. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Esta tese foi estruturada com o propósito de definir e avaliar um framework para 

suportar o desenvolvimento de soluções automatizadas e flexíveis para redes de terceira 

geração. O restante deste documento está organizado da seguinte forma: 
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 Capítulo 2 apresenta uma visão geral de desafios referentes à flexibilidade, 

inteligência e automatização, através de um conjunto de cenários que 

envolvem mobilidade, balanceamento de carga, consumo de energia e 

operadoras virtuais. A intenção é mostrar como os mecanismos de redes de 

terceira geração poderão auxiliar na resolução dos desafios presentes nesses 

cenários. 

 Capítulo 3 descreve os problemas, restrições e benefícios dos trabalhos 

relacionados aos mecanismos citados no capítulo 2 e apresenta um 

comparativo entre arquiteturas e frameworks para gerenciar redes de 

computadores. 

 Capítulo 4 descreve o framework ProNet que foi elaborado nesta tese para 

permitir a criação e gerenciamento das redes de terceira geração, em que são 

definidos módulos, frozen spots (parte inflexível do framework) e hot spots 

(parte flexível do framework). Além disso, serão apresentadas as propostas de 

semântica básica e algoritmo colaborativo sob demanda para compartilhar e 

gerar conhecimentos a serem utilizados no gerenciamento customatizado da 

rede. 

 Capítulo 5 exemplifica o uso do ProNet e a implementação deste framework 

proposto e justificativas da integração dele com um simulador de redes. A 

intenção é demonstrar como atividades administrativas podem ser 

automatizadas, quando se utiliza de maneira flexível e integrada algoritmos 

para extração de conhecimento da rede, mecanismos semânticos e aplicação de 

políticas (tomar decisões de gerenciamento). 

 Capítulo 6 fornece a validação da proposta em termos qualitativos e 

quantitativos. Este demonstrará o overhead do framework e os benefícios para 

gestão de redes. 

 Capítulo 7 apresenta as considerações finais e contribuições, discute os 

resultados presentes e aponta para trabalhos futuros. 

 

 

 



 

 

8 

 

 



 

 

9 

 

2 CONTEXTUALIZANDO REDES PROGRAMÁVEIS 

 Inicialmente, será apresentada uma visão geral de desafios que poderão ser tratados 

por mecanismos das redes de terceira geração. Em seguida, isso será reforçado por meio de 

um conjunto de cenários referentes à mobilidade, ao balanceamento de carga, ao consumo de 

energia e a operadoras virtuais. Na seção seguinte, os mecanismos importantes para esses 

cenários serão detalhados e por fim as considerações finais. 

2.1 VISÃO GERAL 

 O crescimento do número de usuários, serviços e a atual busca em reduzir o consumo 

de energia impulsionam a complexidade das redes de computadores. Os administradores 

frequentemente são confrontados com a necessidade de redesenhar a infraestrutura e modelar 

informações utilizadas para controlar o novo ambiente de redes. Estes processos podem 

envolver mudanças na topologia, o surgimento de novos algoritmos, protocolos e serviços, 

suporte para novas aplicações ou mesmo a alteração delas. Por exemplo, pesquisas em redes 

verdes identificaram a importância em desativar alguns protocolos para reduzir o consumo de 

energia, como exemplificado pela proposta de WOOL (2004) que sugere bloquear o tráfego 

do protocolo NetBIOS. Por isso, uma das intenções das pesquisas (semelhante a esta tese) é 

encontrar alternativas para o desafio de gerenciar redes em termos de reaproveitamento de 

equipamentos e instalação de novos serviços sem interrupção da infraestrutura de 

comunicação. 

 Nas próximas seções, será possível observar  que esse impulso na complexidade das 

redes tem como consequência um maior volume de atividades administrativas através dos 

cenários da Seção 2.2. Por outro lado, a Seção 2.3 apresentará os mecanismos de redes de 

terceira geração que podem auxiliar a reduzir essas atividades e postergar o auxílio dos 

administradores de redes, automatizando muitas dessas tarefas administrativas através de 

políticas, desde que elas sigam uma abordagem integrada com flexibilidade dos dipositivos 

programáveis dinamicamente e elementos inteligentes com capacidade de extrair 

conhecimento e lidar com semânticas. 
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2.2 CENÁRIOS 

Conforme descrito anteriormente, as próximas seções irão detalhar os desafios  de 

gerenciamento de redes, utilizando quatro exemplos de cenários que requerem um conjunto de 

características que se espera ser suportada pelos mecanismos de redes de terceira geração. 

2.2.1 Cenário 1: Mobilidade 

 A motivação para a pesquisa de soluções neste cenário com mobilidade é a visível 

concorrência comercial entre os prestadores de serviços móveis e a diversidade de tecnologias 

para conexões sem fio. Além disso, as operadoras de telecomunicações caminham para uma 

infraestrutura com subdivisão da rede e dos serviços (como serviços de faturamento, 

autenticação e diretório) em redes de acesso, núcleo de rede e provedores de serviço.  

 Segundo YAP et al. (2009b), os pesquisadores buscam por soluções que permitam ao 

desenvolvedor da rede a criação de gerenciadores de mobilidade personalizados. Espera-se 

que cada operadora poderá precisar de um gerenciamento de mobilidade diferenciado para 

manipular com transmissão das informações que poderão ser realizadas através de diferentes 

tecnologias de acesso e envolver diferentes operadoras, a fim de aumentar a área de cobertura 

de redes sem fio e a liberdade para que os usuários possam escolher dinamicamente uma rede 

de acesso com baixo custo. 

 Por exemplo, cada operadora poderá precisar de um gerente de AAA (Authentication, 

Authorization and Accounting) customizado em termos de preço, roteamento e outras 

características. A Figura 2.1 apresenta um exemplo de operadora que precisa de um gerente de 

desconexões que interaja com o gerente de AAA. No entanto, as operadoras precisarão de 

elementos de redes com a funcionalidade básica de encaminhamento de dados. 
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                       fonte[YAP et al. (2009a)] 

Figura 2.1 – Separação de dados e controle em um cenário com mobilidade 

 Por isso, as operadoras necessitam de um ambiente configurável por mecanismos que 

permitam a clara separação do plano de controle e de dados a fim de desacoplar a mobilidade 

e a estrutura física. Espera-se que o código dos equipamentos seja aberto (não fechado pelos 

fabricantes) por meio de API (Application Programming Interface) para isolar as redes ou 

configurar dinamicamente os elementos da rede.  

 Algoritmo de extração de informações poderá retirar características não só de fluxos e 

do repositório referente ao protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol), mas 

também das preferências dos usuários e equipamentos, tais como estação base, pontos de 

acesso, switchs e outros. Esses algoritmos poderão auxiliar no desacoplamento de 

informações distintas: mobilidade, usuário e estrutura física, para posteriormente poderem ser 

associadas e gerar conhecimento através de dispositivos inteligentes. 

 Novas políticas devem ser utilizadas para automatizar tarefas de configuração de 

níveis de potência, alocação de canais, ativação e desativação de interfaces, captura de 

eventos de uma rede sem fio (quando um usuário estiver conectado a um ponto de acesso), 

taxa de dados e SSID (Service Set IDentifier), bem como a criação de caminhos 

dinamicamente.  

 No entanto, apenas políticas não serão suficientes para realizar raciocínios. Elementos 

inteligentes são importantes para interagir com APIs no plano de controle que devem ser 

desenvolvidas para gerenciar desconexões, AAA (Authentication, Authorization and 

Accounting) ou outra funcionalidade de rede. Esses elementos inteligentes também precisarão 

interagir com o plano de dados, de controle e algoritmo de extração, obtendo o conhecimento 
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necessário para: 

 Realizar uma menor execução de algoritmo de handover para os usuários que 

se movem mais rapidamente;  

 Aumentar o alcance da transmissão de dados, quando utilizado um mecanismo 

e n-casting (usuários recebem várias cópias de caminhos referentes a diferentes 

rádios); 

 Transmitir dados entre diferentes tecnologias de acesso sem fio tais como 

WiMax, LTE e Wi-Fi, bem como descartar pacotes duplicados; 

 Prever qual o canal deve ser utilizado durante uma entrega de dados. 

 Portanto, este cenário requer mecanismos que permitam a separação do plano de 

controle e de dados para isolar as redes e particularizar as tecnologias de rede sem fio por 

meio de fluxos, bem como mecanismos para extrair e raciocinar sobre diversos tipos de 

conhecimentos referentes à mobilidade e dispositivos sem fio. Além disso, espera-se que um 

módulo inteligente pode lidar com esse cenário de mobilidade interagindo com os 

mecanismos de extração de informação e de separação do plano de dados e controle, para que 

se possam receber notificações quando um usuário ou grupo de usuários executarem 

mobilidade. Depois de receber a notificação de mobilidade, o módulo inteligente pode 

automatizar os raciocínios apresentados e decidir se realiza e como executa o roteamento das 

informações. Adicionalmente, é importante a existência de um ambiente que facilite a adição 

e integração desses mecanismos a fim de que cada provedor de serviços possa ter um 

elemento inteligente para não só lidar com o próprio fluxo, mas também raciocinar 

colaborativamente com os outros provedores de serviços. 

2.2.2 Cenário 2: O Balanceamento de Carga Entre Servidores 

Segundo UPPAL e BRANDON (2008), a alta taxa de tráfego para os servidores na 

Internet motiva o interesse em soluções que ofereçam o balanceamento de carga. Espera-se 

que existam soluções capazes de não só capturar e analisar pacotes enviados por clientes (ver 

canal A da Figura 2.2), mas também de decidir e escolher servidores (ex. B, C ou D da Figura 

2.2) para processar os pacotes dos clientes. Isso permitirá realizar o controle do equilíbrio de 

processamento de pacotes entre os servidores de uma rede. 
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Figura 2.2 – Cenário de balanceamento de carga 

Um exemplo deste cenário pode ser representado por um servidor Web do Google, que 

recebe solicitações de clientes na Internet e realiza a tradução de URLs para o endereço de um 

servidor. A escolha de um servidor pode ser realizada considerando uma política de distribuir 

a carga entre os servidores, a fim de oferecer menor latência, tempo de resposta mais rápido e 

maior taxa de transferência de dados (throughput). 

No entanto, apenas políticas não são suficientes para lidar com tais cenários de 

balanceamento, é necessária a execução de algum mecanismo inteligente para decidir quando 

e qual política deve ser aplicada. Por exemplo, poderiam existir três políticas para determinar 

o encaminhamento do tráfego gerado pelos clientes. Uma política pode definir o 

encaminhamento por meio de mecanismo randômico. Ou seja, configurar o roteador para 

selecionar aleatoriamente um servidor de uma lista de servidores registrados. Round Robin é 

outro tipo de política que pode ser definida para encaminhamento de pacotes. Uma terceira 

política pode favorecer o servidor com o menor número de carga. Então, quando aplicar cada 

uma dessas políticas? Os mecanismos semânticos podem auxiliar em responder essa questão, 

porque eles são desenvolvidos para modelar, associar e processar distintas informações como 

políticas, descrição das capacidades dos servidores e caracterização do tráfego. 

2.2.3 Cenário 3: O Consumo de Energia 

Pesquisas para reduzir o consumo de energia refletem um enorme interesse hoje, 

devido às preocupações ambientais e aos incentivos de redução de custos. Segundo CHU 
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(2010) e HELLER et al. (2010) é possível obter até 50% de economia de energia através do 

ajuste dinâmico dos elementos de rede ativa.  

Por exemplo, o cenário da Figura 2.3(a) contém três servidores com capacidades 

distintas. O primeiro servidor tem a capacidade de suportar cinco máquinas virtuais (VMs) e 

os outros dois suportam duas VMs. Então seria possível realizar o ajuste dinâmico 

apresentando na Figura 2.3(b), desde que existam mecanismos para analisar a infraestrutura 

de rede em termos de capacidade dos servidores e necessidade requerida para executar as 

VMs, bem como para desativar servidores, agregar e redirecionar os fluxos. 

 

 
 

(a) Cenário sem dispositivos inteligentes (b) Cenário com dispositivos inteligentes 

Figura 2.3 –  Redução de consumo de energia por desativação de servidores e 

redirecionamento de fluxos 

Nesse cenário, é possível identificar a importância do plano de dados, que contêm as 

funcionalidades de desativação de servidores, alteração de rotas e agregação de fluxo, e que 

está separado do plano de controle, que deve conter o software para configurar o plano de 

dados. Adicionalmente, JAVIN, R.; MOLNAR, D. e RAMZAN (2005), MARSAN et al. 

(2009), CHIARAVIGLIO; MELLIA e NERI (2009) e KARAGIANNIS; MORTIER e 

ROWSTRON (2008) verificaram a importância de outras reconfigurações para reduzir o 

consumo de energia: frequência de operação, voltagem de dispositivos e desativação de outras 

infraestruturas ou componentes de redes tais como: células de operadoras de telefonia celular, 

dispositivos, links, protocolos e aplicativos da rede. 
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JAVIN, R.; MOLNAR, D. e RAMZAN (2005) exemplificaram o uso de máquina de 

Turing como modelo fundamental para compreender o tempo de computação da máquina, a 

fim de reduzir o consumo de energia. BOLLA et al. (2009) propuseram um trabalho, que 

adapta dinamicamente a rede baseado na exploração dos recursos, e gerenciamento de energia 

em termos de hardware, a fim de permitir que os dispositivos se adaptem dinamicamente às 

alterações. Para tal abordagem, algumas políticas foram apresentadas para configurar e 

gerenciar a frequência de operação e voltagem de dispositivos, mantendo um desempenho 

desejável. 

MARSAN et al. (2009) estudaram o tráfego de uma rede celular e propuseram 

desativar temporariamente algumas células, quando o tráfego não é alto. CHIARAVIGLIO; 

MELLIA e NERI (2009) propuseram um algoritmo específico para desligar alguns 

dispositivos, links, protocolos e aplicativos da rede. KARAGIANNIS; MORTIER e 

ROWSTRON (2008) definem eventos a serem disparados para que os hosts participem 

diretamente na gerência e engenharia de tráfego, fornecendo mecanismos para os dispositivos 

distinguirem aplicações de rede e tratarem de maneira diferente o tráfego de cada uma 

independentemente. 

Pode-se observar que as soluções descritas, referentes à redução do consumo de 

energia, requerem diferentes informações e consequentemente diferente algoritmos para 

extraí-las. Atualmente, já se utilizam algoritmos de extração de conhecimento para identificar 

comportamentos (padrão de tráfego) e políticas para bloquear ou redirecionar tráfego. 

No entanto, esperam-se outros tipos de políticas mais complexas e integradas a outros 

algoritmos de extração de conhecimento para realizar o raciocínio de como se obter um 

melhor desempenho e redução de energia. Por exemplo, podem ser necessárias informações 

referentes a topologia, matriz de tráfego, modelos de potência para cada um dos equipamentos 

e o nível de tolerância a falhas desejável. Espera-se que elementos inteligentes poderão 

processar essas informações para aprenderem as seguintes atividades referentes à gestão de 

consumo de energia: 

 Agregar o tráfego em um determinado caminho (sub-rede); 

 Controlar as interfaces e equipamentos que não são necessários; 

 Analisar quais links estão subutilizados e reduzir-lhes a velocidade; 

 Verificar se existem links desnecessários para desativá-los;  
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 Observar se alguns equipamentos podem ser desativados;  

 Analisar o processamento dos roteadores para decidir como modificar o 

encaminhamento de fluxos;  

 Executar a migração de alguns fluxos para reduzir o consumo de energia 

referente ao processo de descarte de pacotes; 

 Verificar a possibilidade de agregar fluxos de servidores de baixa utilização a 

fim de desativar esses servidores e redirecionar essa agregação para um 

servidor específico. 

 Evitar as requisições de informações já presentes na rede por meio de gerência 

da cache; 

 Evitar a propagação do mesmo conteúdo solicitado através de redes; 

 Evitar colisão durante a transmissão de dados, pois isto reduzirá a 

retransmissão de pacotes devido a falhas de comunicação; 

 Melhorar a identificação e o bloqueio de spam, malware e outros tráfegos não 

produtivos; 

 Encaminhar preferencialmente pacotes para redes verdes, por exemplo, 

selecionando caminhos de fibra ótica em vez de cobre, ou caminhos que 

utilizam energia renovável (eólica, solar e outras).  

Portanto este cenário que envolve consumo de energia apresenta a infraestrutura de 

rede como sendo a questão-chave para controlar o consumo de energia, sendo importante a 

existência de um framework que contenha inteligência e capacidade para lidar com distintas 

informações a fim de que o resultado do raciocínio seja a automatização de uma ou mais das 

atividades referentes à gestão do consumo de energia. 

2.2.4 Cenário 4: Operadoras de Redes Virtuais 

Um relatório técnico da 3GPP (2009) especifica a arquitetura mostrada na Figura1.1 

para permitir convergência fixa-móvel. Esta é uma infraestrutura constituída por uma rede 

central e compartilhada entre provedores de serviços. A finalidade é permitir um maior 

alcance de usuários para os provedores de serviço e a redução de custos operacionais devido 

ao compartilhamento desses.  

Por exemplo, a infraestrutura será comercializada de maneira a permitir que cada 
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operadora de rede virtual (VNO) estabeleça sua própria administração. Ou seja, cada VNO 

pode possuir as funcionalidades customizadas referente à sua própria marca e venda serviços 

como VoIP, IPTV, propaganda ou outros. E se a administração dessas informações estiver 

inter-relacionada com informações da infraestrutura compartilhada, então ocorrerão conflitos 

entre as VNOs que também precisarão ser identificados e tratados. 

Os mecanismos da área de redes programáveis colaboram com soluções que permitem 

separar o plano de controle de cada VNO do plano de dados dos dispositivos que constituem a 

infraestrutura compartilhada entre essas redes virtuais. Para isso, as soluções utilizam 

mecanismos de tradução, encaminhamento e alocação dinâmica de recursos semelhante à 

Figura 2.4. 

 

 

fonte[SHERWOOD et al. (2009)] 

Figura 2.4 –  Genrenciamento dos dispositivos compartilhados na rede central 

Nesta Figura 2.4, deve existir uma partição para cada VNO e o dispositivo deve trocar 

informações isoladamente com cada partição independentemente do protocolo utilizado por 

elas.  Para isso, é importante que exista um mecanismo de tradução e encaminhamento para as 

distintas partições a fim de existir transparência na administração dessas partições. Além 

disso, cada VNO poderá possui um algoritmo de extração de informações de acordo com o 

que necessitam para seu gerenciamento, bem como a descrição e aplicação de políticas. Por 

outro lado, poderão ocorrer conflitos nessas políticas se não existirem prioridades e algum 

relacionamento entre as administrações das VNOs. 

Dessa forma, as políticas individuais de VNO não poderão gerenciá-las se não houver 

um elemento adicional para se preocupar em verificar se essas decisões geram conflitos entre 
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as VNOs. A presença de dispositivos inteligentes será importante para compreender as 

tomadas de decisão desses administradores a fim de identificarem os conflitos. O 

compartilhamento da inteligência deles irá garantir o funcionamento da rede e essa 

transparência para os administradores.  

Portanto, é importante a flexibilidade da infraestrutura de rede que é compartilhada, 

bem como os elementos inteligentes que possam realizar um raciocínio colaborativo para o 

rápido e fácil incremento de novos serviços. É necessária uma camada de inteligência para 

extrair conhecimento a partir das intercepções das mensagens referentes a decisões dos 

administradores de maneira a notificá-los quando o resultado do raciocínio identificar 

possíveis conflitos. Além disso, se for considerado que existe um dispositivo inteligente para 

cada VNO, é importante a colaboração entre esses dispositivos inteligentes para que se 

possam reduzir os possíveis conflitos entre as administrações dessas redes virtuais que 

compartilham a mesma infraestrutura física. Por exemplo, se os dispositivos inteligentes de 

cada VNO compartilharem uma regra de proteção para bloquear tráfego ICMP (Internet 

Control Message Protocol) que contém tamanho maior que 10KB, então VNO não poderá 

conter uma aplicação que gere este tipo de tráfego, caso contrário os dispositivos inteligentes, 

quando identificarem isto, descartarão esse tráfego, em vez de gerarem erros referentes a 

conflitos. 

2.3 MECANISMOS 

As três gerações de redes refletem a evolução da flexibilidade e adaptabilidade dos 

dispositivos de redes, através de três principais mecanismos (políticas, redes programáveis e 

semânticos) a serem descritos a seguir. 

2.3.1 Gerenciamento Baseado em Políticas 

De acordo com AGRAWAL et al  (2005), o gerenciamento baseado em políticas é um 

mecanismo na área de redes que envolve a criação de regras para configurar os dispositivos de 

maneira dinâmica de forma que eles possam reagir a mudanças de maneira mais ágil. Neste 

contexto, uma política pode ser considerada como um conjunto de regras que governam 

(delimitam) o comportamento de um sistema. As regras podem ter características estáticas 
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(ex. preferências do usuário, codec permitido, largura de banda máxima) e dinâmicas (ex. 

disponibilidade de recursos). As políticas seguem o formato de condições e ações para 

controlarem uma rede através de softwares capazes de compreender essas regras, de maneira 

que as condições são utilizadas para avaliar os eventos de redes. Estes podem ser disparados 

nas redes e são controlados pela ação da política para garantir o funcionamento da rede como 

um todo. Exemplos de ações são: o descarte, priorização, marcação e outras manipulações do 

tráfego. 

Esse conceito de política é utilizado por uma abordagem de gerenciamento definida 

pela RFC2753 (YAVATKAR et al., 2000) conforme a Figura 2.5, que descreve uma 

arquitetura geral de política constituída de um PDP (Policy Decision Point), no mínimo um 

PEP (Point Enforcement politcy), um repositório de políticas e PMT (Policy Management 

Tool). PDP, também conhecido como servidor de política, é uma entidade funcional que 

observa e trata de eventos assíncronos (exemplo, decide sobre a solicitação de recursos para 

um determinado serviço ou solicitações do PMT) e atualiza as configurações do PEP, 

fornecendo para o operador a configuração de rede e monitoramento de SLA escalável. O 

repositório é um local apenas para o armazenamento das políticas. O PEP é um elemento de 

rede que interpreta políticas recebidas. Os eventos podem ser gerados pelo PEP sobre seu 

controle ou por elementos externos (ex. elemento que consulta a disponibilidade da rede). A 

PMT suporta a especificação de edição e administração de políticas, geralmente através de 

uma interface gráfica. 

 

fonte [OLIVEIRA (2011)] 

Figura 2.5 – Framework proposto pela IETF 

Embora esta arquitetura defina apenas requisitos funcionais, ela não especifica a 
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comunicação entre esses elementos; dessa forma, alguns protocolos são necessários nesta 

arquitetura. Por exemplo, o protocolo COPS (Common Policy Service) de BOYLE et al. 

(2000) ou HTTP (Hypertext Transfer Protocol) de FIELDING et al. (1999) pode ser utilizado 

para a comunicação entre PEP e PDP. Por meio de um desses protocolos, o PEP requisita as 

tarefas, que deve fazer, ao PDP, sempre que necessário. O PEP geralmente suporta o protocolo 

SNMP de CASE et al. (1990) para acessar informações ou configurar elementos de redes; e o 

protocolo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) de SERMERSHEIM (2006) para 

que o PDP possa acessar as políticas no repositório. 

Uma importante característica fornecida pelas políticas aos sistemas é a flexibilidade, 

pois essas podem descrever o comportamento dos dispositivos sem alterar sua aplicação 

efetiva. Além disso, de acordo com ROTHENBERG e ROOS (2008), esse uso de políticas no 

gerenciamento é a melhor abordagem para realizar a complexa configuração de redes 

envolvendo a integração de serviços dentro de uma grande rede, porque políticas pré-

definidas podem ser usadas para os dispositivos responderem automaticamente às novas 

condições da rede, desde que previamente conhecidas e especificadas nas políticas. Para isso, 

o operador define políticas no nível da rede para gerenciar os recursos (QoS, IP, porta, 

segurança, cobranças e outros) utilizados e configurar prioridade de acordo com contratos 

expressos por SLA (Sevice Level Agreement). No entanto, é importante destacar que o 

operador não interage com ferramentas que realizam a tradução automática de um SLA para 

as políticas no nível da rede. Sempre é necessário um operador para realizar esse 

procedimento de traduções. 

O gerenciamento de política é tão importante que, de acordo com (ROTHENBERG 

and ROOS 2008), organizações de desenvolvimento de padrões (ODP) estão trabalhando para 

definir conceito e modelos que permitam a interoperabilidade das soluções para 

gerenciamento de redes baseados em políticas. Isso porque o uso de políticas é o primeiro 

passo para se ter uma camada de rede com inteligência para gerenciar a disponibilidade de 

recursos. A ITU (International Telecommunication Union) e ETSI (Europen 

Telcommunication Standard Institute) estão especificando funcionalidade para gerenciar 

recursos baseados em políticas. De maneira semelhante, 3GPP (Third Generation Partnership 

Project), WiMAX (World Interoperability for Microwave Access) Forum, DSL (Digital 

Subscriber Line) Forum e Cables estão trabalhando para liberar novas versos de 

gerenciamento baseado em políticas para redes  de acesso com e sem fio.  
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Embora essas ODPs definam diferentes nomenclaturas com nomes distintos de 

interfaces e elementos funcionais para descrever funcionalidades semelhantes e quase os 

mesmo princípios. ROTHENBERG e ROOS (2008) demonstraram essas semelhanças 

utilizando um modelo AF-PDP-PEP que segue um formato de três camadas: aplicação, 

controle e transporte.  Seguindo esse modelo, as funções de gerenciamento de recursos 

baseado em políticas das ODPs agem como pontos de decisões das solicitações de recursos e 

então agrupadas como uma função global de PDP. As funções relacionadas ao transporte são 

agrupadas em um PEP generalizado que é controlado pelo PDP que age como um ponto 

intermediário entre as funcionalidades de aplicação (AF) e transporte. 

Nesse modelo AF-PDP-PEP, diversos protocolos podem ser utilizados na comunicação 

entre as entidades: Diameter, COPS, SOAP (Simple Object Access Protocol) e outros. Por 

isso, de acordo com ROTHENBERG e ROOS (2008), é importante um estudo para definir a 

semântica referente às informações manipuladas por esses protocolos. Além disso, devido à 

necessidade de cenários com multidomínios/multiredes e controle da alocação de recursos, 

ROTHENBERG e ROOS (2008) considerou a importância de manipulação de políticas em 

cada camada. A justificativa para aplicação de políticas em diferentes camadas é o ganho de 

desempenho na tomada de decisão em uma camada de transporte em casos de alocação de 

recursos e ganho de interoperabilidade na tomada de decisão de aplicação quando envolve 

mais de um domínio com visões de negócios que precisam estar consistentes. Além disso, a 

intenção é garantir a interoperabilidade entre as diferentes informações de serviços descritos 

na camada de aplicação e a camada de transporte para permitir a definição e mapeamento de 

políticas correspondentes às solicitações da camada de aplicação e relacionadas ao negócio 

para a camada de transporte relacionada ao QoS. Além da manipulação de política em varias 

camadas, ROTHENBERG e ROOS (2008) também propõem o desacoplamento das 

sinalizações para que não estejam entrelaçadas em todas as três camadas. 

Embora o uso de gerenciamento de política já seja algo utilizado e promissor para 

reduzir a complexidade de grandes redes, essa arquitetura apresenta restrições: a limitação de 

gestão de redes estritamente por um conjunto de parâmetros fornecidos pelos fabricantes de 

dispositivos, falta de uma padronização das linguagens de políticas, a arquitetura é 

tradicionalmente centralizada e dependente de uma comunicação fim-a-fim. Estas duas 

últimas apresentam problemas quanto ao emprego de métodos tradicionais de gerenciamento 

de redes, pois caracterizam a atual incapacidade da tradicional arquitetura para lidar com 
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desconexões que impede o constante estabelecimento de caminhos fim-a-fim, aumentam o 

descarte de pacotes, a ausência de escalabilidade e a má gestão de dispositivos, quando estes 

não estão ligados ao elemento central. 

Esta tese não tem como objetivo resolver essa necessidade de uniformização das 

políticas, mas descreverá na próxima seção a importância da modelagem semântica para lidar 

com as heterogêneas tecnologias. Por outro lado, esta tese apresentará no capítulo 4, uma 

solução para o emprego do gerenciamento de redes baseado em política para cenários com 

grande número de desconexões tais como redes móveis e tolerantes a atrasos. Esta solução 

tem como objetivo prover uma maior autonomia dos elementos de redes e incrementar a 

capacidade de inteligência já iniciada pelas abordagens de políticas e semântica. As 

abordagens desta última serão descritas respectivamente na seção 2.3.3. 

2.3.2 Redes Programáveis 

Os fabricantes de elementos de rede (roteadores, switches e gateways) têm 

tradicionalmente mantido seus projetos com código fechados e proprietários. Como tal, não 

existem interfaces abertas ou hardware padrão, o que impossibilita reconfigurações dinâmicas 

pelos administradores de redes. Estas caixas-pretas não suportam qualquer controle 

inteligente. Detalhes de pacote e algoritmos são definidos em circuitos integrados para evitar 

problemas de desempenho e novos recursos requerem a atualização de hardware. A 

consequência é a necessidade de um grande número de equipamentos que oferecem poucas 

funcionalidades, existindo problemas em termos de flexibilidade de programação e um 

conjunto limitado de opções de configuração de parâmetros. 

Considerando as limitações apresentadas acima, um grupo de pesquisadores de 

Stanford, trabalhando na próxima geração da Internet como parte do projeto FIND  (Future 

Internet Design), definiu uma ideia inovadora para reestruturar os elementos de redes. Eles 

inovaram ao combinar a inteligência de processamento de um computador com as 

capacidades de encaminhamento de switches e roteadores que são dispositivos com funções 

para processar pacotes e tráfego de redes. Isso porque há uma clara separação do plano de 

dados e controle para permitir o desenvolvimento de vários serviços de rede em software: 

NAT (Network Address Translation), qualidade de serviço, suporte firewall, a coleta de 

estatísticas, recursos avançados de roteamento e encaminhamento de dados, entre outros.  
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 Por isso, este tipo de rede também é conhecida como “redes definidas por software”. 

Ela é constituída de dispositivos com duas camadas bem definidas conforme a Figura 2.6: 

plano de dados e de controle, sendo esta última constituída de software que pode ser alterado 

por desenvolvedores. Na camada de dados existem a BIE (Base de Informações de 

Encaminhamento) e a BIR (Base de Informações de Roteamento). A BIE armazena as 

informações simples e possui mecanismo para o encaminhamento de dados. O plano de 

controle consiste na camada inteligente composta da BIR onde são realizadas decisões por 

meio de algoritmos que utilizam e produzem as informações do plano de dados, tais como 

algoritmo de roteamento, gerenciamento de tráfego e outros. 

 

fonte [OLIVEIRA (2011)] 

Figura 2.6 - Roteador composto de BIR e BIE 

Esta separação do plano de controle e de dados permitiu uma maior flexibilidade da 

infraestrutura de redes e dinamicidade na tomada de decisão que pode ser modificada pelo 

administrador, visto que ele não está limitado a soluções disponíveis no mercado. Por isso, as 

pesquisas para redes programáveis envolvem a padronização de interface, abertura de código 

e outros mecanismos que permitam uma fácil adaptação da rede. 

Ou seja, é possível exemplificar esse plano de controle como semelhante aos 

componentes de um simulador de redes (tal como OMNeT++), que permite definir e utilizar 

os módulo para criar uma infraestrutura de rede não restrita a um conjunto de protocolos 

existentes. 

Este campo de pesquisa não é recente como pode ser visualizado pelos trabalhos 

XBind por LAZAR et al. (1996), Netcript por YEMENI e SILVA (1996), ANTS (Active 
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Networks Transport Services) por WETHERALL et al. (1998), Smart Packets por 

SCHWARTZ et al. (2000), Switchware por ALEXANDER et al. (2000) e SNPI por ROCHA 

(2002). No entanto, ainda existem muitos trabalhos recentes, sendo o OpenFlow por HELLER 

(2008) um marco nesta área de estudo para a implantação de redes virtuais que não possuem 

uma infraestrutura física de redes. A partir de 2008 surgiu um grande número de propostas tais 

como RouteFlow por NASCIMENTO et al. (2011), FlowVisor por SHERWOOD et al. 

(2009), ElasticTree por HELLER et al. (2010) e OpenRoads por YAP et al. (2009b). 

Embora existam muitos trabalhos na área de redes programáveis, já enumerados 

anteriormente e outros como Click Modular Route de Kohler et al. (2000) e Ethane de Casado 

et al. (2007), o Openflow destacou-se com diversos novos trabalhos que apresentam como 

realizar a aplicação dele em uma grande quantidade de cenários e novas extensões.  

Uma rede OpenFlow é composta de dispositivos que oferecem uma interface aberta 

para configurar o plano de dados composto de tabelas de fluxos, sendo realizada a 

programação desta no plano de controle, denominado de controlador. Cada dispositivo, por 

sua vez responde a este controlador central utilizando um protocolo de comunicação 

denominado de OpenFlow. Dessa forma, esta solução possui três elementos principais:  

 Elementos de redes (ER) - ponto de acesso, switch, Ponto de Acesso (AP) e 

outros; 

 Controlador (C); 

 Protocolo transmitido em um canal de comunicação seguro entre C e ER para 

garantir a troca de mensagens entre os dispositivos OpenFlow e o controlador. 

O protocolo permite a sinalização entre um elemento de rede (ER) OpenFlow e o 

controlador, através do uso de três tipos de mensagens:  

 Assíncrona que é enviada pelo ER para informar alterações do seu estado: 

o Eventos de rede (por exemplo, a chegada de pacotes) 

o Mudanças no estado do ER 

o Mensagens de erro, por exemplo, informar que solicitações não foram 

enviadas pelo controlador para o ER. 

 Simétrica que pode ser iniciado pelo controlador ou ER; 



 

 

25 

 

 Controle de dispositivo - mensagens no sentido do controlador para um ER são 

iniciadas pelo plano de controle que é responsável por gerenciar e fiscalizar o 

ER associado.  

Cada ER funciona como um "OpenFlow ER" e também hospeda um plano de dados na 

rede OpenFlow. Por exemplo, um switch pode ser visto como uma ER, sendo este 

denominado de "switch OpenFlow". Nele há o plano de dados constituído de uma tabela 

composta de fluxos com entradas (um conjunto de regras), semelhante à definição da Figura 

2.7. 

 

[fonte MCKEOWN (2012)] 

Figura 2.7 – Exemplo de entrada na tabela de fluxos 

O campo regra corresponde à definição de fluxo (por exemplo, todos os pacotes com 

endereço de origem 192.168.0.23). O campo de ação é a descrição do procedimento a ser 

realizado para o conjunto de pacotes definidos (fluxo). Por exemplo, encaminha fluxo para 

porta 80, coletar estatísticas, descartar os pacotes, etc. O campo estatística corresponde, por 

exemplo, ao total de bytes transmitidos. Opcionalmente, pode-se definir um campo prioridade 

para indicar a prioridade ou não de uma ação a ser tomada quando um pacote corresponde a 

mais de uma regra da tabela de fluxos. Nesse caso, a ação a ser executada corresponde à 

entrada com a maior prioridade considerada. Além disso, um fluxo pode ser definido por uma 

conexão TCP particular ou: 

 Todos os pacotes a partir de um endereço (IP ou MAC); 

 Todos os pacotes em uma VLAN; 
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 Todos os pacotes de uma porta do switch, assim como as combinações 

possíveis. 

Qualquer dispositivo OpenFlow suporta as seguintes ações básicas associadas com os 

fluxos: 

 Encaminhar o fluxo para uma determinada porta, permitindo o roteamento de 

pacotes no link de saída; 

 Encapsular e encaminhar os pacotes para o controlador. Geralmente isso ocorre 

quando um novo pacote, que pertence a algum fluxo, é adicionado à tabela de 

acordo com a decisão do controlador, ou tratados no controlador para algum 

experimento; 

 Descartar o fluxo de pacotes. 

Quando um pacote chega a um "OpenFlow ER", é realizado um processo de 

verificação: a tabela de fluxos é analisada para encontrar uma correspondência entre a regra 

(também chamada de cabeçalho) e os pacotes. Nesse processo de verificação, a tabela pode 

conter várias entradas correspondentes com a mesma regra e, neste caso, a OpenFlow utiliza a 

entrada com a mais alta prioridade, atualiza o campo estatística e aplica a ação correspondente 

ao fluxo identificado. O procedimento padrão executado pelo OpenFlow é encaminhar todos 

os pacotes, que não são identificados na tabela de fluxo, em direção ao plano de controle. 

O plano de controle é executado em um nó especial chamado de controlador, de 

acordo com PISA et al. (2010). Neste plano, os pacotes são processados quando não existe 

regra correspondente no plano de dados, sendo possível forçar que todos os pacotes sejam 

processados pelo controlador se este não adicionar regras na tabela do plano de dados. A fim 

de manter essa tabela vazia, o controlador recebe e processa os pacotes, mas não adiciona uma 

entrada na tabela de fluxo e, consequentemente, todos os pacotes continuam a passar pelo 

controlador. A segunda forma de processar pacotes é encaminhar os pacotes para um 

dispositivo programável como, por exemplo, o equipamento NetFPGA2 apresentado por 

HELLER et al. (2010). Dessa forma, existem duas maneiras para processar os pacotes de uma 

rede OpenFlow: utilizando o controlador ou um dispositivo programável. 

Portanto, o plano de controle proporciona uma visão geral de uma rede (incluindo, por 

exemplo os estados de vários dispositivos), enquanto o OpenFlow ER oferece uma abstração 

de um componente da rede, por exemplo, uma abstração para um switch. 
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Em termos gerais de redes programáveis, elas oferecem uma maior flexibilidade e 

permitem reutilização de dispositivos, sendo possível incrementalmente adicionar novas 

funcionalidades na rede sem exigir um grande upgrade de hardware. Além disso, os 

administradores não ficam limitados às soluções disponibilizadas por fornecedores 

Por outro lado, a elaboração das camadas de controle com inteligência para 

automatizar a gestão através de modelagem, extração e geração de conhecimento ainda 

permanece fora do âmbito do estudo de redes programáveis. Por exemplo, MÁRTIN et al. 

(2009) identificaram que não é possível gerenciar links no OpenFlow usando políticas 

referente ao negócio de VNOs. Esse trabalho discute a necessidade de um gerenciamento 

mais automatizado, a necessidade de ferramentar modernas que observem a rede e tomem 

decisões em modo descentralizado. Mais detalhes sobre os benefícios semânticos para o 

OpenFlow e outros dispositivos de redes programáveis serão discutidos no Capítulo 3. 

2.3.3 Mecanismos Semânticos 

De acordo com Hendler, J; Berners-Lee e Lassila (2001), os mecanismos semânticos 

podem ser organizados em uma arquitetura composta de três camadas: estrutura, esquema e 

lógica. O primeiro contém mecanismos semânticos para estruturar e definir significados aos 

dados, tais como XML1 (eXtensible Markup Language) e RDF2 (Resource Description 

Framework). A segunda contém as tecnologias OWL (Web Ontology Language) e SWRL 

(Semantic Web Rule Language), também denominadas de linguagens ou ontologias que são 

responsáveis pela representação de conceitos, construção de vocabulários para facilitar a 

reutilização do conhecimento e interpretação por máquinas da terceira camada. Esta última 

camada manipula os dados e ontologias, por exemplo, motores de raciocínio, como JESS3 

para realizar inferência e Pellet4 para realizar a verificação de consistência. 

As tecnologias da primeira e segunda camada têm similaridade, porque elas são 

utilizadas para apresentar a informação. Adicionalmente, as tecnologias da segunda camada 

podem ser definidas a partir das tecnologias da primeira camada. Por exemplo, OWL e SWRL 

contêm uma coleção de triplas em RDF e codificadas em XML.  
                                                      
1
 BRAY, T, E, C. M. Sperberg-MCQUEEN, J. P; Yergeau, F. Extensible Markup Language (XML) 1.0. 

http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/ 
2
 Manola, F; MILLER, E. RDF Primer. http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-primer-20040210/ 

3
 http://herzberg.ca.sandia.gov/ 

4
 http://clarkparsia.com/pellet/ 



 

 

28 

 

As ontologias ou linguagens da segunda camada, segundo NOY, F. e GUINNESS 

(2001), podem ser codificadas uniformemente por meio de quatro componentes principais 

básicos de uma semântica: 

 Classes podem definir um domínio e são utilizadas para organizar uma 

taxonomia; 

 Relações ou propriedades representam um tipo de interação entre domínios 

(classes); 

 Axiomas definem quando uma informação irá pertencer a um domínio. Estas 

frases sempre são verdadeiras;  

 Indivíduos ou fatos são usados para representar elementos específicos, ou seja, 

os dados em si. 

OWL (Ontology Web Language) é a linguagem mais utilizada para definir uma 

semântica através de classes, axiomas, relações e indivíduos. Após a definição de uma 

semântica em OWL, esta permite fácil extensão. Por exemplo, SWRL é uma extensão de 

OWL para descrever regras as quais associam classes, propriedades e indivíduos por meio de 

expressões lógicas.  

Além disso, após a definição de uma semântica, é possível considerá-la como uma 

nova linguagem, por exemplo, KaoS de USZOK et al. (2008) e Rei de KAGAL (2004) são 

exemplos de semânticas para se expressar políticas de redes e lidar com as diferentes 

linguagens de políticas, apesar de também serem conhecidas como linguagens para expressar 

políticas. Não obstante existirem essas modelagens para descrever políticas de redes, durante 

a elaboração desta tese, um dos desafios foi identificar uma modelagem semântica para 

descrever os elementos de redes e suas características.  

Em 2006, VAN DER HAM et al. apresentaram NDL (Network Description Language) 

como uma modelagem semântica para um cenário de redes óticas, mas essa modelagem ainda 

apresentava muitas restrições já que foi modelado utilizando RDF que é uma linguagem para 

descrever informações com pouca expressividade. Somente em 2010, identificou-se no 

trabalho de BALDINE et al. 2010 que NDL foi disponibilizado com expressividade em OWL 

pelo projeto ORCA5. Em seguida, em 2012, a semântica referente a características do 

OpenFlow foi disponibilizada pelo projeto ORCA em OWL. Por outro lado, ainda não existe 

                                                      
5
 http://geni-orca.renci.org/owl 



 

 

29 

 

uma padronização para descrever dispositivos e infraestrutura de redes, apesar de já existir a 

iniciativa de BALDINE et al. 2010 no projeto ORCA-BEN6 denominado de NML (Network 

Markup Language) 

Para se definir as ontologias, em geral, os especialistas utilizam uma ferramenta de 

edição para escrever as semânticas. Existem editores semânticos que permitem a integração 

daquelas três camadas definidas por Hendler, J; Berners-Lee e Lassila (2001), facilitando o 

gerenciamento do conhecimento e a reutilização das ontologias (semânticas). Em geral, essas 

ferramentas suportam OWL. Exemplos de tais editores são: Ontolingua de SURE, STAAB e 

STUDER (2003), OntoSaurus de BRAY et al. (2000), WebOnto de BERNARAS e 

LARESGOITI (1996), Protégé de MUSEN et al. (1995) e KPAT de USZOKet. al (2004). 

Estes são muito utilizados em aplicações de gestão da informação, pois permitem que um 

administrador possa navegar, importar e exportar semânticas. No entanto, Ontolingua, 

Ontosaurus, KPAT e WebOnto têm limitações: eles foram projetados para um tipo específico 

de ontologia. Entre esses editores, o Protégé se destaca como a ferramenta mais referenciada, 

devido às seguintes características: flexibilidade, extensibilidade por meio de plugins, código 

aberto para modificações, arquitetura modular e suporte para qualquer semântica em OWL.  

Outro mecanismo semântico importante é o motor de inferência que representa o 

processo de derivar conclusões lógicas. Este utiliza algoritmos de aprendizagem para 

processar,  gerar e extrair informações. Em geral, os algoritmos utilizam regras lógicas em um 

raciocínio indutivo que permite extrair novos fatos (classes, axiomas e indivíduos) e padrões 

de um grande conjunto de dados. Além disso, este mecanismo usa uma linguagem formal para 

representar a informação no formato de expressão lógica e é capaz de raciocinar e identificar 

conflitos entre a modelagem semântica e as informações do sistema. No entanto, não foi 

possível encontrar uma máquina de processamento de inferência que execute informações 

semânticas codificadas diretamente em OWL. Por isso, existem mecanismos para traduzir 

uma semântica em OWL para a linguagem que a máquina de inferência entende. Exemplos de 

máquinas de inferência são: Flora-27, Jess8, Pellet9, Algernon10 e FuzzyCLIP11, W-Prolog12. 

Entre essas, o Jess é a ferramenta mais utilizada para realizar a geração automática de 

                                                      
6
 http://staff.science.uva.nl/~vdham/research/publications/1212-INDL-report.pdf 

7   Flora-2 disponível em  
8   Jess - the Rule Engine for the Java Platform disponível em http://herzberg.ca.sandia.gov/ 
9   Pellet disponível em  
10   Algernon disponível em  
11  FuzzyCLIP disponível em  
12   W-Prolog disponíve em  
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conhecimento a partir de regras lógicas e fatos, enquanto o Pellet é mais utilizado para 

automatizar a detecção de conflitos entre as definições dos axiomas e a modelagem 

semântica. 

O editor Protégé possui plugin para todos esses motores de inferência. No entanto, 

apenas é transparente a integração OWL, SWRL e a linguagem Jess. Essa integração é 

apresentada por CONNOR et al. (2005) por meio do TabSWRL que é um plugin para Protégé, 

permitindo que as regras (ou políticas) editadas em SWRL possam ser convertidas na 

linguagem do Jess (Java Especialista Sistema Shell) que realizará o processamento do modelo 

semântico em OWL e das regras em SWRL. Dessa forma, regras em SWRL podem alterar 

uma modelagem em SWRL após o processamento realizado pelo Jess e, por fim, esse plugin 

exporta os resultados encontrados pelo Jess para a semântica em OWL. Este editor também 

oferece integração fácil à máquina Pellet e conforme já descrito anteriormente, é o 

raciocinador mais utilizado para avaliar axiomas e identificar conflitos. 

Portanto, os editores semânticos oferecem mecanismos para cadastrar manualmente 

novas informações no sistema manualmente, enquanto que o motor de inferência permite a 

criação de novas informações automatizadas por meio de regras lógicas. Então, como já 

existem ontologias para descrever políticas, espera-se que as regras lógicas possam ser usadas 

para automatizar a geração de políticas e reduzir a necessidade da configuração manual dessas 

por meio de editores.  

No entanto, a integração de políticas, rede programáveis e semântica é algo 

desconhecido. Além disso, é importante que existam mecanismos automatizados para extrair 

informações a serem associadas a regras lógicas em um ambiente de gerenciamento de redes. 

Por exemplo, os mecanismos de extração de significados para o tráfego de dados, voz, vídeo e 

outros de um ambiente de redes.  Além disso, é importante a modelagem semântica para 

descrever essas e outras características. Exemplos de arquiteturas e framework que utilizam 

mecanismos semânticos para área de redes serão apresentados no próximo capítulo, que 

também apresentará um levantamento de trabalhos nesta área de extração de informações. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que os mecanismos de terceira geração reduzam as atividades dos 

administradores de redes, desde que essas possam ser integradas, pois separadamente elas 
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apresentam limitações. 

Os inconvenientes da administração utilizando apenas as políticas são: a limitação de 

gestão de redes estritamente por um conjunto de parâmetros fornecidos pelos fabricantes de 

dispositivos e as desvantagens da arquitetura centralizada tradicional. Por exemplo, a má 

gestão de dispositivos, quando estes não estão ligados ao elemento central, e a ausência de 

problemas de escalabilidade. 

Redes programáveis oferecem mecanismos para separação do plano de controle e de 

dados, apresentando forte acoplamento com o cenário em que foram inicialmente definidos, 

exigindo-se a redefinição de tarefas referentes ao processamento de informações. Por 

exemplo, as extensões do OpenFlow não oferecem novos campos na tabela de fluxo, não 

disponibilizando meios de modelar dados, gerar conhecimento e criar associação entre 

informações técnicas e administrativas para o gerente da rede. 

Os mecanismos semânticos já permitem a descrição de políticas e espera-se que as 

regras lógicas possam ser usadas para gerar o conhecimento referente à política 

automaticamente, a fim de reduzir a necessidade de administradores usando editores de 

ontologia. No entanto, a integração destes componentes, quando se considera a terceira 

geração de redes com os dispositivos de rede programável, é algo desconhecido. 

Então, observando os benefícios e restrições dos mecanismos de redes de terceira 

geração, a próxima seção apresentará trabalhos relacionados a conceitos importantes para 

oferecer a flexibilidade, adaptabilidade e automatização das atividades que precisam ser 

realizadas pelos administradores de redes. Serão descritos os resultados da investigação de 

meios de enriquecer a área de redes programáveis para o suporte a cenários mais 

automatizados, em que se possa acoplar e facilmente desacoplar um maior conjunto de 

informações (mobilidade, roteamento,energia e outros). A intenção é que se possa facilmente 

desenvolver soluções para gerenciar de maneira automatizada os diversos tipos de eventos 

que encontramos nos cenários apresentados nesta seção: conteúdo, pacotes, consumo de 

energia, mobilidade e outros. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Ante a complexidade das redes, gerentes frequentemente são confrontados com a 

necessidade de redesenhar a infraestrutura e modelar informações utilizadas para controlar o 

novo ambiente de redes. Estes processos podem envolver mudanças na topologia, o 

surgimento de novos protocolos e serviços, suporte para novas aplicações ou mesmo a 

alteração dessas. Observando esse crescimento do volume de atividades administrativas, esta 

tese supõe que se os elementos de redes forem cada vez mais inteligentes, possuindo 

funcionalidades complementares para realizar o processo de aprendizagem e a tomada de 

decisão, então seria possível cada vez mais postergar as atividades gerenciais dos 

administradores de redes.  

Neste contexto, a Seção 3.1 agrupa um conjunto de trabalhos relacionados ao 

desenvolvimento de mecanismos para se obter um gerenciamento flexível e com inteligência, 

sendo listadas as restrições dessas abordagens para se controlar os novos cenários dinâmicos. 

A Seção 3.2 apresenta arquitetura e frameworks que são utilizados para gerenciar redes com 

mecanismos semânticos. Por fim, a Seção 3.3 apresenta as considerações finais.  

3.1 CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES  

Esta seção apresentará trabalhos encontrados referentes a propostas de mecanismos na 

área de redes de terceira geração a fim de se identificar em vantagens e desvantagens de 

utilizá-los em frameworks que permitam o desenvolvimento de aplicações para gerenciar 

redes de maneira flexível e automatizada. A Seção 3.1 apresentará como as soluções de redes 

programáveis referentes à separação o plano de controle e de dados auxiliam na melhoria do 

gerenciamento de redes e suas limitações. A Seção 3.2 mostrará trabalhos referentes à 

modelagem semântica que podem ser utilizadas para se descrever e associar informações de 

redes.  A Seção 3.3 apresenta algoritmos de extração de informações para auxiliar o raciocínio 

dos elementos inteligentes. 



 

 

33 

 

3.1.1 Separação do Plano de Controle e de Dados 

As redes tradicionais são constituídas de elementos com sistemas proprietários e 

fechados. O surgimento dos dispositivos programáveis permite a evolução da arquitetura de 

redes através da possibilidade de virtualização da rede para suportar a heterogeneidade de 

terminais de acesso e as restrições entre os modelos de negócios e os recursos disponíveis no 

núcleo da rede. No entanto, o desafio dessa evolução consiste em definir mecanismos que 

permitam não só a criação dessas subdivisões (virtualizações), mas principalmente na 

integração e coordenação dessas divisões que precisam interagir de maneira flexível e 

automatizada. 

O surgimento dos dispositivos programáveis resolve o desafio da virtualização pela 

manipulação de fluxos que podem ser adaptados de acordo com mudanças na rede (de tráfego, 

de banda e outras). Estes dispositivos oferecem a possibilidade de redes mais dinâmicas e de 

uma grande diversidade de cenários. No entanto, as soluções não são completamente 

integradas, o que motiva a definição de um framework para integração e o desenvolvimento 

de soluções para gerenciamento de redes.  

O interesse na solução OpenFlow é a extensibilidade que motiva o desenvolvimento 

de novas características para que exista a fácil adaptação deste a uma maior diversidade de 

ambientes. Algumas propõem novos campos para as tabelas de fluxo, outras apresentam 

novos tipos de controladores (softwares) e existem propostas de hardware com suporte ao 

protocolo OpenFlow.  

Segundo GUDE et al. (2008), NOX é um software que fornece um exemplo de 

implementação do controlador para facilitar o desenvolvimento de aplicações tais como do 

cenário de balanceamento de carga da Seção 2.3.2. É muito comum o uso deste para 

manipular fluxos e instalar as regras em um plano de dados. Esta abordagem fornece um 

controlador centralizado e um sistema de biblioteca, sendo possível observar um conjunto de 

dispositivos para criar uma visão geral da rede. Ele contém funções para usuários de várias 

aplicações em redes OpenFlow, incluindo um módulo de roteamento, a classificação de 

pacotes, serviços de rede padrão (por exemplo, DNS - Domain Name System, LLDP - Link 

Layer Discovery Protocol e DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol) e um módulo de 

filtro para gerenciamento baseado em políticas de rede, utilizando a visão geral da rede. Dessa 

forma, o NOX fornece um ambiente fácil de implementar aplicações, sendo possível um 
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engenheiro de rede substituir um algoritmo de estado de link distribuído de roteamento como 

Dijkstra por uma abordagem centralizada onde o administrador de rede pode gerenciar o 

roteamento que utiliza endereçamento MAC (Media Access Control), IP (Internet Protocol) 

ou de conteúdo. 

OpenRoads é uma extensão do OpenFlow proposta por YAP et al. (2009b) que 

propõem uma arquitetura para gerenciar a mobilidade de uma rede, suportando o cenário da 

Seção 2.3.1. Considerando que podem haver eventos relacionados com a entrada do usuário 

ou de saída e eventos relacionados com a ligação de falhas ou a ativação do dispositivo, 

OpenRoads gerencia handover e falhas geradas pela dinamicidade da mobilidade. OpenFlow 

prevê a possibilidade de observar esses eventos e de notificar os aplicativos sobre esses 

eventos usando mensagens OpenFlow. Além disso, foi desenvolvido um módulo para suportar 

a configuração dos equipamentos utilizando uma adaptação do protocolo SNMP. 

No entanto, não estão no escopo do OpenRoads e NOX a coordenação, delegação de 

tarefas e o completo isolamento de aplicações, características exigidas pelo cenário da Seção 

2.3.4, envolvendo redes virtuais. Para isso, o FlowVisor foi proposto por SHERWOOD et al. 

(2010). Este é um controlador, de acordo com RAJASRI et al. (2011), podendo delegar tarefas 

para cada partição e determinar se permite ou bloqueia o acesso para "OpenFlow ERs" para 

constituir a infraestrutura física compartilhada. Isso garante a transparência para os 

controladores de novo recurso de gerenciamento para a infraestrutura de rede física. O 

FlowVisor também é responsável por definir os fluxos de uma rede virtual, para alocar seus 

recursos (por exemplo, CPU e memória), estabelecendo o consumo de banda atual para cada 

rede virtual, notificação de falhas e detectar loops de roteamento na topologia, tráfego e 

agrupamento (por endereço, aplicativos e outros). A característica de permitir o isolamento 

das aplicações é subdividida em três: 

(1) Isolamento de largura de banda que é obtida pelo campo de prioridade de 

VLAN para todos os pacotes, indicando as preferências em uma escala 0-8.  

(2) Isolamento de topologia que é realizada por meio da edição da mensagem do 

OpenFlow para associar as portas a cada topologia virtual de cada NOX.  

(3) Isolamento de CPU que pode ser realizada por dois mecanismos: estabelecendo 

uma regra e novo identificador de fluxo (enviado ao controlador) para remover 
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pacotes durante um período em que atinge o limite da partição; ou limitando a 

taxa de mensagens de controle dentro de uma partição.  

O O Hyperflow por TOOTOONCHIAN e GANJALI(2010) estende o OpenFlow para 

superar a desvantagem de latência para configurar fluxos, limite para processar solicitações e 

de largura de banda. Para isso propõe uma solução de um painel de controle distribuído 

fisicamente, mas mantém logicamente centralizado. Isto é possível devido à interação entre os 

controladores que compartilham e sincronizam eventos que alteram o estado dos 

controladores. Para isso, o Hyperfow define uma arquitetura semelhante ao Openflow com 

controlador e switches. A diferença é que o controlador contém o armazenamento de registros 

de eventos, um proxy de comandos que envia comandos para o controlador apropriado e um 

sistema de propagação de evento. Essa estrutura permite que, quando o controlador falha, 

exista a reconfiguração dos switches para conectar a outro controlador. 

Cada trabalho apresentado anteriormente contém características que podem ser 

comuns entre eles ou inovadores para o suporte de novos ambientes de redes de terceira 

geração. Um resumo dessas soluções referentes à área de redes programáveis pode ser 

observado na Tabela 3.1, sendo considerados os seis itens abaixo para realizar a comparação 

dos trabalhos. Estes itens foram escolhidos para identificar semelhanças e restrições para lidar 

com diferentes tipos de informações e cenários de redes e modo de processamento: 

(a) Baseado em semântica – solução que oferece mecanismo semântico para 

gerenciar a rede; 

(b) Configurável – oferece procedimentos para reprogramar dispositivos 

dinamicamente; 

(c) Mecanismo para extração de conhecimento – possui um algoritmo para 

processar e extrair informações semânticas dos pacotes de redes;  

(d) Mecanismo distribuído – a solução apresenta processamento de informações de 

maneira descentralizada; 

(e)  Gerenciável por endereço e porta – oferece mecanismo para gerenciar os 

dispositivos através da avaliação dos campos de endereço e porta dos pacotes 

de redes; e 
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(f)  Mecanismo de extração de conhecimento– solução para gerenciar redes 

utilizando resultados da avaliação do conteúdo transmitido através dos pacotes 

de redes. 

 

Soluções para Redes 
Programáveis 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

OMNeT++ N/A X N/A N/A N/A N/A 
OpenFlow – NOX  X   X  

OpenFlow – 
FlowVisor 

 X  X X  

OpenFlow –
OpenRoads 

 X X X X  

OpenFlowMPLS  X   X  
HyperFlow  X  X X  

Tabela 3.1 – Comparação de trabalhos na área de redes programáveis 

O primeiro item da tabela referencia o OMNeT++ que, apesar de ser um simulador 

para redes de computadores, pode ser considerado como uma solução para redes 

programáveis. No entanto, esta não é uma solução para o ambiente operacional e por isso não 

se aplica à maioria das características da Tabela 3.1. 

NOX, FlowVisor e OpenRoads são soluções acopladas ao OpenFlow, apresentando 

similaridades e diferenças. O NOX é uma solução centralizada para controle de fluxo que não 

permite criar associações semânticas sem realizar profundas extensões. Dessa forma, também 

está restrito a permitir o gerenciamento apenas de fluxo referentes a campos de endereço e 

MAC. Apesar de não oferecer um algoritmo para extrair conhecimento, permite a criação e 

acoplamento de aplicações para essa finalidade de auxiliar a tomada de decisão do 

administrador com uma maior quantidade de informação a ser extraída e manipulada. 

O FlowVisor pode ser visto como um primeiro passo para oferecer uma solução 

escalável, distribuindo as mensagens entre vários controladores do tipo NOX. Para isso, o 

FlowVisor intercepta as mensagens no formato FlowVisor entre o OpenFlow ER e o 

controlador NOX, reescrevendo as mensagens de acordo com as políticas que gerencia o uso 

dos recursos do dispositivo compartilhado pelas aplicações que são codificadas acima do 

NOX. Embora a tabela tenha classificado como uma solução escalável, o FlowVisor apresenta 

restrições quanto a escalabilidade, porque existe um gargalo onde todas as mensagens 
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precisam passar por um ponto único e central antes de serem encaminhadas para um NOX. 

Além disso, o conceito de política ainda está distante de informações semânticas e 

gerenciamento de acordo com o conteúdo.  

OpenRoads por YAP et al. (2009b) e  OpenFlowMPLS por KEMPF (2011) expandem 

a possibilidade de lidar com novas informações. O primeiro permite gerenciar um ambiente 

de rede sem fio modificando apenas o controlador. O segundo adiciona campos MPLS (Multi 

Protocol Label Switching) alterando a tabela de fluxos e controlador. No entanto, ambos não 

oferecem ainda uma semântica para atingir diversos ambientes. 

OpenFlowMPLS apenas oferece a característica de permitir a configuração dinâmica 

dos dispositivos, suportando o campo referente ao protocolo MPLS e o tradicional 

gerenciamento por meio de endereço de MAC e IP. 

Já o OpenRoad suporta mais características do que OPenFlowMPLS, porque possui 

mecanismo de extração de conhecimento referente à mobilidade e utiliza o FlowVisor para 

apresentar uma certa escalabilidade. No entanto, a escolha do FlowVisor faz com que o 

OpenRoads seja pouco escalável. Isso porque o FlowVisor apenas realiza uma virtualização 

lógica do controlador de forma que não existe uma distribuição do recursos físicos. O 

OpenRoads poderia ser mair escalável, se esse for integrado ao Hyperflow que realmente 

oferece um mecanismo escalável por meio de controladores distribuídos fisicamente em uma 

arquitetura composta de mecanismos para armazenar registros de eventos, um proxy de 

comandos que envia comandos para o controlador apropriado e um sistema de propagação de 

evento.  

Então, nesta área de redes programáveis, é possível observar que as propostas citadas 

definem abordagens de como realizar a separação entre os planos de controle e de dados para 

oferecer flexibilidade, não sendo o objetivo delas encontrarem mecanismos para lidar com 

informações incompletas e associadas aos modelos de negócios. É, portanto, importante o 

estudo complementar para investigar como realizar a manipulação de informações técnicas 

das redes programáveis a fim de extrair significados implícitos, tais como podem ser 

explorados pelas modelagens de informações para: 

 Processamento e identificação de padrões para um conjunto de dados; 

 Associação de dados e criação de significados para serem utilizados pelo 

administrador de redes.  
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Além disso, não foram encontrados estudos que associam trabalhos semânticos e redes 

programáveis. Por exemplo, o OpenFlow é incapaz de definir e aplicar uma modelagem de 

comportamento a um conjunto de fluxos. Isto é devido à limitação da modelagem de 

informações que está restrita a dados técnicos, tais como MAC, endereços IP e portas. Por 

outro lado os mecanismos semânticos poderiam ser importantes alternativas para melhorar o 

gerenciamento de redes. Isso permitiria também o suporte a algoritmos de roteamento baseado 

em conteúdo e acredita-se que um importante passo para um gerenciamento flexível e 

automatizado das redes é a definição de uma camada de políticas, acima das camadas de 

controle e dados. 

3.1.2 Modelagem Semântica 

Em geral, semântica também é denominada de ontologia. Ambos têm o objetivo de 

expressar uma concepção padrão, ou seja, definição de um vocabulário para facilitar o 

compartilhamento de dados que se referem a um mesmo significado ou problema.  

Os mecanismos semânticos são porpostos para que os desenvolvedores possam 

descrever um ambiente de forma que pessoas e equipamentos ou máquinas possam 

compreender a mesma concepção envolvendo o ambiente de estudo. Esses mecanismos 

semânticos vêm sendo bastante utilizados em soluções para tratar de questões de 

heterogeneidade e descrição de diversos cenários. Por isso, a Tabela 3.2 apresenta 

comparações de trabalhos desenvolvidos com mecanismos semânticos. Estes foram avaliados 

por meio das seguintes variáveis que foram escolhidas para identificar a heterogeneidade das 

informações e cenários suportados pelas modelagens, bem como semelhanças e restrições 

delas quantos flexibilidade: 

(a) Modelagem semântica: especifica que contextos (informações) podem ser 

uniformizados no gerenciamento de redes; 

(b) Cenário: apresenta a área em que o trabalho já foi aplicado; 

(c) Extração de conhecimento: indica a ferramenta ou algoritmo utilizado para 

processar e retirar informações a serem associadas na modelagem semântica;  

(d) Políticas: especifica se o trabalho aborda ou não o uso de políticas para serem 

associadas à modelagem semântica; 
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(e) Ano: apresenta o ano em que o trabalho foi publicado para que se possa 

verificar a evolução cronológica; e 

(f) Linguagem: indica qual o tipo de linguagem utilizada na especificação da 

modelagem semântica. 

Uma observação é que NA será apresentado na tabela sempre que não for encontrado 

na descrição do trabalho o item a ser avaliado. Por exemplo, FORTUNA et al. (2008) não 

definem no artigo que tipo de linguagem foi utilizado para modelar tecnologias. 

Trabalho (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Rei Políticas Controle e 

autorização 

F-OWL Sim 1999 

- 

2004 

Prolog

, RDF e 

OWL 

KAoS Políticas Diversos 

cenários com 

agentes 

Agente Sim 2004 

– 

2008 

OWL 

DOhand 

(Domain 
Ontology 
for 
Handovers 

Contexto do 

Usuário em 

Redes Móveis 

Mobilidade NA Sim 2006 OWL 

Fortuna et 

al. 

Tecnologias VNOs NA NA 2008 NA 

Y-Comm Processo de 

decisão em 

diferentes 

tipos de 

handover 

VNO e 

Mobilidade 

NA NA 2009 OWL 

GREEN SLA (Service 

Level 

Agreement) 

Gerência de 

nível de 

serviço de 

redes 

NA Não 2009 OWL 

NDL Infraestrutura Rede óptica NA NA 2006

-

2010 

RDF – 

2006 

OWL – 

2010 

ROSSEL
O-
BUSQUE
T, A. et 
al. (2011) 

Equipamentos 

e ambientes 

da residência 

Reduzir 

energia em 

residência 

Jess NA 2011 OWL 

Tabela 3.2 – Comparação de trabalhos na área de mecanismos semânticos 

Entre os anos de 1999 e 2004, foram publicados trabalhos referentes à modelagem Rei 

para semanticamente definir de maneira mais flexível diferentes tipos de políticas para 
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controlar e autorizar recursos de redes. Inicialmente utilizou-se apenas Prolog para modelar e 

extrair informação, posteriormente utilizou-se RDF e depois OWL, o que apresentou uma 

evolução para facilitar o compartilhamento das informações. A extração de conhecimento 

pode ser realizada atualmente através de F-OWL que suporta regras em SWRL e a 

modelagem de Rei em OWL. 

Entre os anos de 2004 e 2008, muitos trabalhos envolveram KAoS que é um 

framework com mecanismos semânticos para descrever políticas em OWL e associá-las a 

tarefas executadas por agentes (elementos capazes de monitorar e executar ações 

automaticamente). Esse framework pode ser utilizado para gerenciar diversos cenários de 

redes. Apesar da modelagem semântica não ter sido especificada para descrição de topologias 

e infraestrutura de redes, ela pode ser ampliada, pois essa modelagem utilizou OWL. Além 

disso, não é especificado o tipo de algoritmo utilizado pelos agentes para monitorar ou extrair 

conhecimento da rede. 

Em 2006, VANNI, R. M. P., MOREIRA, E. S. e GOULART G. definiram DOHand 

como uma modelagem semântica em OWL para descrever QoS na visão do usuário em 

cenários referentes à mobilidade e com diversos provedores de serviços. Por exemplo, é 

possível o uso de semântica para gerenciamento da utilização simultânea de múltiplas 

interfaces em cenários multi-homed e melhorar a interação entre usuário e provedores em 

termos de conectividade e serviços ou descrever incidentes de atrasos durante o handover. 

Essa semântica também pode ser associada a políticas. Por outro lado, não foi especificado 

que tipo de algoritmo ou ferramenta pode ser utilizada para extrair as informações a serem 

modeladas na semântica definida. 

FORTUNA et al. propõem em 2008 o uso de modelagem semântica para auxiliar o 

mecanismo de seleção pró-ativa de melhor rede sem fio, sendo possível especificar 

semanticamente as tecnologias de cada operadora de rede virtual (VNO) e essas informações 

são utilizadas no processo de seleção da rede. Nessa modelagem, não foi descrita a 

possibilidade de utilizar políticas. Também não foi apresentado o tipo de linguagem para 

descrever as tecnologias e qual o algoritmo ou ferramenta para extrair informações. 

Em 2009, MAPP et al. propõem Y-Comm  com uma modelagem semântica para ser 

utilizada no processo de decisão referente a diferentes tipos de handover, sendo o foco maior 

na descrição dos dispositivos e infraestrutura necessária para a mobilidade que pode ser 
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dentro da infraestrutura de uma única operadora (denominado de handover horizontal) ou 

entre as operadoras de redes virtuais (denominado de handover vertical). Essa modelagem foi 

descrita em OWL. Por outro lado, não foi encontrado como a modelagem interage com 

políticas e como é realizado o processo de extrair as informações a serem descritas na 

modelagem. 

GREEN (2009) propõe a criação de acordos de nível de serviços descritos em OWL, 

sendo possível integrar cada domínio referente a serviços, qualidade e acordos. Por outro 

lado, não existem descrições referentes à extração de maneira automatizada e não apresenta 

como associá-las às políticas de redes. 

NDL foi definida inicialmente por HAM et al. (2006). Esta apresenta uma modelagem 

semântica que vem sendo mais detalhada para descrição de infraestrutura de rede, sendo 

utilizada como referência para a padronização de informações para descrição de redes pelo 

grupo Network Markup Language. NDL já foi exemplificada em cenário de redes ópticas. A 

restrição dessa modelagem é referente ao uso de protocolo IP e TCP, não sendo também o 

objetivo especificar como extrair essas informações, bem como associá-las a políticas. 

Inicialmente, ela foi descrita em RDF e em 2010 foi modelada em OWL no trabalho de 

BALDINE et al. (2010). 

Em 2001, ROSSELÓ-BUSQUET, A. et al. apresentaram como controlar e reduzir o 

consumo de energia utilizando DogOnt (codificado em OWL) como modelagem semântica de 

dispositivos e ambiente de uma residência. No processo de extração de conhecimento, são 

utilizadas a ferramenta Jess e regras lógicas em SWRL. Por outro lado, não associa políticas a 

essa modelagem. 

Dessa forma, pode-se observar que existem muitos trabalhos utilizando mecanismos 

semânticos para realizar atividade de gerenciamento. A grande maioria vem utilizando OWL 

para modelar as informações referentes ao contexto de usuário, topologia, handover, 

residência e outros. Além disso, políticas também vêm sendo modeladas semanticamente, 

bem como associadas entre modelagens. Por outro lado, muitas soluções não especificam 

como os algoritmos interagem utilizam as modelagens semânticas para extrair o 

conhecimento. Por isso, a próxima seção mostrará que podem existir diversos algoritmos para 

extrair informações. 
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3.1.3 Extração de Semântica a Partir de Eventos de Redes 

 A complexidade das redes de computadores requer mecanismos mais automatizados 

para extração de dados e mais flexíveis para suportar e associar diferentes informações que 

são importantes para o bom gerenciamento da rede.  

 Informações limitadas, tais como IP e porta utilizada por cada protocolo e aplicação, 

vinham sendo utilizadas na identificação e gerenciamento de tráfego. No entanto, essas não 

garantem exatidão e precisão devido à diversidade de tráfego na Internet. Além disso, muitos 

aplicativos usam túneis, como túnel HTTP, e alocação de porta dinâmica para contornar 

bloqueio de tráfego baseado em porta por firewalls. Ou seja, o uso apenas de dados referentes 

à porta e ao IP são inadequados para o gerenciamento das redes. Por isso, novas pesquisas 

apresentam métodos inovadores para identificação de tráfego por meio de técnicas baseadas 

em duas principais abordagens: aprendizado de máquina ou assinaturas. Ambos os métodos 

extraem e manipulam informações para realizar a classificação de tráfego. Por isso, a Tabela 

3.3 apresenta comparações de trabalhos desenvolvidos para extração de informações a partir 

da rede. Estes foram avaliados por meio das seguintes variáveis que foram escolhidas para 

identificar a heterogeneidade das informações e cenários utilizadas pelos algoritmos, bem 

como semelhanças e diversidades deles quantos a técnicas e ao modo de processamento: 

(a) Informação inspecionada – descreve que informações são manipuladas para extrair 

conhecimento da rede; 

(b) Informação extraída – descreve a informação gerada pela técnica avaliada; 

(c) Associação semântica – identifica as abordagens de extração de conhecimento que 

modelam as informações semanticamente; 

(d) Abordagem – descreve o nome da abordagem utilizada para extrair o conhecimento: 

aprendizagem de máquina (AM) ou geração de assinaturas (GA); 

(e) Domínio da aplicação – apresenta os tipos de sistemas que podem ser identificados 

pelos mecanismos de extração de conhecimento; 

(f) Modo de execução – descreve se os mecanismos de captura e identificação do 

conhecimento são executados em tempo real (online) ou se este é off-line, ou seja, é 
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Entre as soluções, apenas a recente solução apresentada por VISWANATHAN, A. et 

al. (2011) oferece associações entre as informações extraídas para uma modelagem semântica. 

No entanto, mesmo esta solução sendo semântica, ela requer um algoritmo específico para 

mapear informações da rede para uma modelagem. Neste trabalho, a modelagem contém 

informações de comportamento que pode ser aplicada em qualquer cenário, mas o artigo 

restringe a demonstração da técnica em cenários para detectar DDoS e Worm. Esta solução 

pode ser executada de maneira online, mas não possui uma demonstração com linguagem e 

algoritmo específico. 

WANG, Y.-H.et al. (2008) lidam com informações referentes a fluxos de redes que, 

em geral, são modelados em termos de sentido, porta, IP e tamanho dos pacotes envolvidos 

em uma determinada sessão. Este utiliza aprendizagem supervisionada usando a técnica de 

Random-Forests para identificar aplicações em geral de maneira offline. 

NGUYEN, H-V. e CHOIN Y. (2010) também lidam com informações referentes a 

fluxos de redes que podem ser relacionadas ao IP, à porta e a protocolos ICMP, TCP e UDP, 

utilizando aprendizagem não supervisionada por meio da técnica de K-NN para identificar 

anomalias de negação de serviço de maneira online. 

TSAI, C. e LIN, C. (2010) são diferenciados entre os mecanismos de extrações 

apresentados por lidarem com informações referentes a alarmes dos sistemas de 

gerenciamento, por exemplo, sinal de urgência, número de falhas ao tentarem entrar nos 

sistemas e número de falhas de comandos. Para isso, realiza-se o processamento dos dados 

através de aprendizagem não supervisionada, utilizando as técnicas K-Means e K-NN de 

maneira offline. 

LI, W. e MOORE, A. (2007), semelhante à maioria dos trabalhos, lidam com 

informações referentes a fluxos definidos a partir de dados retirados do cabeçalho dos pacotes 

tais como distribuição do tamanho de pacotes, tamanho da janela TCP, marcadores TCP e 

direção dos pacotes. Para isso, utiliza-se uma aprendizagem por árvore de decisão para 

identificar diversos tipos de aplicações de maneira online. 

MOORE, A. e ZUEV, D. (2005) lidam com informações referentes a fluxos e 

estatísticas associadas aos pacotes transmitidos na rede. Para isso, utiliza-se uma 

aprendizagem supervisionada com técnicas de NaïveBayes para identificação de aplicações 

em geral de maneira offline. 



 

 

45 

 

WANG, Y. et al. (2011), igualmente a maioria dos trabalhos, manipulam com fluxos, 

mas ainda não abstraem as informações por meio de modelagem semântica, utilizando a 

técnica de K-Means para identificação de aplicações em geral de maneira offline. 

Diferente das soluções anteriores que utilizam aprendizagem de máquina para 

extrairem informações: KIM e KARP (2004) definiram AutoGraph, PARK et al. (2008) 

especificaram o algoritmo denominado de LASER. MINGJLANG, JIANPING e KE 

definiram AutoSig e SZABÓ et al. (2011) definiram Sigen que foi mais detalhado em 

SANTOS, 2012. Todas essas abordagens possuem como resultado assinaturas no formato de 

substrings (palavras) para identificação de tráfego. Estas soluções dividem o fluxo de pacote 

em palavras e se diferenciam na escolha dos strings para classificar o tráfego.  

O AutoSig verifica o substring que foi mais frequentemente utilizado sendo um 

processo offline devido à necessidade de configuração manual de parâmetros para alcançar 

perfeitas assinaturas. 

LASER se difere das abordagens baseadas em GA, escolhendo as maiores substring 

para representar as assinaturas, mas não apresenta um conjunto de boas assinaturas como 

resultado. 

AutoGraph, semelhante a AutoSig, escolhe as substrings mais frequentes, mas 

incrementa essa abordagem descartando um conjunto de substring já conhecidas e presentes 

em um blacklist, conseguindo ser processada de maneira online. 

Ainda em relação a AutoSig, ela utiliza o conceito de blacklist de AutoGraph e 

incrementa a abordagem oferecendo a opção de separar fluxos de dados e de controle antes de 

gerar assinaturas. Essa diferenciação dos fluxos é realizada de acordo com a configuração de 

tamanhos dos pacotes por meio de um processo manual, sendo necessário que o administrador 

avalie o histograma dos pacotes e configure a ferramenta para separar os pacotes de acordo 

com os tamanhos dos pacotes para controle e para dados. No entanto, não é obrigatória a 

avaliação dos tamanhos e configuração dos dados, sendo então um processo de geração de 

assinatura em modo online ou offline. 

Portanto, pode-se observar que a maioria dos trabalhos não inclui mecanismo de 

inferência no processo de inspeção e classificação dos dados, dificultando a associação de 

informações distintas (ex. alarmes, IPs, portas e assinaturas) para classificar o tráfego. 
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Conforme já apresentado, o editor Protégé oferece alternativas para alterar, remover e 

inserir informações, bem como gerar novas informações que estão implícitas por meio do uso 

de técnicas de inferência. Dessa forma, espera-se que a integração de um ambiente semântico 

como o Protégé e ferramentas de análise de tráfego venha a oferecer o suporte à flexibilidade 

e extensibilidade para soluções de gerenciamento de redes. Esta poderá associar diversos tipos 

de dados para extrair informações e incrementalmente associar novas informações com as 

tradicionais (IP, porta e fluxo). 

3.2 FRAMEWORK E ARQUITETURAS PARA GERENCIAMENTO COM SEMÂNTICA 

Existem diversos trabalhos que utilizam os mecanismos semânticos para interpretar e 

organizar as informações de acordo com cada contexto. Estes mecanismos colaboram para 

que as redes sejam mais flexíveis, adaptativas e eficientes, permitindo a interação entre 

humanos e máquinas. 

Em geral a linguagem XML de BRAY e.t al. (2000) é a mais utilizada. Por exemplo, 

OWL é codificada em XML. Por outro lado, esta requer muito processamento de dados que 

adicionam latência e menor desempenho na solução. No entanto, apesar de incrementar o 

custo da solução, o consumo de recursos para realizar os processamentos semânticos não é tão 

significativo, quando se compara a necessidade de convergência de tecnologias e um grande 

volume de informações da rede a ser beneficiados pelas soluções com mecanismos 

semânticos. Por isso, há muitos trabalhos na área de redes verdes tais como LIU, P. et al. 

(2010), ROSSELO-BUSQUET, A. (2011) e GRASSI, M. et al. (2011) que utilizam 

semânticas inclusive para reduzir o consumo de energia. 

Analisando trabalhos que utilizam mecanismos semânticos, a tabela a seguir apresenta 

comparações de propostas de arquiteturas e frameworks na área de redes de computadores. 

Estes foram avaliados por meio das seguintes variáveis que foram escolhidas para identificar a 

heterogeneidade das informações e cenários utilizadas pelas soluções de gerenciamento com 

semântica, bem como semelhanças e diversidades delas quantos a flexibilidade na extração de 

informações e ferramentas para gerenciamento: 

(a) Proposta – descreve se o trabalho se refere a uma solução específica definida 

em arquitetura ou uma solução mais genérica descrita por um framework; 
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(b) Cenário – lista as áreas de aplicação da proposta; 

(c) Extração de conhecimento – algoritmos que processa dados para gerar 

conhecimento, por exemplo, máquina de inferência; 

(d) Distribuído – identifica as propostas com solução distribuída; 

(e) Linguagem – descreve a linguagem semântica utilizada; 

(f) Editor – descreve as propostas que possuem um editor semântico; e 

(g) Regras – apresentam as propostas que utilizam regras para lidar e extrair 

conhecimento. 

Solução Proposta Cenário Extração de 
Conhecimento 

Distribuí
do 

Linguagem Editor Regras 

LIU, P. et 
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et al. (2006) 

A
rq

ui
te

tu
ra

 

Rede 
oportunísti

ca 

Existe e não 
apresentada 

X Haggle 
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em OWL 

Protégé Existe 
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Tabela 3.4 – Comparação de mecanismo semânticos aplicados na área de redes de 

computadores 

LIU, P. et al. (2010) definiram uma arquitetura específica com 4 camadas para tratar da 

redução de consumo de energia em redes de sensores de maneira distribuída. Este trabalho 
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apresenta sistemas de redes de sensores com base de informações heterogêneas e demonstra 

que mecanismos semânticos são importantes para aperfeiçoar o desempenho da rede em 

termos de mobilidade, distribuição e escalabilidade. Essas otimizações resultam em uma 

redução do consumo de energia desses sistemas. Apesar deste trabalho não apresentar as 

técnicas para extração de dados e uso dos mecanismos de edição, regras e linguagens 

semânticas, LIU, P. et al. (2010) destacam a importância da padronização de informações para 

redes de sensores a fim de permitirem a reutilização de soluções. Segundo estes autores, os 

mecanismos semânticos devem ser utilizados para evitar os seguintes procedimentos que 

resultam no desperdício de energia: 

 Retransmissão de informações; 

 Falta de agregação e fusão de dados; 

 Pré-processamento inadequado antes das transmissões dos dados; 

 Mais dispositivos realizando processamento de comandos de baixo nível (com 

detalhes técnicos), porque não se executou uma adequada interpretação de 

comandos de alto nível (sem utilizar informações técnicos referente a 

tecnologias específicas); 

 Processamentos do grande volume de dados desnecessários; e 

 Falta de balanceamento de carga. 

ROSSELÓ-BUSQUET, A. et al. (2011) também apresentam uma arquitetura 

utilizando semântica para controlar e reduzir o consumo de energia. O foco deles é a 

aplicação da arquitetura distribuída para gerenciar dispositivos que constituem uma rede 

dentro de uma residência. Para isso, eles utilizam SWRL para descrever regras que são 

utilizadas para extrair conhecimento da modelagem de informação definida em DogOnt 

(codificado em OWL). Nesta arquitetura, o Jess juntamente com DogOnt e as regras são 

utilizados como mecanismo para extração de informações a serem usadas pelo administrador 

que é capaz de tomar decisões para reduzir o consumo de energia na residência. 

VISWANATHAN, A. et al. (2011) demonstram que as ferramentas utilizadas para 

avaliação de tráfego utilizam apenas informações de baixo nível (informações técnicas tais 

como IP, porta e MAC) que dificultam a análise dos dados referentes a comportamentos e 

outras características importantes para realizar o controle da segurança de redes. Por isso, eles 

definem um framework centralizado, com modelagem de informação formal, sem definir a 

linguagem utilizada para codificar a semântica, bem como não descrevem o algoritmo para 
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extração de conhecimento. Esta solução foi definida para ser aplicada em cenários de ataques 

de DDoS e de disseminação de worm.  

GRASSI, M. et al. (2011), semelhante a ROSSELLÓ-BUSQUET, A. et al. (2011), 

definem uma solução a ser aplicada em uma rede residencial a fim de permitir o controle do 

consumo de energia utilizando uma modelagem de informação codificada em OWL. No 

entanto, as soluções se diferenciam pela primeira oferecer uma solução centralizada, não 

utilizando um editor e regras. Também não especificam o mecanismo para extração do 

conhecimento porque este trabalho é um framework e possivelmente estes são pontos 

flexíveis. 

SCOTT, J. et al. (2006) propõem uma arquitetura distribuída para auxiliar o 

encaminhamento de dados em uma rede oportunística em que as conexões são intermitentes, 

sendo de extrema importância a manipulação de informações para selecionar caminhos e 

prever conexões entre dispositivos. Entre os mecanismos semânticos utilizados, apresentam 

uma proposta de ontologia denominada de Haggle, codificada em OWL e utilizada no editor 

Protégé, mas não definem o mecanismo utilizado para extrair conhecimento, nem especificam 

que utilizam regras em algum formato para manipular Haggle. 

Portanto, pode-se observar a grande utilidade do uso de mecanismos semânticos para o 

gerenciamento de diversos cenários de redes o que inclui cenários para reduzir o consumo de 

energia. No entanto, pode-se observar que os frameworks não deixam claro quais são os 

pontos flexíveis para suportar o acoplamento e integração de novas soluções, principalmente 

em termos de mecanismos para extração de informações. Muitos utilizam o mecanismo 

manual para inserir as informações a partir de editores semânticos, mas que poderiam ser 

automatizados pelos algoritmos para extração de conhecimento que serão apresentados na 

próxima seção. 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo demonstra que, apesar do gerenciamento tradicional das redes 

envolverem políticas para auxiliar os administradores, ainda existe a necessidade de uma 

maior automatização, flexibilidade e inteligência na administração do ambiente pela 

manipulação das informações e aproveitamentos dos elementos programáveis.  
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 Os cenários do Capítulo 2 requerem a flexibilidade, adaptabilidade e extensibilidade 

para que de maneira rápida e fácil seja possível adicionar novos serviço, alterar o algoritmo 

utilizado para reduzir o consumo de energia ou balancear a rede. No entanto, isto não pode ser 

realizado em redes de primeira geração, sendo necessário descartar o hardware e software que 

estão fortemente acoplados e instalar um novo equipamento com as novas funcionalidades 

necessárias. 

 Em redes de segunda geração, é possível modificar a camada programável. No 

entanto, é necessário alterar a aplicação que está com as informações estão fortemente 

acopladas a solução. Por isso, apresenta baixa reusabilidade. Na segunda geração, a aplicação, 

quando alterada, precisa ser recompilada. 

Por isso, já se pode observar uma tendência das redes se tornarem cada dia mais 

inteligentes devido a um maior processamento de informação, extração de conhecimento e 

modelagem semântica. Isto permitirá que a rede seja mais dinâmica, cooperativa e 

heterogênea.  

Dessa forma, um framework para gerenciamento de redes deve possuir mecanismos 

semânticos para desacoplar informações entre comandos técnicos e  o processo de decisão no 

gerenciamento de redes. Por isso, o próximo capítulo apresentará detalhes da proposta de 

framework que permita a integração e desenvolvimento de soluções envolvendo elementos 

programáveis e mecanismos semânticos, o que inclui ontologia e mecanismos para extração 

de conhecimento. 
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4 FRAMEWORK PRONET 

Este capítulo tem como objetivo descrever a definição e implementação do framework 

denominado de ProNet que foi desenvolvido para integrar as diversas soluções de modelagens 

de informações, elementos programáveis e algoritmos de extração de forma que exista um 

desacoplamento desses. 

A intenção foi permitir que três perfis de usuário (especialista em áreas de 

gerenciamento, administradores de redes e desenvolvedor de soluções) possam utilizar o 

ProNet para criar um gerenciamento automatizado das cinco áreas funcionais do modelo 

FCAPS (falhas, configuração, contabilidade, desempenho e segurança) descrito em M3400 

(1997), desde que se desenvolva a modelagem semântica para tal objetivo.  

O desenvolvedor tem a função de criar plugins especificados na seção 4.4.4 para 

permitir que os outros perfis de usuários possam utilizar o ProNet para gerenciar as redes de 

computadores. 

Os especialistas podem utilizar o editor para criar novas modelagens de informações 

ou regras lógicas e também para criar políticas a partir das modelagens semânticas 

disponíveis.   

Os administradores de redes só possuem a função de acompanhar o gerenciamento 

automatizado, porque muitas das atividades do administrador de redes são automatizadas pelo 

framework que pode aprender regras lógicas, gerar políticas e identificar inconsistência. 

Somente nos casos de inconsistências,  o framework solicita o auxílio para corrigir o 

problema identificado. Durante esse processo de identificação de erros no gerencimento, pode 

ser necessário o trabalho conjunto do especialista e administrador de redes para solicitar a 

extração de informações de acordo com alguma modelagem semântica a ser selecionada, 

adicionar políticas através do uso da modelagem semântica já especificada pelo especialista 

ou parar/atualizar o processamento de todas as informações conhecidas pelo ProNet. 

Visto que um framework deve possuir claramente a definição de pontos fixos e 

flexíveis, então, este capítulo contém a visão geral e detalhada de cada camada do framework, 

apontando os locais dos pontos fixos e flexíveis, que permitem o acoplamento de soluções a 

serem integradas ao ProNet. A intenção é que o framework guie os usuários para que não 

precisem se preocupar com a consistência das informações e nem precisem conhecer 
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comandos específicos para diversos elementos gerenciáveis, pois o framework oferece a 

facilidade de verificar a consistência das informações e mapeamento de informações 

semânticas em comandos específicos de cada tecnologia acoplada ao framework. 

4.1 VISÃO GERAL 

Um framework é uma abstração que une soluções para atingir uma funcionalidade 

específica ou resolver um determinado problema Mattsson (1996). Para isso, são definidos 

frozen spots e hot sposts Fontoura (1999). Os primeiros são partes fixas do framework e fazem 

chamadas indiretas aos hot spots. Os segundos são partes flexíveis e extensíveis que podem 

ser classes abstratas ou interfaces, ou seja, componentes que necessitam ser codificados, em 

geral, como plugins que recebem mensagens dos frozen spots. Pode-se então verificar a 

importância de um framework como estrutura que oferece a possibilidade de integrar uma 

combinação de soluções de acordo com o cenário que se pretende gerenciar. 

O objetivo do framework a ser apresentado na próxima seção é oferecer um ambiente 

para gerenciamento da rede de maneira flexível e com uma menor intervenção dos 

administradores de redes a fim de permitir a redução da complexidade de arquiteturas como a 

3GPP e automatizar os cenários apresentados no Capítulo 2. Este ambiente oferecerá ao 

desenvolvedor de aplicações, administradores de redes e especialista soluções flexíveis e 

automatizadas. O desenvolvedor de aplicações apenas se preocupará no desenvolvimento de 

plugins para o ProNet através da definição e programação de: 

 Traduções entre os elementos programáveis (entidade que contém os 

mecanismos de separação dos planos de controle e de dados) e modelagem 

semântica; e 

 Extração de informações pelo algoritmo de extração que também deve realizar 

traduções entre informações extraídas e a modelagem semântica. 

O especialista deverá definir essa modelagem semântica direcionada aos 

procedimentos a serem realizados por elementos programáveis. Estes procedimentos devem 

ser modelados em regras em que cada uma é expressa por um par, condição e ação, de forma 

que se a condição for satisfeita, a ação é executada. Para isso, o especialista deve lidar com a 

definição de três tipos de regras: administrativa, operacional e lógica, apresentadas na Figura 
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a seguir. 

  

Figura 4.1 - Framework ProNet 

O primeiro tipo de regra (regra administrativa) corresponde à tradicional política de 

redes que é utilizada para permitir uma maior automatização e desacoplamento entre a 

solução e implementação de gerenciamento da rede. Exemplos de regras administrativas são 

políticas especificada por meio de semântica tais como KAoS e Rei.  

A regra operacional corresponde ao resultado do mapeamento da política em uma 

linguagem específica do elemento programável, por exemplo comandos definidos na sintaxe 

de iptables. 

 As regras lógicas são informações semântica que podem ser de dois tipos: produção 

ou decisão. As primeiras são utilizadas para produzir novos fatos e corresponde a real criação 

de um novo dado semântico. As regras de decisão são utilizadas para associar fatos com 

informações anteriormente implícitas e por isso apenas as associação não gerar um novo dado 

semântico, mas sim associações. Além disso, as regras lógicas aperfeiçoam o desacoplamento 

e automatização, devido ao suporte a execução de raciocínio por meio de inferência para gerar 

informações dinamicamente e realizar checagem de consistência.   
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Os administradores de redes têm a função de apenas acompanhar a execução das 

tarefas automatizadas pelos ProNet. Opcionalmente, eles podem utilizar o edito Protégé para 

adicionar políticas através do uso da modelagem semântica já especificada pelo especialista. 

Eles só serão notificados pelo ProNet se o framework encontrar algum inconsistência no 

gerenciamento da rede. 

É importante destacar que, no ProNet, as políticas (regras administrativas) são 

definidas semanticamente por meio de classes ou indivíduos em OWL e as regras lógicas são 

definidas por meio de SWRL que associam classes e indivíduos em suas sentenças lógicas. 

Outras diferenças entre política e regra lógica são: 

 Cada política ou regra administrativa é representada por um conjunto de regras 

(uma ou mais regras). 

 Política administrativa não pode gerar novas políticas. 

 Dentro do conjunto de regras de uma política, podem existir regras lógicas e, 

por isso, a tradução de políticas em regras operacionais pode, implicitamente, 

corresponder à tradução das regras lógicas em regras operacionais.  

 Só é possível gerar novos fatos (por exemplo, novas políticas) por meio de 

regras lógicas. 

 Cada regra lógica é representada por apenas uma regra. 

Portanto, o ProNet permite a definição de um cenário a ser gerenciado dinamicamente 

através do uso de mecanismos semânticos, algoritmos de extração de semântica e mecanismos 

de separação de controle e de dados. Este último será executado através dos resultados obtidos 

dos outros dois primeiros mecanismos que permitem a manipulação da descrição de 

componentes de uma rede (serviços, usuários, elementos programáveis e outros). Esses 

mecanismos semânticos incluem regras lógicas; executar inferência para obtenção de novos 

conhecimentos e realizar a checagem de consistência. 

4.2 PRONET 

A contextualização desta tese de doutorado mostrou a necessidade de soluções 

flexíveis e automatizadas para se alcançar um melhor gerenciamento de redes complexas em 

cenários de mobilidade, consumo de energia, balanceamento de carga e operadoras virtuais 
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presentes na arquitetura da 3GPP. Para isso, o framework ProNet apresenta como realizar o 

desacoplamento das regras e postergar a intervenção do gerenciamento pelo administrador da 

rede.  

Identificou-se que é necessário um conjunto de alternativas relacionadas a políticas e 

mecanismos na área semântica e de redes programáveis. Além disso, não se identificou um 

framework que integre essas alternativas. Por isso, esta tese investigou como prover tal 

solução, sendo definido o framework ProNet em três camadas KD (Knowledge and Decision), 

CT (Collaboration and Translation) e P  (Programmable) conforme a Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Framework ProNet 

A camada P (Programmable) permite a reprogramação do comportamento dos 

dispositivos sem retirá-los da rede. Esta camada contém o módulo NodeP que é capaz de ser 

configurado dinamicamente, tal como o switch OpenFlow, um controlador NOX, IPtables, 

roteador com suporte a RPSL ou outro tipo de elemento configurável. Este módulo precisa 

interagir com a camada KD através de um plugin denominado de PPlugin para que 

informações semânticas configurem o NodeP. 

A camada CT (Collaboration and Translation) têm o objetivo de oferecer flexibilidade 

através da realização de mapeamentos entre as camadas KD e P por meio de plugins, bem 

como permitir a automatização do gerenciamento da redes através do compartilhamento 

realizado pelo AC (Collaborative Algorithm, detalhado na Seção 4.4.5) que interage com 
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EPlugin e Engine. AC compartilha regras lógicas que são importantes para rede a longo prazo 

através da interação com o plugin EPlugin que por sua vez atualiza a Base OWL, disparando a 

geração de políticas pelo Engine e a aplicação de políticas pelo PPlugin. Por exemplo, um 

EPlugin pode extrair eventos referentes a pacotes transmitidos na rede e o AC irá interagir 

com EPlugin para compartilhar as regras lógicas que identificam mensagens frequentemente 

transmitidas na rede.  

O EPlugin e PPlugin devem ser implementados por um desenvolvedor de aplicações. 

O EPlugin deve ser codificado para realizar a extração de informações de acordo com a Seção 

4.4.4.3. O PPlugin deve ser codificado para realizar a tradução de políticas administrativas em 

operacionais de acordo com a 4.4.4.4. A exemplificação de implementação de um EPlugin e 

PPlugin está no próximo capítulo.  

O Wrapper-Net é o componente que faz a integração entre a camada CT, que possui os 

diferentes tipos de plugins, e a camada KD, que possui dois pontos flexíveis. Essa integração 

ocorre através das interfaces IExtractor e IProgrammable, apresentadas respectivamente pelas 

Figura 4.3(a) e Figura 4.3(b). Elas permitem que o ProNet possa integrar diferentes tipos de 

PPlugin e EPlugin a camada CT. Para isso, qualquer EPlugin deve fornece ao ProNet o 

serviço de extração de informação e os serviços da interface IExtractor, trabalhando com as 

mensagens UpBase, RInfoNewData e GetParameter especificadas na Seção 4.4.3. 

  

(a) 

public interface IExtractor { 
 //ponto de comunicacao com Wrapper-Net 
 void setWrappernet(Wrappernet w); 
  
 //retorna RUpBase ou Erromessage 
 Message updateOWLBase(UpBase u); 
 
 //pode ser sucesso RInfoNewData ou Error 
    void listenResponseFromBaseOWL (Message i);  
 
    //returan RGetParameter ou ErroMessage 
    Message listenRequestFromAC (GetParameter g);  
 
} 

(b)  
public interface IProgrammable { 
  
 void translatePolicy( Enforce e); 
} 

Figura 4.3– Interfaces que devem ser implementadas por novos plugins para o ProNet 

A camada KD (conhecimento e decisão) permite a modelagem de informação e, de 

acordo com as notificações da camada de CT, realiza a verificação de consistência e a 

execução de inferência. O especialista deve modelar as informações utilizando a semântica 
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OWL-Net (justificada e apresentada na Seção 4.4.2). Esta está codificada em OWL, 

facilitando a integração com outras modelagens e regras lógicas em SWRL para compor o 

módulo de base de informações semântica. O conteúdo desse repositório é utilizado pelo 

componente Engine para realizar a checagem de consistência e executar inferências. Além 

disso, considera-se que todos esses componentes de KD (exceto IExtractor, 

IProgrammable e OWL-Net) são pontos fixos do framework. O OWL-Net é um ponto 

flexível que pode ser estendido através do componente Editor. 

Portanto, este framework é constituído de pontos fixos e flexíveis para permitir o 

acoplamento de novas soluções de gerenciamento através da inserção de plugins (PPlugin e 

EPlugin) acoplados a interfaces (IProgrammable e IExtractor), bem como estender a 

modelagem OWL-Net para conter novas informações a serem extraídas por novos EPlugins. 

O PPlugin e a interface IProgrammable são pontos flexíveis que o framework interage 

para programação dinâmica dos elementos programáveis. O EPlugin e interface 

IExtractor são outros pontos flexíveis onde se processam e coletam dados a serem 

utilizados no processo de decisão da camada KD.  

4.3 EXEMPLIFICANDO O USO DO PRONET  

Esta seção apresenta como o framework pode ser utilizado para gerenciar as cinco 

áreas funcionais do modelo FCAPS (falhas, configuração, contabilidade, desempenho e 

segurança) descrito em M3400 (1997). É importante destacar que os cenários apresentados 

não irão apresentar detalhes do componente AC, protocolos, modelagem semântica e dos 

plugins por questões de simplificação. Esses detalhes serão apresentados nas próximas seções. 

No primeiro exemplo de cenário, apresenta-se a execução do framework de maneira 

“top down”. Considera-se que o administrador deseja adicionar novas políticas de maneira 

automatizada para controlar um ambiente que está sendo gerenciado. Dessa forma, neste 

primeiro cenário, a base de informações OWL possui as informações do estado atual da rede, 

a modelagem do que se deseja gerenciar, políticas e regras (ver Anexo V) para classificar 

tráfego através de assinaturas. 

Para automatizar o ambiente, o administrador precisará do suporte ou conhecimento de 

um especialista para adicionar regras lógicas, que irá gerar conhecimento, no passo 1 da 

Figura 4.5. Por exemplo, a regra lógica da Figura 4.4 para gerar políticas referentes a Firewall 
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que permite ou não o tráfego classificado pelas regras já conhecidas na base de informações.  

 

Element(?e) ∧ hasModule(?e, Firewall)∧ Rule(?a) ∧ hasName(?a, "ClassificaTrafego") ∧ 

swrlx:makeOWLThing(?po, ?a) ∧ swrlx:makeOWLThing(?po, ?e) →  

Policy(?po) ∧ hasRule(?po, ?a) ∧ hasAction(?po, “OFF”) ∧ configure(?po, ?e) 

Figura 4.4 – Regra lógica para automatizar a criação de políticas 

Essa nova regra lógica é, primeiramente, armazenada na base de informações para 

posteriormente ser utilizada na análise dos eventos da rede e geração de políticas para tratar 

de eventos: a localização do usuário, preferências, capacidades dos dispositivos, informação 

do ambiente como tempo, intensidade da luz, nível do som, umidade e outros. 

 

Figura 4.5– Gerenciamento automatizado e flexível através da inserção, alteração ou 

remoção de regras lógicas 

No passo 2, o ProNet realiza o transporte das informações da base de dados em OWL 

(incluindo novas regras lógicas) para o componente Engine. Este será o responsável por gerar 

novos fatos (por exemplo, novas políticas) de acordo com as novas regras lógicas e também 

realizar a checagem de consistência. Se ocorrer alguma inconsistência, o administrador será 

notificado. Se o sistema continuar consistente, então, no passo 3, o Engine encaminha as 

novas políticas em OWL (semelhantes à política da Figura 4.29) para a interface 

IProgrammable que as redireciona para o PPlugin adequado. No passo 4, o PPlugin traduz a 

política OWL em regras operacionais (um ou mais comando a serem aplicados a um ou mais 
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elementos programáveis - NodeP). Por exemplo, se o PPlugin contém uma implementação 

para IPTables, então, será possível gerar automaticamente os comandos da Figura 4.6 . 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto bittorrent -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto MSN-j ACCEPT 

Figura 4.6– Comandos para IPtables 

Um segundo exemplo de cenário do ProNet é apresentado na Figura 4.7 Este 

demonstra como o algoritmo colaborativo (CA) automatiza a melhoria da gestão e reduz as 

atividades do administrador, sendo possível obter a automatização da atualização das 

informações da base OWL, ou seja, a execução do framework de maneira “bottom up”.  

No primeiro passo da Figura 4.7, o AC interage com o EPlugin para coletar eventos da 

rede que serão analisados para verificar se existe a necessidade do aprimoramento do 

gerenciamento. AC possui um conjunto de regras lógicas e as utiliza nessa análise dos 

eventos. Opcionalmente, um EPlugin pode ter sido desenvolvido para gerar regras 

automatizamente. Por exemplo, o trabalho de SANTOS, 2012 pode gerar automaticamente 

assinaturas para identificar tráfego e um extensão desse trabalho pode associar as assinaturas 

geradas com informações de uma modelagem semântica e assim gerando regra lógicas 

semelhante ao Anexo V de maneira automatizada. Durante esse processo de análise e geração 

de regras lógicas pelo EPlugin, os dispositivos com AC interagem para identificar a 

necessidade de compartilhar regras lógicas, que irão melhorar a gestão, verificando se existe a 

necessidade de aprender ou possuem a capacidade de ensinar.  

Considerando a especificação de AC na seção 4.4.5, um AC pode ensinar outro AC 

como processar e lidar com um conjunto de eventos através do compartilhamento 

colaborativo de regras lógicas em SWRL. Então, no passo 2 da Figura 4.7, o EPlugin recebe 

uma nova regras lógica e encaminha para a base de informações em OWL a ser atualizada. 

No passo 3 da Figura 4.7, essa base encaminha as informações (incluindo a nova regra 

lógica) para o Engine que realiza a verificação de consistência e executa a inferência para 

gerar novas políticas, quando necessário.  

Ainda na Figura 4.7, considera-se que o Engine identificou uma inconsistência; então, 

no passo 4, ele notifica o Editor sobre a inconsistência.  
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No passo 5 da Figura 4.7, o Editor solicitará ao administrador o auxílio para resolver a 

inconsistência. Caso o Engine não tenha identificado uma inconsistência no passo 3 da Figura 

4.4, então em vez de o ProNet executar os passos 4 e 5 da Figura 4.7, serão executados os 

passos 3 e 4 da Figura 4.5 anterior. 

 

Figura 4.7 – Gerenciamento automatizado, notificando apenas no caso de 

inconsistência 

É importante destacar que o maior esforço está na definição das regras lógicas pelo 

especialista que precisa especificá-las de forma a reduzir a intervenção do administrador no 

processo de gestão de redes. Dessa forma é possível observar que o framework automatiza as 

seguintes tarefas:  

 Atualização de regras lógicas pelo algoritmo colaborativo que dinamicamente 

compartilha as regras de acordo com a frequência de eventos gerendiáveis e 

não gerenciáveis;  
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 Identificação de inconsistência pelo Engine (componente Pellet) que verifica a 

consistência não só no processo de atualização de políticas, mas também 

durante a análise dinâmica e colaborativa da rede;  

 Geração de regras pelo Engine (componente Jess) que executa dinamicamente 

inferência em conjunto com regras lógicas definidas pelo especialista. 

 Dessa forma, este framework oferece uma maior segurança para o gerenciamento, porque é 

possível evitar inconsistência e erros de sintaxe das políticas. O Editor verifica se existem erros 

sintáticos das políticas antes de aplicá-las na rede e o componente Pellet sempre verifica a consistência 

das políticas após a inserção manual pelo administrador ou especialista ou pela geração automática de 

políticas pelo Jess. 

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DO PRONET 

Esta seção apresenta quais ferramentas foram utilizadas para implementar o ProNet, 

sendo apresentados os detalhes referentes à codificação dos pontos fixos (frozens), a 

modelagem semântica, o algoritmo colaborativo e a definição das mensagens que devem ser 

suportados pelas novas soluções de gerenciamento a serem integradas ao ProNet. Dessa 

forma, a Seção 4.4.1 apresenta questões de implementação dos pontos fixos; a Seção 4.4.2 

apresenta OWL-Net como a modelagem semântica de eventos e regras; a Seção 4.4.3, as 

mensagens utilizadas para o ProNet interagir com os plugins; a Seção 4.4.4 apresenta os 

plugins do ProNet e a Seção 4.4.5 apresenta o algoritmo colaborativo.  

4.4.1 Frozen spots – Pontos Fixos 

Um dos pontos fixos é o Editor que não foi implementado por esta tese de doutorado, 

porque o Protégé é um editor semântico de código aberto, extensível e amplamente 

referenciado na área de mecanismos semânticos. Visto que o Protégé pode ser estendido por 

meio da criação de plugins, esta tese desenvolveu o componente denominado de Wrapper-Net 

para ser integrado ao Protégé, sendo esse componente um ponto fixo do ProNet.  

O Wrapper-Net é o ponto de comunicação entre as camadas do framework ProNet, 

permitindo a integração dos mecanismos semânticos, de extração e de separação dos planos 

de controle e dados. Isso se dá pela definição de plugins. Para o Protégé, o Wrapper-Net é um 

plugin que permite a solicitação de processamento semântico e associação com a ontologia 



 

 

62 

 

OWL-Net a ser detalhada na Seção 4.4.2. Ao mesmo tempo, o Wrapper-Net também contém 

plugins que são pontos flexíveis: EPlugin para extrair eventos da rede e o PPlugin para 

interagir com elementos programáveis. Esses oferecem a capacidade de automatizar de 

maneira flexível a coleta de dados e tradução desses em OWL para gerar ou modificar o 

cenário definido em OWL-Net a ser gerenciado.  

O Wrapper-Net foi codificado em duas partes: uma referente à camada KD do ProNet 

que corresponde ao plugin para o Protégé, conforme o código do Anexo I e outra parte 

referente à camada CT do ProNet que integra os plugins definidos na Seção 4.4.4, conforme o 

código do Anexo II. Analisando este código, pode-se visualizar que um dos pontos mais 

importantes é a lógica, presente entre as linhas 27 e 111, referente ao processamentos das 

mensagens do ProNet (especificadas na Seção 4.4.3) e interação com os plugins  de extração 

de informações e aplicação de políticas. Outros pontos importantes são referente à 

flexibilidade do framework ProNet para suportar novas soluções. Entre as linhas 116 e 119 do 

Anexo II está a flexibilidade de adicionar qualquer tipo de EPlugin (ou algoritmo de extração 

de semântica). Ainda no Anexo II, entre as linhas 112 e 115 está a flexibilidade de adicionar 

qualquer tipo de PPlugin (ou elemento programável). 

A máquina de inferência Jess (ver Seção 2.3.3) foi escolhida para compor o Engine 

conforme o código do Anexo III entre as linhas 33 e 52, porque esta não só otimiza o 

processamento de inferência, mas também economiza memória por meio da diminuição da 

área de pesquisa de regras. Além disso, esta máquina de inferência já está integrada ao 

Protégé, não sendo necessária a definição do encaminhamento de modelagens semânticas em 

OWL e regras lógicas em SWRL para o Engine. Ainda em relação ao Engine, Pellet foi 

escolhido para ser a máquina utilizada para checagem de consistência, porque também já está 

integrado ao Protégé e a codificação referente a esse está entre as linhas 57 e 71 do Anexo III. 

Visto que o Wrapper-Net suporta diversos plugins, então, os desenvolvedores de 

soluções para gerenciamento de redes podem criar cenários para simulação ou execução em 

cenário real. Simulações do gerenciamento de redes podem ser realizadas com o plugin 

PPluginOMNet (Capítulo 5) e a execução em um cenário real pode ser realizado com o 

PPlugin para OpenFlow, definido no trabalho de FRANÇA, 2012. Em ambos os ambientes, o 

ProNet permite avaliar o gerenciamento de redes que envolve a execução de inferência e 

verificação de consistência de modelagens semânticas. 
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4.4.2 Modelagem Owl-Net 

A fim de auxiliar o framework em prover flexibilidade e associação de significados 

aos eventos de redes, desenvolveu-se a ontologia OWL-Net para uso interno do ProNet. Esta 

permite a descrição do ambiente de rede semântica associado ao ambiente de rede. Isso 

oferece facilidades para o desenvolvedor gerenciar um cenário, concentrando-se nas 

características da rede, sem utilizar termos técnicos tais como comandos e código específicos 

de um conjunto de tecnologias. Esta modelagem é suscetível a alterações que devem ser 

mapeadas para os dispositivos durante a execução de rede. As alterações podem ser realizadas 

diretamente na modelagem OWL-Net, ou indiretamente através da criação de regras. Ambos 

os procedimentos podem se realizados por meio do Editor, que é um dos pontos fixos do 

framework. Essas alterações no modelo de dados podem atuar sobre o evento da rede, pois as 

regras e os dados são analisados pelo outro ponto fixo do framework: o componente Engine. 

A justificativa para a definição do OWL-Net foi, principalmente, que em 2008 esta 

tese precisava de uma modelagem semântica expressiva para descrever as redes, sendo 

imprescindível à implementação do primeiro protótipo. No entanto, em 2008, a semântica 

NDL de HAM (2006) ainda apresentava pouca expressividade em RDF, sendo 

disponibilizada apenas em 2010 em OWL pelo projeto ORCA e, embora NML13 tenha 

iniciado a busca de uma padronização de semântica para descrição de redes, até o ano de 

2012, esta ainda não estava disponível. Por isso, esta tese definiu OWL-Net, preocupando-se 

em deixá-la genérica, flexível e com o menor número de informações possível.  

Sabendo-se que a linguagem NED14 do simulador OMNeT++ é genérica e flexível 

para realizar a criação de diversos cenários de rede e sabendo-se da importância do OpenFlow 

como elemento programável, estas foram utilizadas como referência à elaboração do OWL-

Net. Os conceitos mais simples encontrados na linguagem NED e OpenFlow foram:  

1. Classe Module é uma especificação padrão de um programa ou dispositivo da 

rede. Este é um modelo a ser implementado por elementos programáveis, 

possuindo portas e links associados indiretamente a este conceito;  

                                                      
13 https://forge.gridforum.org/sf/linkedapplication/do/viewLinkedApplication/projects.nml-
wg/linkedApplication/lapp1053/docf4367 
14

 http://www.ewh.ieee.org/soc/es/Nov1999/18/ned.htm 
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2. Classe Link corresponde ao canal entre módulos de origem e destino. Esta 

pode estar com o estado ativo ou desativado;  

3. Classe Parameter pode representar um estado ou característica do módulo; 

4. Classe Network é descrita pelo conjunto de elementos que seguem um padrão 

(Module), links e parâmetros, sendo quantificado cada um destes itens. 

5. Classe Port pode representar as portas que irão conectar um Module a outro por 

meio de um Link. 

A visão completa da definição do OWL-Net é apresentada na Figura 4.8. Cada círculo 

da figura corresponde a uma classe da ontologia. As classes são interligadas pelo conceito de 

propriedades das classes. A hierarquia é representada por classes dentro de classes. Por 

exemplo, uma política pode ser de três tipos que podem ou não estar associadas a regras 

(classe Rule que agrupa as regras lógicas em SWRL). Estes tipos de políticas podem ser: 

 PolicyConfiguration que referencia um conjuntos de instâncias da classe 

Element; 

 PolicySematic que foi definida de maneira simples para ser associada a outras 

linguagens de políticas existentes como KAoS e Rei. 

 PolicyLink que referencia conexões, ou seja, um conjunto de instâncias da 

Classe elementos. 

A classe Enviroment é o cenário que se pretende gerenciar, sendo detalhado o cenário 

pela classe Network que referencia as classes Element, Parameter e Link. A classe Element 

segue um modelo de comportamento e características, definido por uma instância da classe 

Module. Um conjunto de instâncias da classe Elemento caracteriza uma instância da classe 

Rede. Ainda em relação à classe Elemento, esta pode participar de uma classe Link sendo a 

origem ou destino do Link que referencia a classe Link. Esta também contém portas que são 

locais onde se recebem ou enviam mensagens, sendo modeladas pela classe Módulo. 
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Figura 4.8 - OWL-Net 

Outra visualização da semântica OWL-Net é apresenta pela Figura 4.9 que apresenta 

as classes estruturadas no formato de hierarquia, também denominada de apresentação 

taxonômica da informação. 
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Figura 4.9 – Hieraquias das classes da semâtica OWL-Net 

Seguindo as recomendações do W3C, esta tese de doutorado descreveu OWL-Net em 

OWL, porque este é o padrão recomendado, amplamente utilizado e extensível. Por isso o 

OWL-Net suporta uma fácil integração da topologia e tráfego com a descrição dos usuários, 

informações comerciais e outra abstração semântica. A escolha da codificação em OWL 

ofereceu a vantagem de OWL-Net suportar outros modelos de informação. Por exemplo, é 

possível integrar KAoS15 (uma ontologia para especificar as políticas), juntamente OWL-Net 

por meio do uso da classe Policy. Consequentemente, é possível encaminhar essas políticas 

para o Engine, a fim de automatizar o gerenciamento de uma determinada rede. A modelagem 

semântica completa do OWL-Net em OWL está no Anexo IV. 

                                                      
15 USZOK, A. e BRADSHAW, J. “KAoS Project”. Disponível em http://ontology.ihmc.us/kaos.html 
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4.4.2.1 Exemplificando owl-net 

Esta modelagem semântica foi definida nesta tese de doutorado com o menor conjunto 

de informações para permitir a manipulação de informações referentes a políticas e eventos, 

considerando os elementos programáveis dos simuladores OMNeT++ e OpenFlow. Os 

eventos podem ser um pacote, a localização do usuário, preferências, capacidades dos 

dispositivos, informação do ambiente: tempo, intensidade da luz, nível do som, umidade, 

tráfego de dados, fluxo semântico e outros.  

O fluxo semântico é um conjunto de pacotes com significado semântico para o 

administrador da rede. Ele será demonstrado em OWL-Net como sendo a associação de um 

conjunto de dados de redes que não são agrupados apenas por IP e porta. Um exemplo de 

fluxo semântico é o tráfego correspondente ao compartilhamento de arquivos. Esse tráfego 

oferece uma maior significado para o administrador de redes. 

Nesta seção e nas avaliações do ProNet, o tipo de evento escolhido para modelar em 

OWL-Net foi o fluxo semântico. Isso porque o estudo de definições de fluxo de redes é uma 

importante área para a criação e gerenciamento de operadora de rede virtual e na área de redes 

programáveis. Cada operadora virtual pode ser definida por um fluxo semântico, permitindo 

criar ou remover várias topologias virtuais dinamicamente em forma de sobreposições.  

Um fluxo tradicional corresponde a um padrão de pacotes definido por um conjunto de 

campos referentes a pacotes de redes. Em geral, um fluxo é definido pelos campos: MAC, 

endereços IP e portas. Por outro lado, vem-se buscando a definição de diversas combinações 

de campos definidos por padrões, devido aos estudos de redes sociais e redes complexas. 

Estas áreas de estudos buscam padrões modelados em termos de elementos e conexões que 

descrevem a sintática ou semântica de seus relacionamentos. Um elemento pode ter qualquer 

conceito que se pretenda investigar: ele pode ser uma pessoa, um protocolo, um dispositivo, 

uma aplicação, um estado e assim por diante. A conexão é uma função de relação de 

mapeamento de um elemento para outro, geralmente, de um domínio para um intervalo. Além 

disso, as conexões podem ser unidirecionais ou bidirecionais e cada elemento deve ter um 

identificador único. 

Então, esta busca de padrões para extrair significado para pacotes transmitidos em 

uma rede, motivou esta tese a definir o conceito de fluxo semântico como um tipo de evento 
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de redes. Este é definido como sendo um vocabulário (conjunto de padrões sintáticos) 

referente a um significado (semântica) compreendido pelo administrador de redes. Para isso, 

os padrões que definem o fluxo semântico são especificados por meio de regras lógicas 

formadas por expressões que podem ser: expressões simples formadas por parâmetros ou 

expressões compostas por outras expressões. A modelagem dos padrões foi enumerada 

abaixo: 

a) Sintaticamente definidos por marcadores (campos dos pacotes de rede). Por exemplo, 

um fluxo semântico referente ao grupo de pesquisa GPRT é caracterizado pelo 

marcador de endereço IP 150.161.192.*; 

b) Comportamental definido por estatísticas observadas nos pacotes ou rede. Por 

exemplo, o fluxo semântico de uma determinada aplicação pode corresponder à 

avaliação estatística dos pacotes transmitidos entre a abertura e o fechamento de 

conexões, sendo caracterizada por 3MB de tamanho total dos pacotes transmitidos, 

300 pacotes e tamanho médio dos pacotes de 3495 bytes; 

c) Comportamental definido por elementos e conexões modelados pela área de redes 

sociais ou redes complexas. Por exemplo, a modelagem de conexões entre usuários da 

rede social Orkut ou outras estruturas e conexões apresentadas por OLIVEIRA e 

SADOK (2010), OLIVEIRA, SADOK e KELNER (2010) e OLIVEIRA et. al (2010). 

Este conceito de semântica pode, então, referenciar um vocabulário técnico tal como 

protocolos de redes ARP, ICMP, LLC, IP e NetBios; ou vocabulário mais abstrato de serviços 

complexos, tais como YouTube ou Yahoo, expressos por campos relevantes do protocolo 

HTTP, como o host, e conteúdo, juntamente com marcadores dos Autonomous System 

Number (ASN), onde esses serviços são originados (veja um exemplo na Figura 4.10).  

 

 

Figura 4.10- Vocabulário para reconhecer serviço do Yahoo. 

Este vocabulário da Figura 4.10 pode ser especificado na ontologia OWL-Net por meio 

de instâncias da classe Parameter. A Figura 4.11 exemplifica o vocabulário do serviço Yahoo 

por meio de um parâmetro no formato de string, e a Figura 4.12 exemplifica o vocabulário do 

serviço Google por meio de um parâmetro no formato de string.

(AS2681 contains ip.dst or AS2681 contains ip.src) and 

tcp.dstport == 80 or tcp.dstport == 80 and http.host 

contains *yahoo* 
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<Parameter rdf:ID="yahoo"> 
<hasType rdf:datatype="#string">NUMERIC</hasType> 
<hasvalue df:datatype="#string">www.yahoo.com</hasValue> 
</Parameter> 

Figura 4.11 - Parâmetro Yahoo in OWL-Net 

<Parameter rdf:ID="google"> 
<hasType rdf:datatype="#string">NUMERIC</hasType> 
<hasvalue df:datatype="#string">www.google.com</hasValue> 
</Parameter> 

Figura 4.12 - Parâmetro Google in OWL-Net 

Esses parâmetros podem ser utilizados para definir as informações contidas em 

pacotes transmitidos em uma rede. Ou seja, a instância na Figura 4.13 da classe Module da 

ontologia OWL-Net exemplifica um padrão PacoteYahooGoogle que corresponde a pacotes 

contendo dados referentes ao Yahoo e Google, bem como pode representar um padrão 

PacoteYahoo que corresponde a pacotes contendo apenas dados do yahoo conforme a Figura 

4.14. 

<Module rdf:ID="PacoteYahooGoogle"> 
<hasModuleParameter 
rdf:datatype="#Parameter">yahoo</hasModuleParameter> 
<hasModuleParameter 
rdf:datatype="#Parameter">google</hasModuleParameter> 
</Module> 

Figura 4.13 - Pacote com informações referentes ao Google e Yahoo em OWL-Net 

<Module rdf:ID="PacoteYahoo"> 
<hasModuleParameter 
rdf:datatype="#Parameter">yahoo</hasModuleParameter> 
</Module> 

Figura 4.14 - Pacote com informações referentes ao Yahoo em OWL-Net 

Esses pacotes podem ser recebidos ou enviados por um roteador. Para especificar isso 

em OWL-Net, cria-se uma instância da classe Element e associa esta aos módulos 

PacoteYahooGoogle e PacoteYahoo, conforme exemplificado na Figura 4.15 e Figura 4.16. 
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<Element rdf:ID="routerA"> 
<hasModule rdf:datatype="#Module"> PacoteYahooGoogle </hasModule> 
<hasModule rdf:datatype="#Module"> PacoteYahoo </hasModule> 
<hasPorts rdf:datatype=”#Port”>80</hasPorts> 
<hasPorts rdf:datatype=”#Port”>3232</hasPorts> 
</Element> 

Figura 4.15 - Roteador com informações referentes ao Yahoo e Goole em OWL-Net 

<Element rdf:ID="routerB"> 
<hasModule rdf:datatype="#Module"> PacoteYahoo </hasParameter> 
<hasPorts rdf:datatype=”#Port”>3232</hasPorts> 
</Module> 

Figura 4.16- Roteador  com informações referentes ao Yahoo em OWL-Net 

OWL-Net também permite descrever o ambiente a ser gerenciado. Este pode conter a 

descrição de como os equipamentos estão conectados por meio das informações refetentes a 

links, portas e redes conforme a Figura 4.17. Esta descreve o ambiente contendo uma rede 

composta dos roteadores A e B que estão conectados por apenas um link. 

<Link rdf:ID="linkfrom_routerA_to_RouterB"> 
<hasSource rdf:datatype="#Port">80</hasSource> 
<hasSource rdf:datatype="#Element">routerA</hasSource> 
<hasDest rdf:datatype="#Port">3232</hasDest> 
<hasDest rdf:datatype="#Element">routerA</hasDest> 
</Link> 

<Network rdf:ID=”rede_teste”> 
<hasLinks rdf:datatype="#Link"> linkfrom_routerA_to_RouterB  
</hasLinks > 
</Network> 

Figura 4.17 - Descrição do ambiente a ser gerenciado em OWL-Net 

Adicionalmente, um especialista pode estender a ontologia OWL-Net adicionando 26 

subclasses de Module que correspondem aos fluxos semânticos da Tabela 6.3 da Seção 

6.1.4.1. Dessa forma, as instâncias da classe Module que descrevem os pacotes da rede podem 

ser classificados automaticamente por regras lógicas em SWRL que associam as classes 

Element, Module, Parameter e as subclasses de Module. Por exemplo, a Figura 4.18 pode ser 

utilizada pelo Engine para identificar um fluxo semântico do tipo ICMP. Mais exemplos de 

outras regras lógicas estão no Anexo V. 
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Element(?e)  ∧ hasPattern(?e, ?pacote)  ∧ hasParameter(?pacote, 
?p) ∧ hasValue(?p,?search_string) ∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 
"^.*?icmp.*?")  ∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)  

  → ICMP(?pacote) 

Figura 4.18 - Regra lógica para reconhecer fluxo ICMP in OWL-Net 

Uma importante vantagem dos fluxos semânticos é a possibilidade de realizar 

inferências de maneira a identificar um novo conhecimento. Por exemplo, a regra lógica da 

Figura 4.18 pode ser utilizada para detectar mensagens de HTTP dentro do ICMP. E isso 

permite ainda a criação de políticas utilizando o KaoS ou outra abordagem de política para 

controlar os fluxos de semântica associando o HTTP e ICMP. Exemplos de políticas (regras 

administrativas) utilizadas nesta tese estão no Anexo VI. 

4.4.3 Mensagens do Pronet 

A comunicação entre os componentes do ProNet é realizada através da troca de 

mensagens. De maneira geral, as mensagens possuem um formato comum. Esse formato 

segue o padrão definido na Figura 4.19. O campo ID corresponde ao identificador único de 

cada mensagem transmitida. O campo MSG_TYPE corresponde ao identificador do tipo da 

mensagem. Os campos SRC e DEST podem conter valores referentes aos componentes do 

ProNet: Editor, Base OWL, AC, Engine, PPlugin ou EPlugin. O campo FIELD_NUMBER 

oferece flexibilidade para, de acordo com o tipo de mensagem, conter nenhum ou diversos 

valores no PAYLOAD. Cada valor será constituído de FIELD_SIZE correspondente ao 

tamanho do valor contido no FIELD_VALUE, e End MARK define a marca de fim da 

mensagem. Todos os campos, exceto ID, PAYLOAD e FIELD_VALUE, possuem o tamanho 

de 1 byte. ID possui 4 bytes, PAYLOAD e FIELD_VALUE irão conter um valor variável.  
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Figura 4.19 - Formato padrão das mensagens do framework ProNet 

Além dos tipos de mensagens apresentados nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 a seguir, existe 

um arquivo de configuração do framework contendo os identificadores para cada componente 

do ProNet. Então, os valores de SRC e DEST podem assumir de maneira padrão 00000001 

para Editor, 00000010 para Base OWL, 00000011 para AC, 00000100 para Engine, 00000101 

para PPlugin e 00000110 para EPlugin. Como podem existir novos EPlugins e PPlugins, estes 

poderão ter outros valores de acordo com uma nova configuração do arquivo. 
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Tabela 4.1 – Quatro tipos de mensagens do ProNet 
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Tabela 4.2 – Outros cinco tipos de mensagens do ProNet 
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Tabela 4.3 – Outros três tipos de mensagens do ProNet 

A mensagem do tipo ERROR será transmitida quando problemas ocorrerem conforme 

os tipos da Tabela 4.4 a seguir. 

 

Tabela 4.4 – Tipos de mensagens de erro 

As mensagens UpBase, RUpBase, InfoNewData, RInfoNewData, GetParameter e 

RGetParameter permitem a extração de informações. Tais mensagens são utilizadas na 
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interação com EPlugin, bem como na atualização da base OWL e compartilhamento das 

regras lógicas para automatizar a gestão da rede de maneira distribuída juntamente com o 

algoritmo colaborativo (AC) descrito na Seção 4.4.5.  Essas mensagens são utilizadas pelo 

EPlugin para enviar o resultado da extração de informações para a camada KD do ProNet, 

bem como para permitir que o EPlugin possa interagir com AC. Essa comunicação entre o 

EPlugin e ProNet (camada KD e AC) permite a automatização das atualizações da base OWL, 

das execuções das inferências e checagens de consistência para postergar o auxílio do 

administrador no gerenciamento da rede.   

UpBase e RUpBase permitem a solicitação não automatizada da atualização da base 

OWL. Um especialista pode interagir com o Editor que utilizará estas mensagens para 

atualizar as amostras ou regras lógicas no sistema. As mensagens InfoNewData e 

RInfoNewData são utilizadas pelo AC, EPlugin e base OWL para automaticamente atualizar 

as informações não só na base, mas também na rede. As mensagens GetParameter e 

RGetParameter são utilizadas entre AC e EPlugin para realizar o compartilhamento das regras 

lógicas. 

As mensagens Transfer, Run, RRun e Enforce são utilizadas para interagir com 

PPlugin que permite gerenciar os elementos programáveis através das informações 

semânticas.  Elas são importantes para que se possam gerar automaticamente políticas por 

meio de inferência no Engine, que também checa a consistência. Essas mensagens também 

permitem o PPlugin receber políticas em OWL e traduzi-las para regras operacionais que 

correspondem a comandos específicos dos elementos programáveis.  

A mensagem Transfer pode ser enviada pelo Editor quando o administrador solicita o 

processamento de todas as informações que estão na Base OWL. As mensagens Run e RRun 

permitem a solicitação da execução de inferência e checagem de consistência para o Engine. 

As mensagens Enforce e REnforce são trocadas entre o Engine e PPlugin, o qual realiza a 

tradução de políticas em OWL para regras operacionais. 

A comunicação entre os elementos utilizando essas mensagens será detalhada nas 

próximas seções por meio de diagramas de sequência, sendo possível verificar como as 

mensagens do ProNet permitem realizar a solicitação na rede para extrair amostra de pacotes, 

compartilhar regras lógicas e enforcement de políticas por meio do uso de técnicas de redes 

inteligentes e semântica. 
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4.4.4 Plugins para Pronet 

Conforme já apresentado nas seções anteriores, o ProNet é um framework flexível que 

pode ser adaptado para suportar diversos algoritmos de extração de semântica e para 

diferentes tipos de elementos programáveis (mecanismos para separação do plano de controle 

e de dados). Para isso, é necessário o desenvolvimentos dos respectivos plugins: EPlugin e 

PPlugin.  

Embora existam muitos tipos de mensagens do ProNet, cada tipo de Plugin não precisa 

implementar todos os tipos das Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3  para se comunicar com o ProNet. 

PPlugin só precisa tratar mensagens Enforce para tradução realizada com sucesso ou uma 

mensagem de ERROR quando não for capaz de traduzir uma políticas em OWL para 

comandos específicos. Já EPlugin precisa trabalhar com mensagens do tipo InfoNewData, 

RInfoNewData, GetParameter, RGetParameter, UpBase, RUpBase e de ERROR. A 

manipulação dessas mensagens pelos plugins será apresentada por meio de diagramas de 

sequência nas próximas seções. 

4.4.4.3 EPlugin 

 O framework permite a adição de diferentes algoritmos de extração de informações da 

rede. Para isso, é necessário que obrigatoriamente novos EPlugin especifiquem quando dois 

eventos são semelhantes, calculem os 7 parâmetros necessários para serem transmitidos para o 

algoritmo colaborativo (ver Seção 4.4.5) e sejam capazes de trabalhar com mensagens do tipo 

InfoNewData, RInfoNewData, GetParameter, RGetParameter, UpBase, RUpBase e de 

ERROR. Além disso, é necessário alterar o arquivo de configuração do ProNet para adicionar 

um novo identificador para o novo EPlugin que extrair um novo tipo de informação para o 

ProNet. 

 EPlugin obrigatoriamente deve ser projetado para suportar duas funcionalidades 

especificadas por meio de diagramas de sequência: atualização da base OWL a partir do 

Editor ou AC e informar os 7 parâmetros para AC.  

 A atualização da base OWL deve seguir a especificação da Figura 4.20 a seguir. Um 

especialista pode utilizar o Editor para atualizar a base OWL por meio do EPlugin. Para isso, 
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deverá informar sobre um novo tipo de regra lógica, conforme a Figura 4.20 (b) ou indicar o 

modelo OWL já conhecido pelo EPlugin, conforme a Figura 4.20(a).  

 Após o especialista utilizar o Editor, este componente envia uma mensagem UpBase 

contendo a regra lógica ou o modelo OWL para o Wrapper-Net, o qual encaminhará para o 

EPlugin.  

 Na Figura 4.20(a), o especialista solicita a atualização da base OWL de acordo com o 

modelo OWL informado e o Editor envia uma mensagem UpBase com o modelo OWL 

através do Wrapper-Net para o EPlugin, que faz a extração da informações seguindo esse 

modelo OWL. Após o EPlugin capturar amostras e associá-las ao modelo OWL, ele envia 

uma mensagem InfoNewData para a Wrapper-Net que encaminha para a Base OWL. Esta 

interage com o Engine a fim de checar a consistência e retorna uma mensagem 

RInfoNewData. Após o EPlugin receber RInfoNewData, ele envia uma mensagem RUpBase 

para Wrapper-Net que encaminha para o editor, informando que a atualização foi realizada 

com sucesso. Se o EPlugin receber um modelo OWL desconhecido ou ocorrer um erro de 

inconsistência, deverá enviar uma mensagem de erro descrevendo-o. Se o EPlugin receber 

uma mensagem de erro, ele deverá retransmitir esse erro para o Wrapper-Net que também 

encaminha para o Editor. 

 A Figura 4.20(b) é muito semelhante à Figura 4.20(a). A principal diferença entre elas 

é que a função do EPlugin será apenas atualizar seu conjunto de regras (especificamente as 

condições dessas) e por isso receberá uma regra lógica em vez de um modelo OWL para 

extrair dados. 
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Figura 4.20 - Diagramas de sequência referentes à atualização da Base OWL 

 Adicionalmente, essa atualização da Base OWL pode ser solicitada pelo algoritmo 

colaborativo (AC) para cadastrar novas regras lógicas, conforme a Figura 4.21. AC interage 

com o EPlugin que irá utilizar o Wrapper-Net para solicitar a atualização da Base OWL. 

 



 

 

80 

 

Figura 4.21 - Diagramas de sequência referentes à atualização da Base OWL utilizando AC 

 Outra funcionalidade obrigatória é o processamento da contagem de eventos 

semelhantes e desconhecidos para informar os sete parâmetros necessários para AC de acordo 

com a Figura 4.22. EPlugin receberá uma mensagem GetParameter de AC e enviará a 

mensagem de resposta RGetParameter para cada um dos sete parâmetros necessários para AC 

que foi especificada na Seção 4.4.5. 

 

Figura 4.22 - Diagramas de sequência referentes interação entre Base OWL e AC 

 Opcionalmente, um EPlugin pode ser projetado para gerar regras lógicas 

automaticamente e, neste caso, seguirá o fluxo da Figura 4.23. EPlugin deverá enviar uma 

mensagem InfoNewData para a Base OWL através do Wrapper-Net e aguardar uma 

mensagem RInfoNewData. Caso não receba essa mensagem, EPlugin receberá uma 

mensagem de erro e consequentemente a base OWL não deve ser atualizada, porque a regra 

lógica informada poderá gerar uma inconsistência no gerenciamento da rede. 

 

Figura 4.23- Diagramas de sequência referentes à geração automática de regras lógicas 

 Portanto, a construção de novos EPlugins pode ou não gerar informações 

automaticamente para o sistema, e a integração deles permitirá o gerenciamento de diversos 

cenários de redes. Isso porque cada tipo de rede pode necessitar do processamento de 
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informações distintas. Por exemplo, uma rede móvel pode precisar de informações referentes 

a desconexões. Já uma operadora virtual pode precisar de informações referentes a contratos e 

preferências dos usuários. A exemplificação de um EPlugin pode ser visualizada no próximo 

capítulo. 

4.4.4.4 PPlugin 

 O framework permite gerenciar diversos elementos programáveis que utilizam 

diferentes regras operacionais (ou seja, diferente comandos específicos) através da adição de 

PPlugins que são capazes de traduzir a semântica em comandos específicos de cada elemento 

programável. Para isso, é necessário que obrigatoriamente novos PPlugins sejam capazes de 

traduzir a semântica em comandos suportados pelos elementos programáveis, quando receber 

uma mensagem Enforce. PPlugin deve enviar uma mensagem ERROR, quando ocorre alguma 

falha nesse procedimento. Além disso, é necessário alterar o arquivo de configuração do 

sistema para adicionar um novo identificador para o novo PPlugin criado para o sistema. 

 PPlugin obrigatoriamente deve ser projetado para suportar a funcionalidade de 

tradução de semântica para um ou mais comandos especificos conforme o diagrama de 

sequência abaixo. Quando o PPlugin receber uma mensagem Enforce, deverá realizar a 

tradução da informação semântica presente na mensagem para o comando do elemento 

programável.  

   

 

Figura 4.24 - Diagramas de sequência referentes à tradução entre política e comandos 

específicos 

 Essa mensagem Enforce enviada pelo Engine através do Wrapper-Net será gerada 

diante de duas possíveis situações especificadas nas Figura 4.25 (a) e (b). Conforme a Figura 
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4.25(a), o especialista poderá solicitar a geração e aplicação de políticas através do Editor que 

enviará uma mensagem Transfer para a Base OWL que enviará a mensagem Run para o 

Engine. Este executará a inferência e checagem de consistência e retornará a mensagem RRun 

para Base OWL, se não ocorrerem problemas na execução, e enviará a mensagem Enforce 

para o PPlugin através do Wrapper-Net. A Figura 4.25(b) demonstra como o PPlugin receberá 

a mensagem Enforce a partir de uma solicitação de um EPlugin. Ou seja, durante o processo 

de extração de informações, o EPlugin poderá enviar uma mensagem InfoNewData para 

atualização da Base OWL que, por sua vez, enviará uma mensagem Run para o Engine 

processar a inferência e checagem de consistência. Se não ocorrem erros, o Engine envia 

RRun para a Base OWL atualizar as informações e envia RInfoNewData para EPlugin saber 

que o processamento foi realizado com sucesso. Além disso, o Engine enviará a mensagem 

Enforce para o PPlugin realizar as traduções das políticas. 
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(a) Solicitadas por um administrador ou especialista 

 

(b) Solicitadas pelo EPlugin 

Figura 4.25 - Tradução de políticas 

Na modelagem OWL-Net existem três definições de políticas: PolicyConfiguration, 

PolicyLink e PolicySemantic. Este último pode ser estendido para modelar as políticas 

utilizando KAoS, Rei ou outra, desde que existam PPlugins para isso.  

Concentrando-se apenas nessas três definições de políticas em OWL-Net, a Figura 
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4.26 e Figura 4.27 apresentam os formatos de políticas do tipo PolicyConfiguration para 

configurar e modelar semanticamente um elemento programável. A Figura 4.26 define a 

política para modelar um equipamento que segue o modelo semântico de um equipamento 

como sendo um servidor. Ou seja, o equipamento comprado em 2010, semanticamente segue 

o modelo de um servidor.   

<PolicyConfiguration rdf:ID=”policyConfigureElement”> 
<configure> 

<Element rdf:ID="device_2010"> 

<hasPattern><Module rdf:ID="server"></Module></hasPattern> 

</Element> 

</configure> 

<hasAction rdf:datatype="#string">ON  

</hasAction> 

</PolicyConfiguration> 

Figura 4.26 – Política para configurar elemento programável 

Figura 4.27 também é uma política do tipo Policy Configuration, mas ela está mais 

detalhada que o formato da Figura 4.26. No entanto, ambas executam a mesma função: 

modelar o elemento programável semanticamente. A Figura 4.27 apresenta o formato de 

política para modelar um equipamento a um padrão semântico. A política apresentada detalha 

a definição do modelo de servidor por meio da definição de portas e parâmetros: porta de 

entrada e saída, bem como o parâmetro de atraso com valor de 10s. 
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<PolicyConfiguration rdf:ID=”politicaConfiguraElemento”> 
<configure> 

<Element rdf:ID=”equipamento_2010"> 
<hasPattern> 

<Module rdf:ID="servidor"></Module> 

</hasModuleParameter> 

<Parameter rdf:ID="atraso"> 

<hasType rdf:datatype="#string">NUMERIC</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#int">10</hasValue> 

</Parameter> 

</hasModuleParameter> 

<hasPort rdf:resource="#entrada"></hasPort> 

<hasPort rdf:resource="#saida"></hasPort> 

</Module> 

</hasPattern> 

</Element> 

</configure> 

<hasAction rdf:datatype="#string">ON </hasAction> 

</PolicyConfiguration> 

Figura 4.27 – Política para configurar elemento programável 

Ainda em relação a variações das políticas de configuração, a Figura 4.28 apresenta o 

formato de uma política para configurar os parâmetros de um elemento programável. O 

elemento nesta figura corresponde a um equipamento comprado em 2010, sendo solicitada à 

configuração do parâmetro de atraso para o valor de 10s.   

<PolicyConfiguration rdf:ID=”politicaConfiguraElemento”> 
<configure> 

<Element rdf:ID="equipamento_2010"> 

<hasElementParameters> 

<Parameter rdf:ID="atraso"> 

<hasType rdf:datatype="#string">NUMERIC</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#int">10</hasValue> 

</Parameter> 

</hasElementParameters> 

</Element> 

</configure> 

<hasAction rdf:datatype="#string">ON  

</hasAction> 

</PolicyConfiguration> 

Figura 4.28– Política para configurar elemento programável 
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A Figura 4.29 exemplifica o tipo PolicySemantic que pode ser utilizado para controlar 

fluxos semânticos na rede. Nesta figura, a política ativa o fluxo semântico que é modelado por 

uma regra lógica em SWRL, ou seja, os pacotes são classificados como NetBios quando a 

expressão SWRL identifica pacotes com conteúdo de smb ou nbns. 

<PolicySemantic rdf:ID=”politicaFluxoSemantico_NetBios”> 
<hasRule> 

<SWRL rdf:ID="regraNETBIOS"> 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term,?search_string)∧  
swrlb:stringConcat(?pattern, "^(.*?)(smb|nbns)(.*?)$")∧ 
swrlb:matches(?search_string, ?pattern)   NetBios(?search_term)  

</SWRL> 

</hasRule> 

<hasAction rdf:datatype="#string">ON  

</hasAction> 

</PolicySemantic> 

Figura 4.29 – Política para classificar pacotes 

A Figura 4.30 exemplifica a política para ativar links do dispositivo. Nesta figura, os 

dispositivos, bem como as portas de origem e destino são especificadas. 

<PolicyLink rdf:ID=”politicaPermiteLink”> 
<Link rdf:ID="equipamento3_in-equipamento_out_2011"> 

<hasDestPort rdf:resource="#out"/> 

<hasSourcePort rdf:resource="#in"/> 

<hasState rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

UP</hasState> 

<hasSource rdf:resource="#client3"/> 

<hasDest rdf:resource="#cloud"/> 

</Link> 

<hasAction rdf:datatype="#string">ON  

</hasAction> 

</PolicyLink> 

Figura 4.30– Política para permitir link 

Todas as figuras referentes à aplicação de política para configuração (Figura 4.26, 

Figura 4.27 e Figura 4.28), política para fluxo semântico (Figura 4.29) e para Link (Figura 

4.30) determinam a ativação da política por meio da propriedade “hasAction” com valor ON 

para permissão dessas características na rede. Caso a intenção seja o bloqueio, utiliza-se o 

valor OFF. Por exemplo, a Figura 4.31 exemplifica a política para bloqueio do Link da Figura 
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4.30. 

<PolicyLink rdf:ID=”politicaBloqueiaLink”> 
<Link rdf:ID="equipamento3_in-equipamento_out_2011"> 

<hasDestPort rdf:resource="#out"/> 

<hasSourcePort rdf:resource="#in"/> 

<hasState rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

>UP</hasState> 

<hasSource rdf:resource="#client3"/> 

<hasDest rdf:resource="#cloud"/> 

</Link> 

<hasAction rdf:datatype="#string">OFF  

</hasAction> 

</PolicyLink> 

Figura 4.31 – Política para bloquear determinado link 

Portanto, as políticas permitem realizar solicitação na rede para: modelar e configurar 

elemento prorgamáveis, permitir e bloquear fluxo semântico ou link(conectividade entre 

elementos). Além disso, pode-se desenvolver PPlugin para lidar com outras políticas 

semânticas. Por exemplo, é possível criar um PPlugin para lidar com políticas modeladas pela 

semântica de KAoS. 

4.4.5 Algoritmo Colaborativo 

Esta seção formaliza os conceitos utilizados na camada CT do framework e detalha o 

mecanismo para compartilhar informações seguindo a abordagem de ensino e aprendizagem 

de condições (parte da regra lógica) de acordo com as variáveis informadas pelo EPlugin. A 

Seção 4.4.5.1 apresenta a visão geral do algoritmo proposto. A Seção 4.4.5.2 apresenta o 

procedimento que utiliza as condições para identificar os eventos e a Seção 4.4.5.3 apresenta a 

formalização do algoritmo. 

4.4.5.1 Visão geral 

A função deste algoritmo é auxiliar no processamento colaborativo da observação de 

eventos, verificando se eles estão ou não sendo tratados por políticas. Este algoritmo interage 

com o EPlugin, que auxilia ao administrador a trabalhar com as informações em um ambiente 
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semântico e oferece flexibilidade para construção de políticas a serem definidas de acordo 

com as informações coletadas na rede pelo EPlugin. 

Visto que o processo de observação e extração de eventos é custoso e lento, 

principalmente, se a intenção também envolve detectar e sugerir melhoramento de política, o 

algoritmo proposto foi projetado para que processamentos realizados pelos EPlugins possam 

ser feitos de maneira colaborativa. Além disso, a colaboração entre  equipamentos evita 

que exista uma otimização e extração de informações apenas local. Para isso, após a execução 

colaborativa entre os dispositivos, a camada semântica é notificada para realizar a checagem 

de consistência da rede, já que ela possui uma visão global da rede e durante a execução 

colaborativa pode-se gerar resultados (novas condições) que impactam o funcionamento da 

rede. 

Essa colaboração irá compartilhar amostras dos eventos não identificados e solicitar o 

compartilhamento de condições. A condição irá verificar se o evento pode ou não ser tratado. 

Quando um dispositivo não pode tratar o evento (não possui uma condição em seu conjunto 

de regras lógicas), ele deve interagir com outros dispositivos de maneira colaborativa para se 

criar uma política que trate do evento. Isso pode resultar na descoberta de uma ou mais regras 

lógicas envolvendo um ou mais dispositivos e necessariamente, após a definição de um novo 

conhecimento (condições), são realizadas checagens de consistência na camada KD que 

executa a inferência que pode gerar uma nova política. Exemplos de cenários favorecidos pela 

colaboração são descritos abaixo: 

 Adaptação do serviço de vídeo por meio da avaliação dos eventos que 

descrevem os diversos formatos aceitos pelos dispositivos e servidores. O 

dispositivo do usuário pode estar restrito a receber um determinado formato 

não produzido pelos servidores de vídeo, sendo importante a colaboração entre 

os equipamentos para realizarem a adaptação dinâmica do vídeo. 

 Automação residencial por meio da avaliação dos eventos que descrevem a 

luminosidade, entrega do serviço de vídeo, temperatura, horários e 

funcionamento de eletrodomésticos (ex. ar-condicionado). A condição irá 

verificar os horários de chegadas dos usuários à residência e horário atual para 

preparar a entrega do serviço de vídeo para a TV e reduzir a temperatura do 

ambiente com o ar-condicionado. Os dispositivos podem interagir de maneira 

colaborativa para prever falhas e tentarem resolvê-las. Por exemplo, se existe 
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mais de um ar-condicionado e em caso de falha de um, configurar um maior 

fluxo de ar a ser liberado por eles e notificar o técnico responsável pelo suporte 

a esse equipamento. 

 Classificação de tráfego, por meio da avaliação dos eventos que correspondem 

aos pacotes encaminhados na rede. Um dos meios de identificação de tráfego é 

o uso de assinaturas que devem estar sendo constantemente atualizadas devido 

ao surgimento de serviços, novos tipos de ataques à segurança entre outros 

motivos. Neste caso, a colaboração seria importante para realizar, de maneira 

distribuída, a identificação da necessidade de novas assinaturas ou também a 

geração das assinaturas. 

4.4.5.2 Identificação de eventos  

Conforme foi descrito anteriormente, uma regra é um par de condição e ação. As 

condições fazem parte das regras lógicas e podem ser utilizadas para identificar os eventos de 

uma rede. Eventos podem ser generalizados com um vocabulário específico, descritos por um 

padrão sintático ou de parâmetros formados por tipos e valores. Considerando que o 

vocabulário pode conter um conjunto de palavras (endereços ou símbolos) ou parâmetros, a 

teoria de autômatos é um modelo matemático promissor para expressar as condições que 

realizam o processo de reconhecimento de tal vocabulário. Outra consideração é que os 

exemplos de eventos nesta seção se aproximarão do conceito de fluxo de redes, mas a 

intenção não é que exista esta limitação quanto ao significado do conceito de evento.  

HOPCROFT, J.; ULLMAN, J. e MOTWANI  (2003) apresenta que um autômato é 

capaz de ler uma entrada de símbolos e informar se reconhece ou não uma linguagem definida 

formalmente por um vocabulário a qual é denominada de expressão regular. Por isso, esta tese 

assumiu que o conceito de condição é semelhante ao de expressão regular. Então, quando 

todas as entradas são completamente consumidas, o último estado indica se a informação de 

entrada ou palavras foram aceitas como evento conhecido. Este é o caso se o estado alcançado 

pertence ao conjunto de seus estados finais. Formalmente, um autômato si é definido por si = 

{Q, Σ, δ, q0, F}. Q é um conjunto de estados. Σ é um conjunto finito de símbolos que o 

autômato aceita para reconhecer uma linguagem que é denominada, neste trabalho, evento 

semântico. δ é o conjunto de transições no formato δ: ∑ Q de maneira que é possível 

descrever uma sequência de símbolos que precisam ser reconhecidos para o autômato 
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identificar um evento. q0 é o estado inicial, ou seja, o estado em que o autômato é iniciado 

quando nenhuma entrada foi processado ainda, onde q0  Q.Um autômato pode ter um ou 

mais estados representados por F, que é um conjunto de estados finais de Q que aceitam um 

evento.  

Cada função de transição δ recebe um símbolo e este tem a função de definir a 

sequência de símbolos (parâmetros) de um evento. Para isso, o processamento pode percorrer 

vários estados à medida que receber símbolos ou permanecer em um mesmo estado, sendo 

essa movimentação de estados definida pelas transições. Por exemplo, δa ou δ(q,a) representa 

uma transição do estado q para q’, onde δa:QQ e q’  Q. Assim, um par de símbolos pode 

ser reconhecido por uma única função δ’:QQ, por exemplo, δab:QQ, ou pode ser 

reconhecido por uma composição de funções processadas sequencialmente, δa e depois δb, ou 

seja, definida por δa o δb:QQ. 

Consequentemente, um evento é completamente conhecido quando o autômato si 

identifica todas as informações possíveis referentes a esse evento. Isso é formalmente 

representado por Σ *, ou seja, as combinações do vocabulário. Assim, um evento é 

identificado pelo autômato si = {Q, Σ δ, q0, F}, quando si = {w  ∑* | δ’(q0,w)  F}.  

 Embora os autômatos devam ser desenvolvidos para reconhecer as palavras de um 

vocabulário (eventos), a construção de autômatos pode ser realizada a partir de um conjunto 

de expressões regulares. Assumiu-se, então, que a criação de eventos são definidos através de 

parâmetros na camada semântica do ProNet. Considerou-se também que estes eventos são 

mapeados pelo EPlugin para um formato compreensível de uma ferramenta que lida com 

identificação de padrões, utilizando autômato e expressões regulares tais como L7-filter16 e 

tcpdump/libpcap17. Estes possuem a capacidade de dissecar camadas de protocolos diferentes. 

Ficou fora do escopo a busca mais complexa da geração automática de autômatos para 

identificar novos eventos semânticos não definidos por um especialista. Para isso, é necessária 

a implementação de EPlugin capaz de gerar os autômatos ou expressões regulares 

automaticamente. Por exemplo, realizar a extensão do trabalho de SANTOS (2012), para que 

este seja acoplado ao ProNet através de um EPlugin que contém o código desse algoritmo 

específico para criação de novas expressões regulares.  

                                                      
16 http://l7-filter.sourceforge.net/ 
17 http://www.tcpdump.org/ 
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Considerando que fluxos de redes são exemplos de eventos, então, L7-filter é capaz de 

traduzir um arquivo que contém uma expressão regular para um determinado autômato que 

identificará fluxos. Por exemplo, L7-filter é capaz de processar o código da Figura 4.32 de 

maneira que um autômato é utilizado para identificar o fluxo de NetBIOS. Por outro lado, tal 

mecanismo do L7-filter contém restrições; ele só é capaz de identificar os fluxos em termos 

de camada de aplicação do modelo OSI. Em outras palavras, o L7-filter não seria capaz de 

identificar o fluxo yahoo pelo código da Figura 4.10, pois esta requer expressões regulares 

mais complexas. 

 

Figura 4.32- A expressão regular usada por L7-Filter para criar um autômato que reconhece 

NetBIOS 

Dessa forma, cada EPlugin extrai as informações para um formato adequado para a 

semântica OWL que é utilizada no ProNet. Por exemplo, se o EEPlugin lida com informações 

referentes a pacotes capturado pelo tcpdump/libpcap, este EPlugin deve mapear essas 

informações para OWL. Por isso, o ProNet é capaz de identificar qualquer fluxo 

independentemente, se a sua informação é referente à camada da rede ou de aplicação do 

modelo OSI. Isso dependerá do EPlugin associado ao ProNet. Por exemplo, utilizando o  

ProNet na camada semântica pode-se definir uma regra lógica em SWRL para classificar 

evento semântico do Yahoo. Em seguida, realiza o mapeamento para semelhante à Figura 4.10 

da Seção 4.4.2.1 (considerando que seja reconhecida pelo tcmpdum/libcap) que realiza 

automaticamente a criação de um autômato para reconhecer o fluxo Yahoo. 

Outro exemplo é que se pode definir uma regra SWRL conforme a Figura 4.33 (a) para 

identificar o tráfego NetBios e um EPlugin deve ser responsável pela tradução da regra em 

uma especificação como tcpdump/lippcap da Figura 4.33 (b). 
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P][A-P][A-P][A-P][A-P][A-P][A-P][A-P][A-
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Packet(?search_term)∧ hasProtocol(?se
arch_term, 

?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?
pattern, "^(.*?)(smb|nbns)(.*?)$")∧ 
swrlb:matches(?search_string, 

?pattern)  NetBios(?search_term) 

eth.dst and eth.src and eth.type == 

0x0800 and ip.dst and ip.src and 

udp.dstport == 137 and and nbns.id 

(a) Formato em SWRL (b) Formato aceitável pelo tcpdump / libpcap 

Figura 4.33 - Especificação de um fluxo para criar um autômato que reconhece NetBIOS. 

 É importante enfatizar que esta seção demonstrou apenas uma ilustração de como se 

poderia implementar o processo de identificação de evento semântico.  

Neste processo para identificar o evento semântico, os dispositivos podem construir 

um conhecimento. Este pode ser representado por ki, variável representada pelo conjunto de 

eventos identificados por um autômato de si, contabilizando o número de eventos semelhantes 

enviados e o número de eventos semelhantes recebidos. Dessa forma, isto permite criar um 

mecanismo inteligente para que dispositivos de rede possam criar dinamicamente 

conhecimento de eventos conhecidos e desconhecidos em relação aos eventos gerados pelas 

redes de computadores.  

 Assumindo que cada dispositivo tem um conjunto de autômatos (Su = {s1, s2 ... sn-1, 

sn}) para identificar eventos, cada equipamento semelhante à Figura 4.34 poderá adquirir 

conhecimento de um novo autômato para identificar novos eventos semânticos, classificando-

os também como eventos recebidos (α) ou enviados (β) pelo dispositivo. 
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Figura 4.34 - Eventos do dispositivo. 

O conjunto de todos os eventos recebidos e enviados por cada dispositivo é expresso 

por M, como mostrado na Figura 4.35. Eles são subdivididos em dois grupos: eventos 

reconhecidos ou não reconhecidos, expressos respectivamente por K e W. Onde K= k1  k2 

… kn-1kn, |S
u| = n, e ki é o conjunto de eventos reconhecidos pelo autômato siSu. W é o 

conjunto dos eventos não reconhecidos por nenhum dos autômatos siSu. Além disso, M = (K 

U W) = (α U β), considerando também ki,α= ki  α e Wα = W  α. O tipo de evento β segue 

essas mesmas convenções. 

 

Figura 4.35 - Conjunto de todos eventos do dispositivo 

Então, cada dispositivo tem uma base de conhecimento (B) que pode armazenar o 

seguinte conjunto de informações: Su(o conjunto de todos os autômatos que o dispositivo 

tenha aprendido) e M (o conjunto de eventos armazenados ao longo da comunicação). Assim, 

B = <Su, M>, onde Su = Ø quando o nó não tem autômato; M = Ø pode representar a 

utilização de políticas para o dispositivo descartar todas as mensagens; ou ele acabou de estar 

disponível na rede. 

Essa coleta dos eventos é realizada por um ou mais tipos de EPlugin. Por exemplo, um 

determinado EPlugin pode ser capaz de coletar amostras de tráfego do próprio equipamento 

e/ou da rede, gerando um conjunto de dados reunidos em um dado instante t, expresso por Gt, 

onde Gt = {Gt
1, Gt

2,…Gt
n-1, Gt

n, Gt
w}. Os eventos recolhidos que foram reconhecidos pelo 

autômato siSu são expressos por Gt
i, e os eventos que não foram reconhecidos por qualquer 

um dos siSu são definidos por Gt
w. Além disso, temos: Gt

i,α= Gt
i  α e Gt

w,α = Gt
w   α. 

Mais uma vez, o tipo de mensagem β segue essas mesmas convenções. 
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4.4.5.3 Formalização do algoritmo colaborativo 

Visto que a seção 3.2.3 apresentou as restrições dos algoritmo de extração que lidam 

com informações técnicas, fortemene acoplados a um tipo específico de evento a ser 

observado e executados de maneira centralizada, foi definido um algoritmo descrentralizado e 

colaborativo para extrair qualquer tipo de evento na rede, utilizando a modelagem formal de 

identificação de eventos, apresentada na seção anterior.  

A importância deste algoritmo está em ser uma solução distribuída e inteligente que 

não requerer de um administrador de rede a configuração manual de cada um dos dispositivos 

de redes para reconhecer cada novo evento semântico definido na camada semântica. Além 

disso, conforme BULLOT et al. (2008), é possível obter uma solução mais rápida quando se 

utiliza colaboração entre dispositivos que analisam problemas locais. 

Neste contexto, outras importantes contribuições desta tese de doutorado são: a 

definição, implementação e avaliação (ver capítulo 6) de um algoritmo para compartilhar 

modelos de identificação de eventos semânticos, ou seja, o compartilhamento de autômatos. 

Antes de serem apresentados detalhes do algoritmo proposto para compartilhar autômatos, é 

importante ressaltar que esta é uma exemplificação de solução para a camada de CT do 

framework ProNet, estando fora do escopo desta tese a criação automática de autômatos. Esta 

deve ser implementada por meio de EPlugin. Por exemplo, um EPlugin que utiliza conceitos 

do trabalho de SANTOS et al. 2011. 

O algoritmo proposto, denominado de Ashare_automata, tem como base a classificação 

semântica dos eventos conforme a Figura 4.35. Ou seja, foi definido para apresentar 

comportamento dependente do número de eventos reconhecidos e não reconhecidos, 

recebidos e enviados. Isso porque essas informações não impedirão a execução do algoritmo 

por qualquer equipamento da rede, mesmo quando o dispositivo não possuir autômatos. 

 Este algoritmo foi modelado com a seguinte função: Ashare_automata(vcollect, vstore, 

λlearn,
||

,

uS

i
tea chi , k, kα, kβ) para compartilhar autômatos, como é mostrado na Figura 4.36. 
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Figura 4.36- Fluxograma simplificado do algoritmo para compartilhar autômatos 

 Variáveis λlearne λi,teach correspondem, respectivamente, a informações de aprendizagem 

e ensino necessárias para o framework ProNet. Essas variáveis expressam numericamente a 

motivação do nó de aprender um autômato e sua capacidade de ensinar si, respectivamente. O 

vcollect é um parâmetro que configura o EPlugin, que irá interagir com Ashare_automata, para iniciar 

o processo extração de informações. O parâmetro vstore configura o equipamento para 

armazenar ou não os eventos em M (conjunto de eventos já enviados e / ou recebidos) que 

está localizado no EPlugin. Os outros parâmetros (k, kα, kβ) podem ser configurados para 

otimizar o processo de aprendizagem ou ensino de um dispositivo, pois representam 

respectivamente a taxa de conhecimento, a taxa de eventos de α e β para cada dado autômato 

si Su. 

O algoritmo Ashare_automata é subdividido em quatro etapas, como visto na Figura 4.37. O 

processamento do algoritmo ACollectParameters corresponde à etapa mais simples. Este é 

responsável por emitir mensagens do tipo GetParameter informando os valores booleanos de 

vstore e vcollect para o EPlugin, os quais indicarão ao EPlugin respectivamente armazenar o 

eventos extraídos e realizar cálculos a serem utilizados pelos algoritmo Alearne Ateach. O 

EPlugin corresponde à  etapa de integração do algoritmo colaborativo com o framework 

ProNet, este recebe mensagens GetParameter e envia mensagens RGetParameter com 

resultados do processamento das informações extraída para os algoritmos Alearne Ateach. 
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 Figura 4.37- Fluxograma detalhado do algoritmo colaborativo 

O algoritmo Alearn (|K|, |K∩Gt|/|Gt|, |Wα∩Gt
w,α|/|Gt

w,α|, |Wβ∩Gt
w,β|/|G

t
w, β|, λlearn, k, kα, 

kβ), apresentado na Figura 4.38, recebe quatro dos resultados calculados pelo EPlugin. |K| 

corresponde ao total de eventos extraídos, |K∩Gt|/|Gt| corresponde à percentagem de eventos 

conhecidos, |Wα∩Gt
w,α|/|Gt

w,α| corresponde à percentagem de eventos já desconhecidos e 

recebidos, |Wβ∩Gt
w,β|/|G

t
w, β| corresponde à percentagem de eventos já desconhecidos e 

enviados, λlearn indica a vontade de aprender novos autômatos e as outras variáveis (k, kα, kβ) 

são utilizadas para auxiliar no aumento ou redução da velocidade de aprender novos 

autômatos.  No Alearn definiu-se que o processo de aprendizagem é incrementado de acordo 

com a motivação do dispositivo para aprender (λi,learn) quando: 

1. Um valor pequeno em |K∩Gt|/|Gt|, ou seja, o dispositivo possui uma baixa taxa de 

eventos reconhecidos em relação ao conjunto de todos os eventos (recebidos e 

enviados); 

2. Uma alta taxa de |Wα∩Gt
w,α|/|Gt

w,α|, ou seja, o dispositivo possui uma alta taxa de 

eventos já não reconhecidos dentro do conjunto de apenas eventos recebidos; 

3. Uma alta taxa de |Wβ∩Gt
w,β|/|G

t
w, β|, ou seja, o dispositivo continua a desconhecer 

muitos dos eventos já enviados.  
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Alearn (|K|, |K∩Gt|/|Gt|, |Wα∩Gtw,α|/|Gtw,α|, |Wβ∩Gtw,β|/|Gtw, β|, λlearn, k, kα, kβ) 

    if (λlearn=∞+ or λlearn=∞-) 
       λlearn=1 
    if ( |K|=0 or (|K| ≠ 0 and |K ∩ Gt| / Gt< k) ) 
       λlearn = λlearn + 1 
    if ( |Wα∩  Gtw,α |/|  Gtw,α | > (1- kα) )  
       λlearn = λlearn + 1 
    if ( |Wβ∩  Gtw,β|/| Gtw, β | > (1 - kβ) )            
       λlearn = λlearn + 1 
λlearn = λlearn – 1 

Figura 4.38 - Algoritmo Alearn 

 O algoritmo Ateach(|Ki∩Gt
i|/|G

t
i|, |Kα∩Gt

i,α|/|Gt
i,α|, |Kβ∩Gt

i,β|/|G
t
i,β|, 

|S|

i
teach,i

u  , k, kα, kβ) 

apresentado na Figura 4.36 recebe uma quantidade variável de resultados calculados pelo 

EPlugin e enviados através de mensagens GetParameter; essa quantidade depende do total de 

autômatos já aprendidos. Esses resultados transmitidos podem ser de três tipos: |Ki∩Gt
i|/|G

t
i| 

corresponde à percentagem de eventos identificados pelo automato si,|Kα∩Gt
i,α|/|Gt

i,α| 

corresponde à percentagem de eventos recebidos e identificados pelo autômato si, 

|Kβ∩Gt
i,β|/|G

t
i,β| corresponde à percentagem de eventos enviados e identificados pelo automato 

si, 
|S|

i
teach,i

u   corresponde à vontade de ensinar cada um dos autômatos si conhecidos e as 

outras variáveis (k, kα, kβ) são utilizadas para auxiliar no aumento ou redução da velocidade 

de ensinar os autômatos conhecidos. Então, no Ateach definiu-se que o processo de ensino de 

cada si dependerá do valor de cada λi,teach (motivação do dispositivo para ensinar) que é 

incrementado quando:  

1. Alta taxa de |Ki∩Gt
i|/|G

t
i|,ou seja, o dispositivo tem alto índice de eventos 

reconhecidos por si; 

2. Alta taxa de |Kα∩Gt
i,α|/|Gt

i,α|, ou seja, o dispositivo frequentemente reconhece 

os eventos recebidos; 

3. Alta taxa de |Kβ∩Gt
i,β|/|G

t
i,β|, ou seja, o dispositivo frequentemente reconhece 

os eventos enviados. 
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Ateach(|Ki∩Gti|/|Gti|, |Kα∩Gti,α|/|Gti,α|, |Kβ∩Gti,β|/|Gti,β|, 
|S|

i
teach,i

u  , 

k, kα, kβ) 

for each (λi,teach in   
|S|

i
teach,i

u  ){  

     if (λi,teach =∞+ or λi,teach =∞-) 
           λi,teach =1 
     if (|Ki ∩ Gti| / | Gti | > k ) 
           λi,teach = λi,teach + 1 
     if ( |Kα∩Gti,α|/| Gti,α |> kα)  
           λi,teach = λi,teach +1   
     if ( |Kβ∩Gti,β|/| Gti,β |> kβ)            
           λi,teach = λi,teach +1          
λi,teach = λi,teach – 1 
} 

Figura 4.36 - Algoritmo Ateach 

Quando Ateach e Alearn finalizam o processo de atualização de λlearn e λi,teach, o resultado 

é constituído pela capacidade do dispositivo de aprender e ensinar cada autômato conhecido 

por esse equipamento. Quando λlearnZ+, o dispositivo está autorizado a enviar e receber 

mensagens de controle para qualquer autômato, caso contrário, o dispositivo não poderá 

enviar e receber mensagens de controle referentes ao compartilhamento de autômato. Da 

mesma forma, quando λi,teachZ+, o dispositivo se compromete a anunciar e enviar o autômato 

para equipamentos; caso contrário, o dispositivo não irá anunciar informações referentes a 

esse autômato, nem enviará esse para outro equipamento. No entanto, dois dispositivos ni e nj 

apenas compartilham autômato si, quando λlearn do dispositivo ni e λi,teach do dispositivo nj 

possuem valores positivos ou quando λlearn do dispositivo nj e λi,teach do dispositivo ni possuem 

valores positivos. 

 Dessa forma, as variáveis λi,teach e λlearn são atualizadas de acordo com os pseudo-

códigos da Figura 4.35 e Figura 4.36. Os valores dessas variáveis são utilizados para 

aumentar ou diminuir a capacidade do dispositivo para aprender e ensinar de acordo com o 

resultado do processamento pelo EPlugin. 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo demonstrou as especificações do framework ProNet, apresentando as 

camadas, locais dos pontos fixos e flexíveis, a modelagem semântica OWL-Net, mensagens 

do ProNet e o algoritmo colaborativo. A descrição dos detalhes de implementação dos pontos 
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fixos possibilitou o ProNet superar a maior restrição dos trabalhos existentes: a falta de 

interação das áreas de rede programável, semântica e de tráfego.  

Também foram apresentados os pontos flexíveis através de plugins (PPlugin e 

EPlugin) e conjunto de mensagens do ProNet, os quais garantem a flexibilidade do framework 

ProNet para que não seja uma solução de gerenciamento específica de um conjunto de 

políticas e eventos de redes.  

A intenção foi detalhar como as funcionalidades suportadas pelo ProNet, bem como 

OWL-Net, EPlugin, PPlugin e algoritmo colaborativo permitem a integração de soluções 

para: 

 Processamento de dados; 

 Atribuição de significado aos eventos de redes de maneira dinâmica; 

 Distribuição do processamento de identificação de eventos; 

 Reprogramação dos equipamentos. 

 Os mecanismos semânticos e o algoritmo colaborativo que foram propostos auxiliam 

na postergação do auxílio de um administrador de redes. Esse algoritmo que foi formalizado 

neste capítulo também permite a distribuição do processamento e extração da semântica da 

rede, sendo apresentada a integração do EPlugin com o algoritmo colaborativo. Essa 

integração permite que sejam realizadas quaisquer extrações semânticas referentes aos 

eventos de redes. Mais detalhes referentes à implementação do EPlugin e PPlugin serão 

apresentados no próximo capítulo. 
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5 EXEMPLIFICANDO O USO DO FRAMEWORK PRONET 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar a flexibilidade do framework ProNet e um 

conjunto de soluções que foram integradas a ele. Dessa forma, será exemplificado como 

acoplar novas soluções ao ProNet para gerenciar redes de computadores. Na Seção 5.1, 

apresenta-se como estender o OWL-Net para permitir o gerenciamento das redes com um 

novo conjunto de informações semânticas, que podem ser associadas aos elementos de redes  

expressas em OWL. A Seção 5.2 apresenta a solução de plugins a serem acoplados ao ProNet 

para tradução da extração de informações e gerenciamento de políticas em um ambiente 

simulado  de redes. A Seção 5.3 apresenta a exemplificação do resultado das implementações 

e a Seção 5.4 as considerações finais. 

5.1 EXTENSÃO DA MODELAGEM DE INFORMAÇÃO OWL-NET 

 A modelagem de informações OWL-Net não é estática. Esta permite a associação 

dinâmica de componentes de redes e de novas informações semânticas. OWL-Net foi 

desenvolvido em OWL, permitindo a extensão e uso de regras em SWRL para gerarem novas 

informações. Esta seção demonstra que é possível descrever um cenário sem e com 

modificações da semântica OWL-Net. 

 Considerando um cenário com dispositivos que transmitem mensagens do tipo HTTP 

e utilizando OWL-Net sem modificações, o administrador pode criar um ambiente a ser 

gerenciado contendo: 

1. Dispositivos descritos pela classe Element e vinculados ao padrão de aplicação 

HTTP, definido pela classe Module; 

2. Dispositivos descritos pela classe Element e vinculados ao padrão de servidor 

de e-mail, definido pela classe Module; 

3. Dispositivos descritos pela classe Element e vinculado ao padrão de provedor 

de acesso a Internet, definido pela classe Module. 

 Esse cenário pode ser alterado pela extensão do OWL-Net para modelar informações 

que diferenciam os usuários desse ambiente e localização desses equipamentos. Por exemplo, 
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criar uma extensão dessa ontologia semelhante à Figura 5.1. Além disso, criar as propriedades 

sendMailFrom e accessPoint, a primeira relaciona um usuário a um elemento do modelo 

OWL-Net e a segunda propriedade associa dois elementos do modelo OWL-Net. 

 

Figura 5.1 - Extensão OWL-Net, com estrutura de Lugar, Usuário, Aluno e Professor 

 Utilizando a extensão do OWL-Net e o Editor Protégé conforme Figura 5.1, o 

administrador pode modelar manualmente várias políticas do tipo PolicyLink para proibir a 

conexão entre os elementos. O administrador pode modelar as políticas utilizando apenas a 

interface gráfica e o Protegé irá gerar o código em OWL. Abaixo é apresentado um exemplo 

dessa política do tipo PolicyLink gerada automaticamente pelo Protégé. 
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<PolicyLink rdf:ID=”politicaBloqueiaLink”> 
<Link rdf:ID="equipamento3_in-equipamento_out_2011"> 

<hasDestPort rdf:resource="#out"/> 

<hasSourcePort rdf:resource="#in"/> 

<hasState rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

DOWN</hasState> 

<hasSource rdf:resource="#client3"/> 

<hasDest rdf:resource="#cloud"/> 

</Link> 

<hasAction rdf:datatype="#string">ON</hasAction> 

</PolicyLink> 

Figura 5.2 – Mensagem de solicitação para aplicar política de permissão de link 

 Além disso, é possível criar ou alterar políticas automaticamente. Por exemplo, gerar 

ou alterar políticas do tipo PolicyLink de proibição ou permissão de acesso para os usuários 

da rede que estão localizados na universidade. Para isso, é necessário criar regras lógicas em 

SWRL para associar as classes Usuário, Professor, Aluno e Lugar aos dispositivos definidos 

pelo OWL-Net. Então, as regras lógicas podem não só associar as informações da nova 

modelagem com OWL-Net, mas também gerar políticas. 

 Por exemplo, a primeira regra, descrita na Figura 5.3 (a), permite gerar 

automaticamente políticas do tipo PolicyLink que permite qualquer usuário ter acesso à 

Internet. Já a segunda regra da Figura 5.3 (b) permite alterar automaticamente as regras já 

criadas, ou seja, altera as políticas do tipo PolicyLink para não autorizar que usuários do tipo 

Estudante tenham acesso ao serviço de Internet e consequentemente não sendo possível enviar 

e receber e-mail. A terceira regra também permite alterar automaticamente as regras já 

criadas, neste exemplo a regra altera a política do tipo PolicyLink para permitir que os 

usuários, quando localizados no laboratório da universidade, acessem o servidor de e-mail 

localmente, sem utilizar a Internet. 
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User(?human)^sendMailFrom

(?human,?machine)^hasPatt

ern(?machine, HTTPClient) 

^Link(?connection)^ 

hasSource(?connection,?ma

chine)^hasDest(?connectio

n,cloud)^accessPoint(Inte

rnetAP,cloud)^swrlx:makeO

WLThing(?po,?connection) 

→PolicyLink(?po)^hasLinks
(?connection)^hasState(?c

onnection, "ON") 

Student(?human)^sendM

ailFrom(?human,?machi

ne)^hasPattern(?machi

ne,HTTPClient)^Link(?

connection)^hasSource

(?connection,?machine

)^hasDest(?connection

,cloud)^accessPoint(I

nternetAP,cloud)^Poli

cyLink(?po)^hasLinks(

?po,?connection)→hasS
tate(?connection,"OFF

") 

users(Lab,?humanA)^sen

dMailFrom(?humanA,?machineA)

^hasDest(?connectionA,cloud)

^accessPoint(InternetAP,clou

d)^hasState(?connectionA,"DO

WN")^Element(cloudDirect)^Po

licyLink(?po)^hasLinks(?po,?

connectionA)→hasState(?conne
ctionA,"UP")^hasPattern(clou

dDirect,Cloud)^hasElement(ht

tpNet,cloudDirect)^hasDest(?

connectionA,cloudDirect) 

(a) Regra 1 (b) Regra 2 (C) Regra 3 

Figura 5.3 – Exemplo de regras em SWRL que podem ser utilizadas no ProNet 

 Então é possível realizar a extensão do OWL-Net para adicionar novos conhecimentos 

e também é possível definir regras em SWRL para dinamicamente criar ou alterar políticas 

conforme exemplificado neste cenário referente à configuração de permissões e proibições. 

Além disso, as regras criadas são sempre verificadas de maneira distribuída para se garantir a 

conssitência dentro de uma rede gerenciada pelo ProNet. Por outro lado, não faz parte do 

escopo desta tese garantir a conssitência quando se existe um cenário com diversas redes, 

sendo um trabalho futuro o estudo do protocolos OSPF (Open Shortest Path First) to BGP 

(Border Gateway Protocol) e integração desses com o ProNet. 

5.2 IMPLEMENTAÇÃO DE PLUGINS PARA PRONET 

 Esta seção exemplifica a criação de plugins e integração deles para a formação do 

Wrapper-Net do framework proposto. De acordo com o Capítulo 5, são previstos dois tipos de 

plugins: EPlugin para extrair informações interagindo com  AC e PPlugin para realizar a 

aplicação (enforcement) de política. Por isso, esta seção apresenta a implementação de 

EPlugin e PPlugin. 
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 Primeiramente, a Figura 5.4 apresenta a visão geral desses plugins que permitem a 

realização do gerenciamento de redes de maneira flexível e automatizada. Os EPlugins devem 

ser desenvolvidos para extrair as informações para a camada semântica do framework e 

PPlugin para controlar os eventos dos elementos programáveis através de políticas. 

 

Figura 5.4 – Interação entre EPlugins 

 Nesta Figura 5.4 o algoritmo colaborativo (AC) é utilizado para compartilhar 

condições (parte de uma regra lógica) que fazem parte das políticas utilizadas pelos PPlugins 

para gerenciar os eventos de redes. A condição também é utilizada pelos EPlugins para 

verificar se o evento pode ou não ser gerenciável. Quando existe evento que não pode ser 

gerenciável (não possui uma condição em seu conjunto de regras lógicas), AC interage com 

EPlugin para extrair parâmetros que auxiliam na decisão de compartilhar ou não as condições 

com outros ACs. Além disso, após AC aprender novas condições, a interação de AC com 

EPlugin é importante para que sejam realizadas checagens de consistências e inferências que 

podem gerar novas políticas (constituídas de regras lógicas formadas por condições e ações). 

 Para se obter a implementação de EPlugin e PPlugin, um desenvolvedor de sistemas é 

necessário para construir dois tipos de traduções: de políticas (RA) descritas em OWL em 

regras operacionais (RO) que são comandos da linguagem específica do elemento 

programável; e eventos (informações referentes ao elemento programável) em fatos da 

modelagem semântica a serem controlados pelas políticas (constituídas de regras lógicas 
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formadas por condições e ações). O primeiro tipo de tradução deve ser realizado pelo PPlugin 

e o segundo pelo EPlugin. 

 Antes de exemplificar a implementação desses plugins, é importante informar que eles 

foram implementados para considerar um evento como sendo um pacote de redes, porque isto 

permite a análise e gerenciamento de tráfego (pacote e ou fluxos) que corresponde a um 

tradicional cenário de gerenciamento de redes. Neste, os eventos são extraídos e analisados 

para que se possa controlar o tráfego através da aplicação de políticas. 

 Adicionalmente, os plugins foram implementados por meio da integração desses a um 

simulador de redes, pois o algoritmo AC foi avaliado neste e, principalmente, porque o 

ambiente simulado permite a configuração do ambiente sem muitos detalhes das tecnologias 

envolvidas e não requer muitos equipamentos para avaliar redes, sendo possível adicionar 

características reais. Outras justificativas para essa integração estão listadas na Seção 5.2.2. 

 Então, para implementar os plugins, existe um conjunto de simuladores de rede 

existentes, como o NS-218 , OMNeT + +19  e OPNET20 . A deficiência destes simuladores é a 

falta de suporte às simulações envolvendo o uso de semântica. 

 O NS-2 é uma ferramenta de código aberto equipado com um grande número de 

protocolos e modelos de comunicação. Ao contrário do NS-2, OPNET oferece uma 

arquitetura organizada que torna mais fácil a criação de simulações, mas é um produto 

fechado para uso comercial e como tal sofre de extensibilidade limitada. OMNeT + + possui 

manuais e códigos bem documentados, integra as vantagens de NS-2 e OPNET, possui código 

aberto e apresenta-se como um simulador modular com suporte para o reuso de componentes. 

Por isso, esta tese exemplificou o framework ProNet através do simulador OMNeT++ que é 

uma solução flexível e modular. 

 Considerando essas justificativas e para se evitar a necessidade de duplicação do 

código do ProNet para o ambiente OMNeT++, escolheu-se manter os componentes Editor, 

Engine, BaseOWL e Wrapper-Net no ambiente externo ao simulador. Configurou-se a 

existência de apenas um PPluginOMNet e um EPluginOMNeT para se comunicar com 

diversos equipamentos configurados no ambiente OMNeT++ conforme a Figura abaixo. 

                                                      
18

 NS-2 está disponível em http://www.isi.edu/nsnam/ns/ 
19

 OMNet++ disponível em http://www.omnetpp.org/ 
20

 OPNET está disponível em http://www.opnet.com/ 

http://www.isi.edu/nsnam/ns/
http://www.opnet.com/
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Figura 5.5 – Visão geral dos plugins integrados ao ProNet e OMNeT++ 

 Esta figura mostra a integração dos plugins PPluginOMNet e EPluginOMNeT por 

meio de troca de mensagens do ProNet, as quais foram enviadas por socket. Mais detalhes das 

implementações desses plugins estão nas Seções 5.2.1 e 5.2.2 

5.2.1 EPluginOMNet – Exemplo de Extração de Informação em Ambiente Simulado 

 Conforme apresentado no Capítulo 3, existem diversos algoritmos para realizar a 

inspeção da rede e geração de informações úteis para o seu gerenciamento da rede. Por 

exemplo, existem diversos algoritmos que realizam a inspeção dos fluxos e geram substring 

como sendo assinaturas para realizar a identificação de aplicações, ataques DDoS e Worm. 

Por isso, o framework ProNet foi especificado com pontos flexíveis (EPlugin e PPlugin) para 

acoplamento de novas soluções, sem definir um único tipo de algoritmo de extração. A 

intenção é oferecer flexibilidade na escolha do algoritmo de extração a ser utilizado. 

 EPluginOMNet é uma exemplo de implementação de EPlugin para o Wrapper-Net do 

ProNet e seu código está no Anexo VII. Este plugin interage com o ambiente do simulador 

OMNeT++ e o ambiente semântico do framework ProNet. A função deste EPlugin é realizar a 

execução distribuída da extração de informações dos eventos (neste exemplo, pacotes) e 

realizar traduções do sentido de eventos para a semântica em OWL e o sentido inverso. Ele é 

integrado ao ProNet através da implementação da interface IExtractor definida na Seção 4.2 

conforme a linha 18 do Anexo VII.  
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 É importante reforçar que esta seção exemplifica o framework ProNet utilizando um 

único algoritmo de extração para demonstrar a flexibilidade do ProNet, sendo possível 

integrar outras soluções para os processos executados nesta camada do framework. Por 

exemplo, é possível criar um outro EPlugin apenas para gerar automaticamente as regras 

lógicas e traduzi-la para o ambiente semântico. Para isso, é possível utilizar algoritmo Sigen 

definido por SANTOS, 2012 a ser integrado ao Wrapper-Net do ProNet. Por exemplo, esse 

EPlugin poderia traduzir as expressões relugares (assinaturas para identificar tráfego) para 

regras lógicas em SWRL conforme é exemplificado no mapeamento da figura abaixo. Essa 

tradução permite a avaliação semântica das assinaturas, bem como a geração e checagem de 

consistência dessas de maneira automática no ambiente semântico do ProNet. 

SWRL Expressão Regular 

Packet(?search_term)^hasProtocol(?search_term, 

?search_string)^swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)(smb|nbns)(.*?)$")^swrlb:matches(?search_s

tring, ?pattern)  

(.*?)(smb|nbns)(.*?)$ 

Figura 5.6 – Tradução entre definição de condição semântica e expressão regular 

 Por outro lado, para simplificar a exemplificação do EPluginOMNet, as regras lógicas 

não foram geradas automaticamente, considera-se que a criação das regras lógicas é definida 

no ambiente simulado do OMNeT++. 

 Como o ambiente OMNeT++ é um simulador de redes que permite a criação de uma 

rede simulada por diversos elementos, então se realizou a integração entre o EPluginOMNet e 

esse simulador, de forma que é possível dinamicamente criar aplicações utilizando semântica 

para gerenciar redes simuladas no OMNeT++. Nesse ambiente integrado do ProNet podem 

existir vários EPlugins, especificamente um EPlugin para cada equipamento fictício da 

simulação.  

 No entanto, a replicação de toda a arquitetura do ProNet para cada dispositivo poderia 

inviabilizar a construção e simulação de uma grande rede, pois o Protégé (Editor) é um 

elemento flexível que pode conter vários componentes e por isso pode requerer muita 

memória. Além disso, o ProNet foi definido de maneira que é possível configurar cada 

equipamento para opcionalmente possuir a arquitetura completa ou parcial. 
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 Nesta exemplificação de configuração do ProNet e criação de EPlugin, apenas um 

elemento contém todas as camadas da arquitetura, deixando para o EPluginOMNet coordenar 

a existência de plugins replicados dinamicamente pela simulação.  

 A Figura 5.7 exemplifica isso melhor. O EPluginOMNeT contém um socket que abre 

conexão com uma porta utilizada pelo OMNeT++ e que foi previamente configurada no 

arquivo de configuração (conforme a linha 31 do Anexo VII).  Fica a cargo do simulador 

informar quando criar e remover cada EPluginSimulation para cada elemento da rede 

simulada conforme as linhas 36 a 61 do Anexo VII. 

 

Figura 5.7 - Detalhe interno do EPlugin 

 O EPluginSimulation é realmente o plugin responsável pela extração e associação dos 

eventos, enquanto o EPluginOMNeT é o responsável pela integração de vários plugins do tipo 

EPluginSimulation ao ProNet e pela coordenação da extração de acordo com o ambiente 

simulado do OMNeT++. As linhas 42 e 47  do Anexo VII representam respectivamente a 

criação e remoção dinâmicas de um ou mais EPluginSimulation (responsável por avaliar e 

associar eventos semanticamente conforme o código do Anexo VIII). De acordo com a 

configuração do ambiente simulado no OMNeT++, EPluginSimulation realiza o 

processamento de extração em um intervalo de tempo da simulação conforme a linha 58 do 

Anexo VII (EPluginOMNeT) e linhas 43 e 99 do Anexo VIII. 

 As importantes tarefas do EPluginSimulation são os métodos updateOWLBase, 

listenResponseFromBaseOWL e listenRequestFromAC. O método 

updateOWLBase realiza traduções dos eventos para o formato OWL que será cadastrado na 

BaseOWL. O método listenResponseFromBaseOWL aguarda o resultado da checagem 

de consistência das regras e eventos para que o EPlugin só esteja com regras consistentes. O 
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método listenRequestFromAC realiza a contagem dos parâmetros para o algoritmo 

colaborativo. 

 O processo de observação e extração semântica dos eventos pelo EPluginSimulation 

ocorre no método executa_extracao, entre as linhas 43 e 99 do Anexo VIII.  Este 

EPlugin utiliza a condição de uma regra lógica para classificar o evento como conhecido ou 

desconhecido e atualizar as variáveis que são utilizadas pelo método 

listenRequestFromAC.  

 Por fim, o EPluginSimulation, e qualquer outro EPlugin, é responsável pela 

alimentação das informações referentes aos eventos e análise desses. Para isso, deve-se 

implementar a interface IExtractor. A próxima seção apresentará como essas informações 

juntamente com o PPlugin auxiliam no gerenciamento da rede mais automatizado com 

políticas que podem ser criadas automaticamente a partir das informações extraídas pelo 

EPlugin para o ambiente semântico. Isso porque, quando as informações estão modeladas 

semanticamente, é possível realizar inferência e checagem de consistência das políticas 

referentes aos eventos manipulados pelo EPlugin. Por exemplo, traduções semelhantes a 

Figura 5.6 podem resultar na identificação do encapsulamento de UDP e TCP em mensagens 

de controle ICMP e conseqüentemente refinar uma política que deixou de controlar essa 

condição. Mais detalhes do uso dos plugins para refinamento de políticas serão apresentados 

na seção de avaliação. 

5.2.2 PPluginOMNeT – Exemplo de Aplicação de Políticas em Ambiente Simulado 

 Como apresentado no Capítulo 4, o framework possui alguns pontos flexíveis para 

acoplamento de novas soluções através de plugins. PPluginOMNet é um PPlugin que deve 

estar associado ao Wrapper-Net do ProNet por meio da interface PProgrammable. A intenção 

desta solução é prover transparência entre a camada semântica e da rede programável.  

 Além das justificativas da Seção 5.2 sobre a escolha da construções de plugins 

integrados ao simulador OMNeT++, são enumeradas a seguir, outras motivações para escolha 

de uma ferramenta de simulação a ser integrada ao ProNet pelo plugin PPluginOMNet: 

1. A codificação de ferramentas para dispositivo programável como o 

OpenFlow só foi disponível após 2008.  
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2. Há necessidade de um ambiente simulado para avaliação das diversas 

linguagens de ontologias, editores, bem como de técnicas e projetos que 

utilize ontologia. 

3. Há necessidade de um mecanismo de baixo cust,o fácil, preciso e flexível 

durante a fase de concepção de soluções para gerenciamento de redes. 

4. Os simuladores são ferramentas utilizadas no início do processo de 

verificação de bugs, execução de testes e correções de soluções em geral.  

5. Os simuladores oferecem uma forma de baixo custo para avaliar soluções em 

pouco tempo, quando comparados com validações de protótipo em ambientes 

reais.  

6. Os simuladores são importantes para a execução de demonstrações em larga 

escala e / ou cenários complexos.  

 Antes de iniciar a apresentação do PPlugin desenvolvido para o ProNet e OMNeT++, 

é importante reforçar que o ProNet não está restrito a esta solução, pois o trabalho de 

mestrado de FRANÇA, J. (2012) demonstrou como utilizar o OpenFlow integrado ao ProNet. 

 PPluginOMNet é um exemplo de PPlugin que realiza a aplicação de políticas, 

realizando traduções de políticas (regras administrativas) para regras operacionais. Nesta 

exemplificação de PPlugin, PPluginOMNet trabalha com políticas para controle de tráfego e 

alteração dos dispositivos do ambiente simulado. Este plugin é mais simples do que o 

EPluginOMNet, pois só precisa implementar o método translatePolicy para traduzir as 

políticas semânticas em regras operacionais. O código da implementação desse PPlugin para o 

Wrapper-Net do ProNet está no Anexo IX.  

 Considerando-se que o OMNeT++ foi escolhido nesta pesquisa para integração com 

ProNet, então o PPluginOMNet foi desenvolvido para traduzir as políticas em comandos para 

o ambiente simulado. Este plugin interage com o ambiente do simulador OMNeT++ e o 

ambiente semântico do framework ProNet, estando integrado ao ProNet através da 

implementação da interface IProgrammable, definida na Seção 4.2 conforme linha 12 do 

Anexo IX. 

 As regras operacionais seguem o formato de regras do IPTables para que as políticas 

semânticas possam aceitar, descartar, modificar ou encaminhar pacotes na rede. Este formato 
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foi escolhido, porque é tradicionamente utilizado no gerenciamento de segurança de redes, de 

acordo com TONGAONKAR et al. (2007). Além disso, é possível construir uma rede 

simulada no OMNeT++ com IPTables de acordo com o trabalho de ARIZA-QUITANA, 

CASILARI e HURTADO-LÓPEZ (2012). No entanto, como esse trabalho, só foi publicado 

em 2012, nesta tese foram implementados módulos simples com funções de IPtables que 

contém comando para realizar a aplicação de políticas dinamicamente referentes à 

configuração de dispositivos e à ativação ou à desativação de links e de fluxos.  

 Então o PPluginOMNet  traduz políticas do tipo PolicyConfiguration e PolicyLink 

para o formato de comandos do OMNeT++ e PolicySemantic para o módulo IPTables 

implementado no OMNeT++ que aceita comandos no formato IPTables. O resultado da 

tradução dessas políticas é transmitido do PPluginOMNeT para o OMNeT++ por meio de 

socket de forma que os comandos (regras operacionais) são utilizados para ativar ou desativar 

link ou Fluxo ou ainda a configuração de um dispositivo de rede presente no ambiente de 

simulação. 

 A Figura 5.8 exemplifica esse canal de comunicação, ou seja, existe um único canal de 

comunicação no PPluginOMNet  para enviar os comandos para o OMNeT++ a linha 16 do 

Anexo IX. No OMNeT++, o socket é codificado no módulo SimManager, este é utilizado 

para escutar e processar os comandos conforme as linhas 44 e 172 do Anexo X a serem 

executados no simulador. Pode-se observar que diferentemente do EPluginOMNeT, o 

PPluginOMNeT não utiliza outros plugins, pois se verificou ser desnecessária a replicação de 

plugins referentes à tradução de políticas em regras operacionais, porque inicialmente a 

intenção é apenas verificar esta funcionalidade de geração e aplicação de regras de maneira 

automatizada. Além disso, não é comum a presença de uma alta frequência de geração e 

alteração em políticas. Por outro lado, nada impede que se crie um EPlugin que trate da 

coordenação e replicação de PPluginOMNeT. 
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5.8 - Detalhe interno do PPlugin 

 Sabendo-se que qualquer PPlugin deve interagir com a camada semântica para realizar 

a tradução das políticas em regras operacionais (comandos especificos) dos elementos 

programáveis, a Figura 5.9 exemplifica esse mapeamento. Esta figura tem duas regras lógicas: 

a primeira contém uma condição para classificar o tráfego utilizando padrão referente a 

compartilhamento de arquivos (especificado por "^(.*?)(smb|nbns)(.*?)$") e a 

segunda regra cria políticas para bloquear o tráfego classificado pela primeira regra lógica. 

Regra Regra em SWRL 

C
la

ss
if

ic
a 

T
ra

fe
go

 Packet(?search_term)∧ hasProtocol(?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)(smb|nbns)(.*?)$")∧ swrlb:matches(?search_string, 
?pattern) -> CompartilhaArquivos(?search_term) 

C
on

fi
gu

ra
rT

od
os

D
is

po
si

ti
vo
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Element(?e) ∧ hasModule(?e, Dispositivo)∧Rule(?a) ∧ 
hasName(?a, "ClassificaTrafego") ∧ swrlx:makeOWLThing(?po, 

?a) ∧ swrlx:makeOWLThing(?po, ?e) →  
Policy(?po) ∧ hasRule(?po, ?a) ∧ hasAction(?po, “OFF”) ∧ 

configure(?po, ?e) 

Figura 5.9 – Exemplos de Regras 

 As políticas criadas de maneira automatizada como resultado da execução da 

inferência utilizando as regras lógicas será utilizada pelo PPlugin para transformar em 

comandos específicos no OMNeT++. Por exemplo, o resultado da inferência deve ser 

encapsulado em uma mensagem Enforce (especificada no captítulo 4) a ser recebida pelo 

PPluginOMNet contendo a política administrativa abaixo. 
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<PolicyConfiguration rdf:ID=”blockTrafego”> 
<hasRule>  

Packet(?search_term)∧ hasProtocol(?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 
"^(.*?)(smb|nbns)(.*?)$")∧ swrlb:matches(?search_string, 
?pattern) -> CompartilhaArquivos(?search_term) 

<hasRule> 

<configure> 

<Element rdf:resource="#client3"/> 

</configure> 

<hasAction rdf:datatype="#string">OFF  

</hasAction> 

</PoliticaConfiguracao> 

Figura 5.10 – Exemplo de Política de uma Mensagem Enforce 

 O PPluginOMNet realiza a tradução da política apresentada anteriormente no 

comando para bloquear o tráfego referente ao compartilhamento de arquivos no cenário de 

simulação do OMNeT++. Ou seja, transformar o OWL anterior no comando a seguir. 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto CompartilhaArquivos -j DROP 

Figura 5.11 – Exemplo de Política Específica 

 Dessa forma, o PPluginOMNet interage com a camada semântica para realizar 

traduções de políticas em comandos específicos dos elementos configuráveis. 

5.3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DAS IMPLEMENTAÇÕES 

 A implementação do framework ProNet utilizou as ferramentas Protégé, Jess e 

OMNeT++ como justificados anteriormente, sendo desenvolvido o WrapperNet para integrar 

a Modelagem OWL-Net e as redes programáveis. Este se comunica com dois tipos de 

interfaces IProgrammable para PPlugin e IExtractor para PPlugin. Este capítulo exemplificou 

a integração do ProNet com OMNeT++ por meios dos plugins EPluginOMNeT para extração 

e PPluginOMNeT para aplicação de políticas. Estes plugins suportam o conjunto de 
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mensagens do ProNet, permitindo a construção de regras que alteram um cenário definido por 

OWL-Net, de maneira que o Jess, como Motor de Inferência, altere a base de fatos.  

 O Wrapper-Net é constituído de plugins, garantindo a extensibilidade e flexibilidade 

do ProNet. Este também é um plugin para o Protégé, que permite ao especialista trabalhar 

com informações semânticas e ao administrador requisitar ao Engine a criação automática de 

políticas, assim como aplicá-lás para a rede programável, que nesta exemplificação 

corresponde ao simulator OMNeT++. Para isso, foram demonstrados os plugins 

EPluginOMNeT e PPluginOMNeT. 

 Considerando a exemplificação do ProNet no início do Capítulo 5, a Figura 4.5 e a 

integração com o OMNeT++, no primeiro passo dessa exemplificação, o especialista deve 

utilizar o plugin SWRL Rules do editor Protégé conforme a Figura 5.12 para adicionar, alterar 

ou remover regras lógicas. Este ambiente garanta que não serão inseridas regras lógicas 

sintaticamente incorretas. No passo 2, a modelagem semântica que está no Protégé e as regras 

lógicas são encaminhadas para o Engine que pode gerar novas políticas a partir das regras de 

produção e obrigatoriamente realiza a checagem de consistência para garantir que existe 

consitência entre as informações utilizadas no gerenciamento da rede. 

 

Figura 5.12 - ProNet demonstração usando o Protégé 
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 No passo 3, o resultado do Engine é encaminhado para o PPluginOMNeT que neste 

caso está acomplado ao ProNet. Este plugin realiza o mapeamento das políticas codificada em 

OWL para comandos a serem executados no ambiente de simulação do OMNeT++. Então no 

passo 4, o ambiente de simulação é alterado. Neste exemplo, as regras lógicas geraram 

políticas para manter uma rede com apenas 4 dos 8 dispositivos conetados, existindo apenas 3 

links conforme a Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.13 - Demonstração do ProNet com PPluging para OMNeT + + 

 Portanto, as figuras 5.12 e 5.13 também exemplificam a integração do ambiente 

semântico do Protégé ao simulador OMNeT++. Utilizando esta implementação, um 

especialista em redes pode estender a ontologia OWL-Net, criar regras em SWRL, executar a 

inferência e os resultados do motor de inferência podem ser aplicadas ao OMNeT. Por 

exemplo, o especialista em redes pode criar regras lógicas para gerar políticas a partir das 

condições expressas em SWRL. Após iniciada a simulação, ocorre o processo automatizado 
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de transformação das políticas em comando para bloquear ou permitir os eventos gerenciáveis 

(tráfego identificados pelas condições em SWRL). 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo foi iniciado descrevendo a flexibiliade do framework ProNet através de 

modelagem semântica para modificar o ambiente de rede por meio manual ou automatizado 

pelo componente Engine que executa inferência e checagem de consistência. Então, o OWL-

Net é a contribuição para a modelagem flexível de informação semântica. Na camada 

programável foi apresentada a integração do simulador OMNeT++ com o ProNet, o que 

forneceu a vantagem de se realizar a avaliação prévia de um modelo de informação a ser 

manipulado em uma rede, antes da aplicação dessa em um ambiente real. Entre as camadas 

KD e CT, há o Wrapper-Net constituído de dois plugins que foram exemplificados e 

integrados ao ProNet: o EPluginOMNeT que automatiza o processo de extração de 

informações de acordo com a simulação no OMNeT++ e o PPluginOMNeT que traduz as 

políticas geradas dinamicamente pela inferência para o ambiente simulado. 

Dessa forma, este capítulo demonstrou a flexibilidade do framework ProNet em 

receber novas soluções de redes. O ProNet oferece um aspecto inovador e com simplicidade 

para criar cenários de avaliação através de importações de redes que foram descritas 

utilizando a ontologia OWL-Net. Assim, este permite o estudo de novas ontologias ou 

modelos de informação, assim como permite a avaliação de impacto do processamento dessas 

informações em uma rede. 
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6 AVALIAÇÃO 

 Este capítulo apresentará o processo e resultados da avaliação do ProNet. A Seção 6.1 

descreve a metodologia e resultados da definição de dados utilizados nas avaliações do 

framework ProNet. Esta primeira seção possui informações referentes aos dados que são 

importantes para serem utilizados como referência no estudo das restrições e contribuições do 

ProNet. Esse estudo está descrito com profundidade nas Seções 6.2 e 6.3. A Seção 6.2 

descreve a avaliação qualitativa desse framework, apresentando a comparação entre as 

gerações de redes, em relação à facilidade, extensibilidade e reusabilidade de implementações 

para realizar a adição e alteração de serviços nas redes de computadores. A Seção 6.3 

descreve a avaliação quantitativa do ProNet, apresentando o overhead desse framework e 

avaliando o custo do suporte a flexibilidade e automatização no gerenciamento de redes. Este 

capítulo é finalizado na Seção 6.4 com as considerações finais. 

6.1 DEFINIÇÃO DE DADOS PARA AS AVALIAÇÕES DO PRONET 

 Esta seção apresenta a motivação, objetivo, metodologia e resultados referentes à 

definição dos dados que são utilizados na avaliação do framework ProNet. A Seção 6.1.1 

descreve a motivação para este estudo. A Seção 6.1.2 descreve os objetivos (geral e 

específico) das avaliações. A Seção 6.1.3 apresenta a metodologia. As Seções 6.1.4 e 6.1.5 

descrevem a modelagem e dados a serem utilizados na avaliação do ProNet. A Seção 6.1.6 

apresenta uma discussão sobre esses resultados. 

6.1.1 Visão Geral e Motivação 

 A definição dos dados utilizados em uma análise de desempenho é uma importante 

etapa nesse processo de avaliação, porque isto permite modelar perspectivas de resultados 

esperados, facilitando a análise dos resultados obtidos. Adicionalmente, a definição dos dados 

auxilia na redução do escopo da avaliação, quando se define a fonte de dados e as 

características dos dados que são utilizados nos cenários das avaliações. 
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 Em relação à fonte de dados ou logs (registro de dados), decidiu-se utilizar dados 

referentes ao tráfego de rede, pois este é o tipo de fonte mais utilizada no gerenciamento de 

redes, por meio da observação da troca de mensagens entre os dispositivos de redes. Visto que 

o ProNet é um framework para gerenciar eventos que podem ser obtidos por diferentes fontes 

de dados (outros exemplos são logs de aplicações e do sistema operacional), então o uso de 

apenas logs de tráfego da rede foi a primeira redução do escopo para avaliação do ProNet.  

 A fim de não utilizar um tráfego completamente sintético para as avaliações, realizou-

se um estudo de um tráfego real com protocolos que se comportam de maneira heterogênea, 

ou seja, é diferente o número de pacotes transmitidos por cada dispositivo. A partir desse 

tráfego heterogêneo, elaboram-se tráfegos sintéticos com os mesmo tipos de protocolos, no 

entanto, com comportamentos diferentes: um possui o mesmo comportamento heterogêneo, 

sendo transmitido em um backbone, e outro homogêneo (o número de pacotes transmitidos 

por cada dispositivo é semelhante e randômico) em semelhante rede local. Além disso, o 

tráfego real foi avaliado para se definirem políticas utilizadas na avaliação do ProNet. Então, 

a próxima seção apresentará o objetivo geral e específico desta definição de dados. 

6.1.2 Objetivos  

 O objetivo geral desta avaliação é investigar as características de tráfego real para 

definir um conjunto de dados que são utilizados para avaliar o framework ProNet em cenários 

mais próximos do real. Para responder a esse objetivo geral, foram identificados os objetivos 

específicos enumerados abaixo: 

1. Extrair características de um tráfego real – coletar e avaliar um tráfego de rede 

para extrair características tais como protocolos encontrados, tamanhos de 

pacotes, quantidade de bytes e tamanho médio dos fluxos por protocolo. 

2. Construir tráfegos sintético a partir do real – definir tráfego fictício a partir da 

captura de dados de uma rede real: um apresentará os mesmos protocolos e 

comportamento do tráfego real, porém será projetado para ser transmitido em 

uma topologia diferente da original; e o outro será definido com os mesmos 

protocolos do tráfego real e projetado para a mesma topologia original, mas 

não apresentará o mesmo comportamento.  
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3. Definir políticas e avaliá-las – a partir da análise do tráfego real, a intenção é 

definir e avaliar políticas considerando apenas o conjunto de dados definidos 

(tráfego real e fictício) para que se possa, posteriormente, estudar a 

contribuição e custo adicional do ProNet no uso de políticas. 

6.1.3 Metodologia 

 Modelagem analítica, medição e simulação são técnicas de avaliação de desempenho 

conhecidas. Dentre elas, medição e simulação foram as alternativas escolhidas para 

determinar os dados a serem utilizados na avaliação do ProNet. Essas modelagens escolhidas 

foram executadas em uma máquina virtual Linux dentro de um notebook com 2.8GHz Intel 

Core 2 Duo e 3GB de memória. Embora o uso de máquina virtual pareça não ser um ambiente 

adequado para realizar medições e simulações, devido a um menor desempenho quando 

comparado a máquina real, esta estratégia foi escolhida para se obter uma maior flexibilidade 

quanto a manter diferentes versões do ambiente de trabalho, sendo possível adquirir uma 

maior segurança para o caso de falhas no hardware e evitar a necessidade de configurar 

diferentes computadores.  

 A metodologia desta avaliação está sequenciada conforme a Figura 6.1. O primeiro 

passo foi capturar o tráfego de uma rede local de um condomínio composto de quatro 

edifícios e um total de 288 apartamentos. Esse tráfego foi capturado pela ferramenta 

wireshark utilizando quatro interfaces de rede sem fio, sendo executadas quatro máquinas 

virtuais, uma para cada interface de rede que estava apta a escutar diferentes canais. 

Wireshark também foi utilizada para exportar esses dados para o formato PDML (Packet 

Details Markup Language), que é um padrão para descrever detalhadamente um pacote de 

dados transmitidos em redes de computadores em qualquer tecnologia. O programa 

apresentado no Anexo XI foi desenvolvido neste trabalho de doutorado em Java (linguagem 

orientada a objetos) para processar os pacotes no formato PDML e gerar um script em SQL 

(linguagem padrão de banco de dados). Ainda neste segundo passo, os dados em PDML 

foram analisados, a fim de se obter o conhecimento de todos os tipos de protocolos e 

tamanhos dos pacotes referentes ao tráfego real que foi detalhado na Seção 6.1.4.1. Esse 

processo representou a extração das características do tráfego real que foi utilizada para 

modelar dois tráfegos fictícios: o mesmo tráfego processado em um backbone (detalhes na 
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Seção 6.1.4.2) e a geração de pacotes associados a um protocolo escolhido randomicamente 

dentro do conjunto dos mesmos protocolos do tráfego real (detalhes na Seção 6.1.4.3). 

 O terceiro passo da metodologia foi gerar scripts a partir dos tráfegos fictícios e reais. 

Isto permitiu armazenar em um banco de dados MySQL os seguintes campos: MAC da 

interface sem fio e IP de origem e destino, tamanho dos frames, nome do protocolo de acordo 

com padrões conhecidos pelo wireshark, timestamp (data e horário) correspondente à 

transmissão e recebimento de cada pacote. O script foi processado pelo programa apresentado 

no Anexo XII para inserir os dados já processados no banco de dados MySQL. Este banco foi 

integrado ao simulador OMNeT++ de acordo com a configuração apresentada no Anexo XIII.  

 A intenção desses quatro passos foi criar uma base de dados com informações dos 

tráfegos de redes e reutilizar esses dados mais facilmente, no passo 5, em simulações 

utilizando o simulador OMNeT++. Este simulador foi escolhido, porque possui uma estrutura 

modular, extensível e com rápido aprendizado para execução de novas simulações. 

 

Figura 6.1 – Metodologia para definir os dados a serem utilizados na avaliação do ProNet 

 Depois de processar os dados capturados, eles foram armazenados no banco MySQL, 

sendo necessário integrar o OMNeT++ ao MySQL, pois este simulador acessa os dados do 

banco para a topologia dinamicamente, criando ou removendo EPluginSimulation. Este 

último também acessa o banco de dados para extrair informações para o ambiente semântico 

do ProNet e calcular parâmetros para o algoritmo colaborativo. A partir desse tráfego real, 

foram criados dois tráfegos sintéticos: um foi armazenado também no banco MySQL e o 

outro foi gerado dinamicamente no simulador OMNeT++.  
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 Para se definirem as políticas, foram utilizados apenas os dados armazenados no banco 

de dados. Essas políticas são posteriormente utilizadas na avaliação do ProNet (ver seção 6.2). 

O tempo dessas simulações correspondeu a 4 dias e, para criação do ambiente simulado no 

OMNeT++, os dados do banco de dados foram consultados a cada 30 minutos 

correspondentes da medição.  

 Em resumo, a próxima seção apresentará o processo de captura do tráfego coletado e 

características extraídas para modelagem dos outros dois tráfegos também definidos. 

6.1.4 Medição e Modelagem de Tráfego 

 A primeira seção contém a descrição das características do tráfego real, sendo 

apresentado processo para realizar a medição. As Seções 6.1.4.2 e 6.1.4.3, apresentam a 

descrição dos tráfegos sintéticos elaborados a partir do tráfego real. 

6.1.4.1 Tráfego real 

 O objetivo desta análise é extrair um conjunto de características reais do tráfego 

coletado e entender a dinamicidade de uma rede sem fio condominial composta de quatro 

edifícios e totalizando 288 apartamentos. Para simplificar a medição e uso do tráfego real nos 

cenários de simulação das próximas seções, assumiu-se que os dispositivos do condomínio 

pertencem à mesma rede.  

 Neste processo de medição da rede sem fio, foram utilizados os parâmetros fixos da 

Tabela 6.1. Não se definiram fatores e níveis nesta tabela, porque foi realizada apenas uma 

coleta e não foi realizada a variação dos valores dos parâmetros. 

Parâmetros 

Tempo de captura 7 horas 
Tamanho do tráfego capturado 3.5Gbyte 

Tabela 6.1 – Parâmetros utilizados na configuração da medição do tráfego 

 Esta configuração possui valores adequados para realizar as simulações (descritas na 

Seção 6.1.5) que consumiram 4 dias de processamento do tráfego capturado para cada cenário 

de avaliação, utilizando máquina virtual; esse tempo foi longo devido ao grande volume de 

dados no banco de dados e muitos acessos ao banco durante as simulações.  
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 Ao longo do tempo de captura de tráfego, as características dessa medição foram 

extraídas do seguinte conjunto de métricas: 

 Total de dispositivos; 

 Dinamismo da rede - para cada 30 minutos, número de equipamentos que 

entraram, saíram e permaneceram na rede; 

 Tamanho de cada pacote transmitido; 

 Número de pacotes transmitidos ou recebidos por dispositivo; 

 Lista dos protocolos identificados pelo wireshark; 

 Porcentagem do número de mensagens por protocolo. 

 Em relação ao total de dispositivos, foram encontrados 418 dispositivos distintos 

identificados no período de coleta de tráfego. A segunda métrica referente a dinamismo da 

rede é apresentada na Tabela 6.2, sendo possível verificar uma alta dinamicidade representada 

pelas conexões e desconexões dos dispositivos. Nesta tabela, apresentamos o número total de 

dispositivos correntes e anteriores para cada 30 minutos recolhidos ao longo do tempo de 

coleta do tráfego, bem como o número de dispositivos que se juntaram (entraram) e deixaram 

a rede (saíram). Os dispositivos encontrados correspondem ao número de dispositivos 

semelhantes entre o tempo corrente e anterior. Além disso, enquanto uma média de 120 

dispositivos foi mantida ativa, a tabela mostra a dinamicidade determinada pelos dispositivos 

que foram continuamente entrando e deixando a rede. 
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Tempo (h) Total 
Corrente 

Total 
Anterior 

Total 
Encontrado 

Entraram Saíram 

0.5 196 0 196 196 0 

1.0 121 196 77 44 119 

1.5 131 121 83 48 38 

2.0 100 131 70 30 61 

2.5 108 100 67 41 33 

3.0 99 108 63 36 45 

3.5 109 99 62 47 37 

4.0 121 109 72 49 37 

4.5 115 121 80 35 41 

5.0 126 115 84 42 31 

5.5 125 126 91 34 35 

6.0 111 125 84 27 41 

6.5 105 111 82 23 29 

7.0 112 105 87 25 18 
Tabela 6.2 – Dinamicidade da rede 

 Em relação ao tamanho dos pacotes enviados e recebidos por cada dispositivo, é 

possível observar a variação desses tamanhos nos gráficos da Figura 6.2. Os gráficos 

apresentam uma maior frequência de pacotes pequenos, principalmente de tamanho menores a 

79 bytes, transmitidos na rede. A maioria destes pacotes está relacionada a pacotes de controle 

como o ARP. 

   

 

 

(a) Gráfico de dispersão (b) Histograma 
Figura 6.2 – Tamanho dos pacotes do tráfego real 
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 Ainda em relação ao tráfego da rede analisada, foi realizada a contagem de pacotes 

transmitidos e recebidos por cada dispositivo a cada 30 minutos do total de 7h de observação. 

O número de pacotes transmitidos foi identificado conforme o gráfico abaixo (Figura 6.3), 

onde a média de pacotes por dispositivo ao longo das 7 horas foi de 998.7857143. 

 

Figura 6.3 – Número de pacotes por dispositivos 

 Abaixo foram listados os protocolos identificados pelo wireshark na Tabela 6.3 e o 

tamanho médio dos pacotes referentes a cada tipo de protocolo. Conforme descrito na 

metodologia, os pacotes foram exportados do wireshark para o formato PDML, neste formato 

composto de tags; existe uma tag denominada de protocolo representada por 

<protocol></protocol>. Esta contém uma lista de protocolos identificados pelo wireshark, 

sendo separados pelos caracteres “:”. Por exemplo, 

<protocol>prism:wlan:llc:ip:tcp</protocol> significa que o pacote estava com os seguintes 

protocolos: prism, wlan, llc, ip e tcp. Analisando essa tag, foi possível identificar um total de 

83 protocolos no tráfego capturado. Esse total foi resumido em 26 por meio de expressões 

regulares de acordo com a Tabela 6.3, sendo que cada expressão regular identifica um 

protocolo semântico. Portanto, o uso das expressões regulares permitiu agrupar os 83 

protocolos em 26 (controle, arp, tcp, bootp, cdp, chat, compartilhar no windows, dns, 

edonkey, email, fax, gsmtap, http, iapp, icmp, igmp, ipcp, lcp, ntp, pap, ssh, udp, ssl, ldp, stp, 

voz, quake2). 
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# 
Protocolo 
Semântico 

Expressão Regular 
Tamanho 
Médio dos 

Fluxos(bytes) 
1 Controle "(wlan|wlan:data|(.*?)ip:data$|(.*?)pppoed$|(.*?)llc$)") 10.9761 

2 ARP "^.*?arp.*?" 206.0141 
3 BOOTP "^(.*?)bootp$" 549.0000 
4 CDP "^(.*?)cdp$" 126.2877 
5 Chat "^(.*?)(tcp:irc|jabber:xml|tcp:msnms)$" 239.4223333 
6 Compartilhamento 

Windows 

"^(.*?)(smb|nbns)(.*?)$" 326.59615 

7 DNS "^wlan:.*:dns$" 241.2245 
8 Edonkey "^.*?edonkey.*?" 99.5 
9 Email "^(.*?)(tcp:smtp|tcp:pop|pop:imf)$" 735.8908 
10 Fax "^(.*?)t38$" 112.44455 
11 GSMTAP "^(.*?)gsmtap$" 234.78665 
12 HTTP "(.*?)http(.*?)" 997.4666 
13 IAPP "^(.*?)iapp$" 78.0502 
14 ICMP "^.*?icmp.*?" 217.5556 
15 IGMP "^(.*?)igmp$" 232.64055 
16 IPCP "^(.*?)ipcp$" 59.3333 
17 LCP "^(.*?)lcp$" 63.4708 
18 NTP "^(.*?)ntp$" 108.0000 
19 PAP "^(.*?)pap$" 77.9836 
20 SSH "^(.*?)ssh$" 253.0356 
21 SSL "^(.*?)(x509sat...|ssl)(.*?)$" 632.625 
22 STP "^(.*?)stp$" 76.5465 
23 TCP "^(.*?)(ip:tcp|tcp:data)$" 229.4404 
24 UDP "^(.*?)(ip:udp|udp:data)$" 222.3508 
25 Voz "^wlan:.*stun$" 203.7059667 
26 Quake2 "^(.*?)(quake)$" 76.0205 

Tabela 6.3 – Protocolo semântico definido por expressões regulares 

 Desconsiderando as mensagens de controle e analisando a contagem de mensagens de 

cada protocolo semântico, a Figura 6.4 mostra que o protocolo ARP foi o mais utilizado. Isso 

se deve aos pedidos frequentes de resolução de endereço IP em MAC, o que se agrava com a 

alta dinamicidade da rede. 
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Figura 6.4 – Porcentagem de mensagens transmitidas por cada protocolo 

6.1.4.2 Tráfego sintético: dados reais transmitidos em um backbone 

 Escolheu-se produzir um tráfego sintético em um backbone devido à complexidade de 

se capturar e analisar o tráfego real dessa topologia. Por exemplo, a CAIDA21 (Cooperative 

Association for Internet Data Analysis) fornece trace de dados transmitidos na Internet, mas 

algumas informações podem ser impossíveis de se identificar: tais como a topologia referente 

aos roteadores em que os dados trafegaram, dinamicidade dos dispositivos e outros, mesmo 

realizando uma avaliação detalhada do trace. Além disso, a aquisição de autorização para 

avaliar o tráfego de um backbone com topologia conhecida é algo muito difícil ou requer um 

longo tempo para se obter essa permissão, restringindo a quantidade de verificações e número 

de cenários desejados para avaliar o ProNet.  

 Então, escolheu-se uma topologia real de um backbone sendo realizado um 

mapeamento e distribuição do tráfego capturado para a topologia real a fim de se obter um 

tráfego fictício de envio e recebimento de pacotes nessa topologia real. Ou seja, em vez de 

considerar que todos os 418 dispositivos são conectados em apenas uma rede local, foi 

realizada a distribuição dos dispositivos e tráfego em uma topologia real, sendo consideradas 

as mesmas características extraídas na seção anterior em termos de dinamicidade, tamanhos 

                                                      
21

 http://www.caida.org/data/passive/passive_2012_dataset.xml 
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dos pacotes, protocolos e pacotes por dispositivos. É importante reforçar que protocolos 

existentes apenas em redes locais como ARP não foram contabilizados na definição desse 

tráfego fictício.  

Fonte Apresentação do Projeto PE-Multidigital
22

 

Figura 6.5 – Topologia do backbone da PE-Multidigital 

 Esta topologia corresponde a um total de 33 roteadores denominados de PRTMs 

(Pontos de Roteamento de Tráfego Multidigitais) conforme a Tabela 6.4. Estes pontos se 

interconectam formando o backbone, onde os PRTMs estão localizados estrategicamente de 

acordo com a Figura 6.5 e Tabela 6.4. O edital do projeto PE-Multidigital teve como objetivo 

definir uma infraestrutura de rede, onde cada PRTM garantiria uma maior segurança e 

concentração de tráfego. 

                                                      
22 Apresentação disponível em www.consad.org.br/sites/1500/1504/00000378.ppt 
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Localização do PRTMs Identificador Número de dispositivos 
Afogados da Ingazeira 1 16 

Araripina 2 19 
Arcoverde 3 21 

Belém do São Francisco 4 6 
Belo Jardim 5 14 

Bezerros 6 10 
Bom Conselho 7 11 

Cabo de Santo Agostinho 8 16 
Cabrobó 9 13 

Carnaubeira da Penha 10 12 
Carpina 11 13 
Caruaru 12 16 
Escada 13 11 

Fernando de Noronha 14 22 
Floresta 15 13 

Garanhuns 16 15 
Goiana 17 7 
Gravatá 18 4 

Itacuruba 19 10 
Jatobá 20 16 

Limoeiro 21 16 
Nazaré da Mata 22 18 

Ouricuri 23 15 
Palmares 24 14 
Pesqueira 25 16 

Petrolândia 26 20 
Petrolina 27 15 
Recife 28 19 

Salgueiro 29 7 
São Lorenço da Mata 30 13 

Serra Talhada 31 0 
Tacarutu 32 0 
Vitória 33 0 

Tabela 6.4 – Localização dos PRTM que compõem a topologia da PE-Multidigtal 

 Para essa adaptação do tráfego coletado da rede sem fio e posicionamento dos 

dispositivos para a topologia da PE-Multidigital, este trabalho realizou o mapeamento dos 

dispositivos do tráfego coletado para cada um dos PRMTs da Tabela 6.4 por meio de 

transformações e agrupamentos. Primeiramente, cada localização do PRTM ganhou um 

identificador de acordo com a ordem alfabética das localizações da Tabela 6.4. Em seguida, 
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utilizando o pacote java.math da API23 de programação em Java, cada MAC dos dispositivos 

presentes no tráfego coletado pelo wireshark foi transformado em um número e, por fim, 

usando a função modular, os dispositivos foram agrupados em cada um dos 30 PRTMs, 

considerando que em três localidades não existiam dispositivos gerando tráfego. Como 

resultado da transformação e do agrupamento, é possível verificar a localização dos 

dispositivos na coluna do número de dispositivos de acordo com a Tabela 6.4. 

 Para não se descaracterizar o tráfego como sendo de um backbone, foram 

desconsiderados tráfegos específicos de rede local, por exemplo, pacotes com o protocolo 

ARP e que utilizam a técnica de broadcast. Nesta avaliação, considerou-se o processamento 

dos PRTMs envolvidos nos caminhos entre origem e destino de um pacote de acordo com a 

topologia da PE-Multidigital. Além disso, assumiu-se que o algoritmo de roteamento de 

menor caminho foi utilizado no backbone da PE-Multidigital. Por exemplo, existem 7 saltos 

entre um dispositivo localizado em Floresta e outro dispositivo localizado no Recife. Neste 

caso, o pacote com origem Floresta e destino o Recife é processado nos seguintes PRTMs: 

Floresta, Bom Conselho, Garanhuns, Caruaru, Palmares, Escada, Cabo de Santo Agostinho e 

Recife. 

 Conforme descrito anteriormente, este tráfego fictício foi armazenado em um banco de 

dados para posteriormente ser utilizado. Por isso, o script gerado para este novo tráfego foi 

gerado a partir do tráfego real, sendo retirados os protocolos específicos de rede local e 

adicionados campos referentes à associação dos dispositivos aos roteadores e número de salto 

entre a descrição da origem e destino. 

6.1.4.3 Tráfego sintético: dados fictícios transmitidos em uma rede local 

 As características deste tráfego fictício foram modeladas para gerar pacotes a cada 

período de 10 segundos.  Para cada 10s, escolheu-se o envio randômico de mensagens da 

seguinte forma: origem e destino escolhidos randomicamente dentro do conjunto de 

dispositivos existentes nesse período de tempo do tráfego real. Além disso, a escolha do 

protocolo definida para cada uma das 13 mensagens de maneira randômica, ou seja, 

escolhendo-se aleatoriamente um dos 83 possíveis protocolos do tráfego real.  

                                                      
23

 http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.html 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.html
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 Diferentemente da modelagem descrita nas seções anteriores, esta não foi armazenada 

em um banco de dados. Ela é gerada dinamicamente durante a simulação que irá requerer 

repetições para se obter uma maior precisão dos resultados. Foram realizadas 40 repetições 

para que se possa ter um intervalo de confiança de 95%. 

 Embora esta modelagem utilize características randômicas, elas não são 

completamente fictícias, pois utilizam um conjunto de características do tráfego real: tipos de 

protocolos, tamanho médio dos pacotes por protocolos, número de dispositivos e 

dinamicidade da rede (conexão e desconexão dos dispositivos). 

6.1.5 Simulações para Definições de Políticas 

 As simulações apresentadas nesta seção envolvem o consumo de energia, devido à 

importância deste tema atualmente, visto que existe em cada dia um grande crescimento do 

consumo de energia pelos novos serviços e usuários.  

 Como as avaliações serão em relação ao consumo de energia, realizou-se uma busca 

por uma metodologia já existente para se avaliar esse consumo em relação ao processamento 

dos pacotes. Identificou-se que FEENEY e NILSSON (2001) definem um conjunto de 

fórmulas para mensurar a energia consumida de acordo com o processamento dos pacotes 

enviados e recebidos pelo equipamento, ou seja, a localização e potência do equipamento não 

são importantes para esta medição. Esta metodologia apresentada por FEENEY e NILSSON 

(2001) define quatro fórmulas lineares para medir consumo de energia em termos do tipo de 

comunicação broadcast e p2p tais como (a), (b), (c) e (d), onde P corresponde ao tamanho do 

pacote: 

E broadcast -send = 1.9 x P + 266 (a) 

E broadcast -recv = 0.5 x P + 56 (b) 

Ep2p-send = 1.9 x P + 454 (c) 

Ep2p-recv = 0.5 x P + 356 (d) 

 
 Estas fórmulas são utilizadas em dois cenários. Cada um corresponde a um conjunto 

de características referentes ao ambiente de avaliação que se pretende investigar em relação à 

definição de políticas para reduzir o consumo de energia. Em uma avaliação de desempenho, 
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é necessário definir parâmetros, fatores, níveis e métricas. Parâmetro é tudo aquilo que pode 

ser configurável em uma avaliação de desempenho. Fatores são os parâmetros que variam 

entre os experimentos. Níveis são os valores que os fatores podem assumir durante o 

experimento. Métrica é tudo aquilo que se pode medir em uma avaliação de desempenho. Os 

parâmetros, fatores e níveis são definidos em cada cenário. 

 Visto que existe um grande número de combinações possíveis para os parâmetros, a 

tabela abaixo apresenta os parâmetros, fatores e níveis para cada avaliação: 

Parâmetros 

Fatores 
Níveis 

Cenário 1 Cenário 2 

Tipo da rede 

Rede Local Backbone 

Topologia 

Completamente  
conectada em malha 

PE-Multidigital 
(Geograficamente definida) 

Protocolos 
Todos os Protocolos Exceto os protocolos de rede local,  

por exemplo, ARP e NetBios 

Envio de pacotes Tráfego real Tráfego real através do backbone 

Total de dispositivos 418 418+33 
Tabela 6.5 – Valores dos parâmetros utilizados nas avaliações 

 Como nem todas as métricas são utilizadas pelos experimentos, optou-se por 

apresentar as métricas detalhadamente em cada uma das próximas duas seções, sendo cada 

seção dedicada a um cenário a ser estudado. 

 A Seção 6.1.5.1 contém o primeiro conjunto de resultados e o cenário que descreve o 

consumo de energia em relação ao tráfego real descrito na Seção 6.1.4.1 e as políticas que 

podem ser aplicadas para reduzir o consumo de energia. A Seção 6.1.5.2 descreve o consumo 

de energia e como reduzi-lo por meio de políticas em uma topologia de backbone já descrita 

na Seção 6.1.4.2. A semelhança nesses cenários é que não foram realizadas repetições dos 

experimentos, porque as avaliações seguem o comportamento do tráfego real que foi coletado, 

existindo diferenças apenas na topologia.  

6.1.5.1 Cenário 1: simulação de rede local 

 O objetivo desta avaliação é demonstrar os benefícios da aplicação de políticas verdes, 

ou seja, para reduzir energia consumida, em um cenário de rede local com topologia 
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completamente conectada em malha, onde todos os dispositivos são alcançáveis com apenas 

um salto, considerando as características do tráfego coletado e demonstrado pela seção 

6.1.4.1. Dessa forma, esta rede local é formada pela mesma quantidade de dispositivos e 

dinamicidade da rede apresentada no cenário dessa seção. 

 Neste cenário, utilizou-se o tráfego coletado e armazenado no banco MySQL 

integrado ao OMNeT++ e EPluginSimulation. Ambos interagiram com o banco MySQL, o 

simulador utilizou o banco para construir e atualizar a topologia dinamicamente e o 

EPluginSimulation utilizou o banco para realizar as funcionalidades de um EPlugin para o 

ProNet. Isso permitiu avaliar as políticas que controlam o consumo de energia da rede local, 

utilizando-se as duas métricas se seguir: 

 Porcentagem de energia consumida 

 Consumo de energia em kWh 

 Observando apenas esta contagem do número de mensagens na Figura 6.4, seria 

esperado que o maior consumo de energia nessa rede seria o ARP. No entanto, simulando o 

tráfego coletado em uma rede local, foi possível construir o gráfico da Figura 6.6 

representando a porcentagem de consumo de energia referente a cada protocolo de tráfego da 

rede, sendo visíveis as mensagens de controle, HTTP, UDP, TCP e ICMP como os tipos 

semânticos que mais consumiram energia, apesar de o HTTP, UDP, TCP e ICMP 

apresentarem uma menor quantidade de mensagem do que o ARP. 
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Figura 6.6 – Porcentagem do consumo de energia por protocolo 

 Cada MAC dos dispositivos foi mapeado para número de 1 a 418, sendo possível gerar 

o gráfico da Figura 6.7 para demonstrar o consumo de energia na visão de cada dispositivo da 

rede. Considerando que a energia da rede é a soma das energias consumidas por cada 

dispositivo, então a energia consumida total da rede foi de 1154.47kW. Isso significa que o 

consumo de cada equipamento correspondeu a aproximadamente 0.39kWh. 

 

Figura 6.7 – Gráfico de dispersão do consumo de energia por dispositivo 
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 Observando a energia por dispositivos, é possível identificar que poucos dispositivos 

da rede apresentaram um valor de consumo de energia superior aos outros, representando 

apenas 7 dispositivos. 

 Observando ainda a Figura 6.6 é possível verificar que o segundo protocolo que mais 

consumiu energia foi o ICMP (183.25 kW). Sabe-se que o consumo de energia está 

relacionado ao número e tamanhos das mensagens; sendo então um resultado não esperado, 

esse consumo é superior ao HTTP, UDP e TCP. Uma maneira de investigar esse resultado é 

analisar a semântica do tráfego ICMP, a fim de verificar se ela está sendo utilizada de maneira 

incorreta. Visto que a máquina de inferência Jess e de checagem de consistência Pellet, 

utilizadas no ProNet, suportam expressões regulares; a primeira foi utilizada para classificar 

as mensagens e a segunda identificou que mais de uma expressão regular classificou o mesmo 

conjunto de mensagens. Isso significa que existiam mensagens TCP dentro de mensagens 

ICMP.  

 Essa inconsistência pode ser corrigida pela alteração das expressões regulares para 

ICMP, UDP e TCP, bem como a criação da nova regra que identifica pacotes ICMP 

construído incorretamente, ou seja, que encapsulam pacotes TCP ou UDP conforme a Tabela 

6.6.  
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Protocolo Expressão Regular 
ICMP "^.*?(icmp|icmp:data|icmpv6)$" 

ICMP_Incorreto "^(.*?):icmp:ip:(tcp|udp)(.*?)" 

TCP "^(.*?)(llc|ppp):ip:(tcp|tcp:data)$" 

UDP "^(.*?)(ip:udp|udp:data)$" 

Tabela 6.6 – Atualização das expressões regulares 

 Esse tráfego ICMP incorreto, que encapsula tráfego TCP ou UDP, pode ser 

considerado como um tráfego indesejado e uma ameaça à segurança da rede. Visto que é 

possível utilizar uma expressão regular para classificar este tráfego indesejado, facilmente 

pode-se definir uma regra administrativa para bloquear esse tráfego, o que resulta em um 

maior controle da rede local, segurança e redução de 91.62kW que corresponde a 50% da 

energia consumida pelo ICMP conforme a Figura 6.8. 

 

Figura 6.8 – Avaliação do tráfego ICMP para reduzir energia 

 Adicionalmente, o tráfego identificado pela expressão regular do compartilhamento no 

Windows (ex. NetBios), presente na Tabela 6.3, pode ser bloqueado semelhante ao que foi 

proposto para o ICMP-incorreto. Esse bloqueio pode ser realizado sem prejuízo para a rede, 

visto que muitos equipamentos com o sistema operacional Windows emitem mensagens desse 

protocolo mesmo não utilizando a finalidade de compartilhamento de recursos, resultando em 

32.07 kW de economia de energia. Já a expressão regular que identifica o tráfego ARP pode 

ser utilizada para reconfigurar os dispositivos para emitir uma menor quantidade de 

mensagens, visto que a Tabela 6.2 (demonstração da dinamicidade da rede) mostra que mais 
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de 100 dispositivos foram mantidos na rede. Então essa redução no número de mensagens 

ARP para resultar em um menor consumo de recursos da rede poderia resultar em uma 

economia de energia de 18.32 kW.  

 Considerando que essas ações são aplicadas na rede por meio de regras 

administrativas, o resultado da economia de energia a cada intervalo de 30 minutos pode ser 

observado na Figura 6.9. Este é o comportamento do consumo de energia na rede local sem o 

uso das regras administrativas (políticas verdes) e mostra a redução do consumo de energia da 

rede a cada intervalo de 30 minutos, quando se aplicam as políticas verdes. Apesar de parecer 

que ocorreu uma pequena redução no consumo de energia, a soma total da redução do 

consumo de energia representou 100.21 kW que correspondem a quase o mesmo consumo de 

energia nas primeira duas horas (itens 1, 2, 3 e 4 ) do gráfico. 

 

Figura 6.9 – Avaliação da redução do consumo de energia na rede local 

 Ainda em relação à figura anterior, a queda no consumo de energia nos últimos 

minutos do tráfego coletado pode corresponder a um horário em que os usuários estão 

finalizando as atividades, mas para se ter certeza, seria necessário realizar uma maior 

quantidade de coleta de tráfego no mesmo intervalo e assim estudar o comportamento do 

tráfego no mesmo horário e nos mesmos dias da semana. No entanto, este não é o objetivo 

desta tese; razão por que se pode apenas considerar que a queda corresponde à finalização das 

atividades do dia. 
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6.1.5.2 Cenário 2: simulação de tráfego em backbone 

 O objetivo desta avaliação é investigar possíveis políticas que podem ser utilizadas 

para reduzir energia consumida em um cenário de backbone, onde o consumo de energia é 

ainda superior ao de uma rede local. Isso porque uma topologia, como a da PE-Multidigital, 

tem equipamentos que não só realizam o recebimento e transmissão de pacotes no backbone, 

mas também executam serviços a serem oferecidos para os usuários. As simulações do 

consumo de energia irão considerar o valor de consumo de energia para transmitir os pacotes, 

sendo desconsiderado do consumo o valor da execução dos serviços da rede, porque, por 

questões de simplificações, limitamos o uso apenas de logs referentes a tráfego de redes.  

 Para esta avaliação, utilizou-se a topologia da PE-Multidigital e adaptou-se o tráfego 

real conforme já apresentado na Seção 6.1.4.2, sendo considerado que todo o tráfego HTTP 

está relacionado a um serviço Web fictício do governo e localizado no PRTM do Recife. 

Apesar dessas adaptações, as características do tráfego coletado foram mantidas, sendo 

investigado o consumo de energia para transmitir as informações não só da rede de origem, 

mas também o consumo durante a transmissão entre os PRTMs do backbone. Dessa forma, os 

dispositivos conectados aos PRTMs apresentam a mesma quantidade de dispositivos, o 

mesmo total de 3.5Gbyte de tráfego (enviado e recebido) em 7 horas e dinamicidade da rede 

apresentada na medição da Seção 6.1.4.1. 

 Neste cenário, também se utilizou o tráfego coletado e armazenado no banco MySQL 

integrado ao OMNeT++. Este simulador interagiu com o banco MySQL para se avaliarem as 

políticas, que controlam o consumo de energia no backbone, utilizando-se o seguinte conjunto 

de métricas: 

 Porcentagem do consumo de energia; 

 Porcentagem de requisições HTTP; 

 Consumo de energia em kWh. 

 Em relação ao consumo de energia da rede como um todo foi identificado o consumo 

de 6580.49 kW: um incremento de 6110.45 kW para o mesmo tráfego da rede local (470.03 

kW) correspondente aos protocolos semânticos tcp, http, edonkey, quake2, ssh, chat, udp, 

voz, fax, email. Esse incremento se deve à necessidade de realizar o roteamento das 

mensagens na topologia do backbone, que pode resultar na necessidade de encaminhar os 
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dados passando por muitos PRTMs entre os dispositivos de origem e o de destino (ou seja, 

muitos saltos). Por isso, a porcentagem do consumo de energia do protocolo HTTP foi 

superior a todos os outros nesta topologia da PE-Multidigital, conforme a Figura 6.10, visto 

que os dispositivos solicitaram o serviço localizado apenas no Recife. 

 

Figura 6.10 – Avaliação do consumo no backbone e dispositivos conectados a essa topologia 

 Analisando mais detalhadamente o consumo de energia do serviço Web, a Figura 6.11 

apresenta a porcentagem de requisições do serviço Web localizado no PRTM do Recife. A 

intenção é verificar se a virtualização do serviço Web pode oferecer uma redução no consumo 

de energia. 
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Figura 6.11 – Porcentagem de requisições do serviço fornecido pelo PRTM do Recife 

 A Figura 6.12 apresenta o resultado anterior da porcentagem de requisições com a 

visualização no mapa da topologia da PE-Multidigital. Pode-se observar que existem muitos 

saltos entre o PRTM de Belém do São Francisco (com mais de 60% de requisições HTTP) e 

PRTM do Recife. Então possivelmente outra política verde e a modificação da localização do 

serviço podem resultar em uma maior redução de energia, ou a virtualização do serviço em 

mais de uma localização da PE-Multidigital. 

Figura 6.12 – Distribuição do consumo de energia geograficamente do serviço fornecido pelo 

PRTM do Recife 
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 Considerando esse estudo do número de requisições e porcentagem do consumo de 

energia, o especialista em backbone de redes pode criar três regras. Uma regra administrativa 

para elencar a virtualização do serviço Web do governo (que está no PRTM do Recife) e 

definir os PRTM que irão oferecer esse serviço de acordo com as maiores requisições do 

serviço (por exemplo, Petrolina e Belém do São Francisco). Essa Regra 1 é para coletar a 

maior média de requisições formadas pelas informações de serviços e PRTM de destino. A 

intenção é utilizar essa regra em visão local e global; os resultados locais são repassados para 

o nó central da rede que utiliza a mesma regra e transforma o resultado dessa regra em uma 

visão global que irá elencar a virtualização dos serviços mais solicitados nos PRTM que 

foram mais requisitados por esses serviços. 

 A segunda regra altera o processo de encaminhamento dos pacotes na rede para que se 

selecione o próximo salto de acordo com o PRTM mais próximo a esse serviço, utilizando a 

expressão regular referente ao serviço do governo (neste caso a expressão regular do HTTP 

presente na Tabela 6.3). Ou seja, após a definição dos PRTM que irão oferecer os serviços 

mais requisitados, o nó central irá alterar o processo de encaminhamento dos pacotes na rede 

por meio da Regra 2 que seleciona o próximo salto de acordo com o PRTM mais próximo.  

 Além disso automaticamente podem-se criar regras R1 e R2 para diferentes 

dispositivos da rede usando a Regra 3 da tabela a seguir. 
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Tipo de Regra Regras 

R1: Regra lógica 
para identificar 

serviço para 
virtualizar  

PRTM(?p) ∧  ProtocoloSemantico ?n  ∧ temNumRequisicao(?p, ?n)  
˚  sqwrl:makeBag(?s, ?n)  ˚ sqwrl:avg(?avgP, ?s)  ∧ 
swrlb:greaterThan(?n, ?mediaR) → sqwrl:select(?p, 

?mediaR, ?n) 

R2: Regra lógica 
para identificar como 

reconfigurar 
roteamento dos 

PRTMs 

PRTM(?p)  ∧ Cluster(?c)  ∧ temLat(?p, ?x1)  ∧ 
temLong(?p, ?y1)  ∧ temLat(?c, ?x2)  ∧ temY(?c, ?y2)  ∧ 
swrlm:eval(?d, “sqrt(pow(x1-x2, 2) + pow(y1-y2, 2))”, 

?x1, ?y1, ?x2, ?y2)  ˚  sqwrl:makeSet(?b3, ?d)  ∧ 
sqwrl:groupBy(?b3, ?p)  ˚  sqwrl:min(?leastDist, ?b3)  ∧ 
swrlb:equal(?leastDist, ?d)→ sqwrl:selectDistinct(?p, 

?c, ?d)  ∧ sqwrl:orderBy(?c) 
R3: Regra de 

Produção para gerar 
políticas de 

configuração 

Parameter(?a) ∧ hasType(?a, "ACTION") ∧ Parameter(?s) ∧ 
hasType(?a, “route") ∧ Parameter(?p1) ∧ hasType(?p1, " 

ProtocoloSemantico") ∧ hasValue(?p1, ?servico) ∧ 
Parameter(?p2) ∧ hasType(?p2, "PRTM") ∧ hasValue(?p2, 
?prtm) ∧ Parameter(?p3) ∧ hasType(?p3, "Cluster") ∧ 

hasValue(?p3, ?cluster) ∧ swrlx:makeOWLThing(?po, ?p) ∧ 
swrlx:makeOWLThing(?po, ?e) →  

Policy(?po) ∧ configure(?po,?e) ∧ 
hasElementParameters(?e, ?p1) ∧ hasElementParameters(?e, 
?p2) ∧ hasElementParameters(?e, ?p3) ∧ hasAction ?po,”ON”  

Tabela 6.7 – Regras para gerenciar a virtualização e distribuição de tráfego 

 Considerando essas políticas referentes à virtualização do serviço do governo 

aplicadas no backbone, o resultado foi uma redução de mais de 50% do consumo de energia 

do protocolo HTTP que tem o impacto na redução de mais 30% na energia de toda a rede PE-

Multidigital, como pode ser visualizado na Figura 6.13 a seguir. 
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Figura 6.13 – Consumo da energia sem e com as políticas de virtualização do serviço 

 É importante ressaltar que a economia de energia em apenas 7 horas de tráfego na 

topologia do backbone representa o consumo mensal de aproximadamente 20 casas 

residenciais, utilizando ar-condicionado e chuveiro quente. Portanto, o estudo do consumo de 

energia e reconfiguração de dispositivos de rede pode representar uma grande redução no 

consumo de energia. 

6.1.6 Discussão dos Resultados 

 As simulações descritas anteriormente avaliaram o consumo de energia de protocolos, 

dispositivos, rede local e backbone, sendo possível identificar anormalidades e desperdícios 

de consumo de energia por meio do uso de expressões regulares, inferência e checagem de 

consistência. As políticas propostas foram referentes ao bloqueio de ICMP que encapsulam 

outros protocolos, bloqueio de mensagens NetBios, configuração do ARP em modo saving e 

virtualização dos serviços mais solicitados na topologia backbone. 

 Foi possível verificar que essas investigações e a administração da rede requerem um 

grande esforço do administrador por meio de observações e configurações dos equipamentos. 

Por exemplo, a adição no backbone de novos serviços irá requerer novas investigações no 

número de solicitações desses serviços e avaliação de como escolher o melhor local para a 

virtualização dos serviços, sendo importante a existência de mecanismos que promovam uma 

maior automatização dessas atividades de verificação e reprogramação dos equipamentos.  

 Visto que existem essas dificuldades, esta tese propõe o ProNet contendo módulos que 

trabalham com regras, inferência, checagem de consistência e aplicação de configuração de 

maneira distribuída. No entanto, é necessário avaliar qualitativa e quantitativamente a adição 

dessas alternativas em uma rede, sendo, por isso, avaliados esses itens nas próximas seções.  

6.2 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO PRONET 

 Será demonstrada a investigação dos processos que envolvem o ProNet sem expressar 

em números as vantagens e desvantagens desse framework. A intenção é comparar as 

atividades do administrador de rede quando utiliza e não utiliza o ProNet, bem como 
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identificar os benefícios ou restrições desse framework. A Seção 6.2.1 descreve a motivação 

para este estudo. A Seção 6.2.2 descreve os objetivos (geral e específico) das avaliações. A 

Seção 6.2.3 apresenta a metodologia. A Seção 6.2.4 descreve a definição dos experimentos 

qualitativos a serem avaliados e seus resultados. A Seção 6.2.5 apresenta uma discussão sobre 

os resultados das avaliações. 

6.2.1 Visão Geral e Motivação 

 As primeiras seções deste capítulo apresentaram algumas atividades importantes do 

administrador de redes: extração de dados, classificação de tráfego e definições de políticas 

para reconfiguração de equipamentos. Além disso, foi possível verificar que o comportamento 

da topologia da rede não era estático devido ao alto dinamismo dos dispositivos, bem como o 

tráfego apresenta comportamento variado ao longo do tempo, exigindo uma frequente 

realização dessas atividades por parte do administrador da rede. Dessa forma, quanto maiores 

a rede e tráfego, maior será a necessidade de intervenção humana que pode falhar nas 

atividades repetitivas. Por isso, o ProNet oferece recursos para reduzir a possibilidade dessas 

falhas por meio da automatização dessas atividades utilizando semântica, raciocínio artificial 

(inferência e checagem de consistência) e distribuição de políticas colaborativamente. Visto 

que extensibilidade, reusabilidade e adaptabilidade são aspectos importantes, mas de difícil 

quantificação e de calcular, eles são apresentados de maneira subjetiva por esta avaliação 

qualitativa do ProNet. 

6.2.2 Objetivo da Avaliação Qualitativa 

 O objetivo é avaliar indicadores subjetivos como extensibilidade, reusabilidade e 

adaptabilidade do ProNet (framework de rede de terceira geração) por meio de comparação 

das atividades do administrador de redes em relação à primeira e à segunda gerações de redes.  

6.2.3 Metodologia 

 De acordo com RAMOS (2005), uma avaliação qualitativa não pode ser expressa por 

meio de números extraídos de uma modelagem de avaliação de desempenho, mas pode 
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referenciar-se subjetivamente através de indicadores e cenários da avaliação. Então se 

definiram, primeiramente, três indicadores: (i) extensibilidade que corresponde à facilidade de 

adicionar novas funcionalidades administrativas nas redes; (ii) reusabilidade que corresponde 

à facilidade de reutilizar funcionalidades administrativas em diferentes redes; e (iii) 

adaptabilidade que corresponde à facilidade de alterar o comportamento administrativo da 

rede. Esses indicadores foram avaliados em dois cenários: configurações de dispositivos por 

ferramentas distintas e a instalação de um novo serviço na rede. Cada um desses cenários 

abordará as questões discutidas anteriormente referentes à aplicação de políticas verdes em 

uma rede local e backbone, onde se considerou que existia inicialmente a centralização de um 

serviço que está sendo fornecido a todos os clientes da topologia.  

 Por fim, as próximas seções apresentarão cada passo da avaliação, sendo apresentados 

os parâmetros, fatores, níveis e métricas em cada uma das próximas seções. 

6.2.4 Cenários e Resultados 

 Nesta seção, um conjunto de características referentes ao ambiente de pesquisa será 

apresentado por meio de dois cenários utilizados para atingir os objetivos apresentados na 

Seção 6.2.2.  A primeira Seção 6.2.4.1 contém o primeiro conjunto de resultados e o cenário 

que descreve como foi realizada a avaliação qualitativa em termos de utilização de várias 

ferramentas pelo administrador de redes, e a Seção 6.2.4.2 descreve a comparação entre as 

gerações de redes em termos de instalação e alteração de um algoritmo que atuará na 

virtualização de serviços de uma rede. 

6.2.4.1 Cenário 1: configurações de equipamentos por distintas ferramentas 

 As descrições da rede local e backbone da Seção 6.1 apresentaram o uso de expressões 

regulares como uma maneira de identificar o tráfego, encontrar inconsistência nesse 

procedimento de classificação e definir políticas para bloquear tráfego indesejado ou definir 

rotas para tipos particulares de tráfego referente ao serviço Web do governo que está na 

topologia da PE-Multidigital.  

 Dois exemplos de ferramentas utilizadas nas redes de primeira geração para bloquear 

tráfego são iptables, utilizada no sistema operacional Linux, e netsh, utilizada no Windows. 
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Elas apresentam sintaxe e conjunto de comandos diferentes, por exemplo, não é possível 

bloquear tráfego a partir de uma expressão regular no netsh. Para isso, seria necessário 

executar o wireshark e uma aplicação que utilize uma expressão regular para identificar os 

endereços IPs referentes a essa expressão na saída do tráfego capturado. O resultado desse 

conjunto de endereços pode ser utilizado para bloquear o tráfego no netsh. Portanto, o 

administrador, que precisa lidar com diferentes ferramentas nas atividades administrativas, em 

geral, não é capaz de aplicar a mesma solução e políticas nessas ferramentas. Por exemplo, 

uma mesma política para dispositivos com suporte a netsh não pode ser definida pelos 

mesmos comandos para outro dispositivo com suporte a iptables. Então a necessidade de 

adaptabilidade para lidar com essa heterogeneidade é possível no ProNet por meio da 

modelagem semântica e plugins. Na modelagem são definidas restrições, regras 

administrativas e lógicas que são especificadas respectivamente em OWL e SWRL, sendo 

realizada a tradução de OWL e SWRL para a sintaxe operacional por meio de plugins 

denominados de PPlugin (por exemplo, um PPlugin para netsh e outro para iptables).  

 Dessa forma, a identificação dos protocolos semânticos UDP, ICMP e UDP da Seção 

6.1.4.1 são classificados no ProNet por meio das regras lógicas conforme a Tabela 6.8, sendo 

possível aplicar a mesma solução (regra administrativa ou política) para qualquer regra 

operacional (netsh, iptables e outros). Adicionalmente, cada um dos outros protocolos da 

Seção 6.1.4.1 estão apresentados no Anexo V. 

Protocolo Regra em SWRL 

IC
M

P
 Packet(?search_term)∧ hasProtocol(?search_term, 

?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 
"^.*?icmp.*?")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ ICMP(?search_term) 

T
C

P 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)(ip:tcp|tcp:data)$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ 
TCP(?search_term) 

U
D

P
 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 

?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 
"^(.*?)(ip:udp|udp:data)$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ 

UDP(?search_term) 

Tabela 6.8 – Regras de inferência para ICMP, UDP e TCP 

 Nesta nova abordagem de administração de redes, existem os especialistas que 

definem restrições à modelagem semântica. Por exemplo, foi definido em OWL que um 

pacote não pode ter mais de uma classificação de protocolo semântico. Isso e as regras lógicas 
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em SWRL são processadas na máquina de inferência Jess para classificar os pacotes e os 

resultados desse processamento são analisados automaticamente pela ferramenta Pellet para 

identificar inconsistência entre a modelagem semântica e as regras lógicas. 

 No exemplo da Tabela 6.8 foi possível identificar inconsistência expressa por pacotes 

classificados por mais de um protocolo semântico, devido ao encapsulamento de pacotes UDP 

e TCP em pacotes ICMP. Para resolver essa inconsistência, o especialista adiciona e realiza a 

alteração do conjunto de regras lógicas conforme a Tabela 6.9. 

Protocolo Regra em SWRL 

IC
M

P
 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 

?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 
"^.*?(icmp|icmp:data|icmpv6)$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → 

ICMP(?search_term) 

IC
M

P
_I

n
co

rr
et

o 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?):icmp:ip:(tcp|udp)(.*?)")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → 
Incorreto(?search_term) 

T
C

P 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern,"^(.*?)(llc|ppp):ip:(tcp|tcp:data)$")∧ 

swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ TCP(?search_term) 

U
D

P
 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 

?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 
"^(.*?)(ip:udp|udp:data)$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ 

UDP(?search_term) 

Tabela 6.9 – Atualização das regras de inferência 

 Essa fácil e rápida geração de regras operacionais, a partir da alteração do conjunto de 

regras lógicas, têm como resultado a alta capacidade de adaptabilidade do framework ProNet. 

Este utiliza PPlugin para configurar a mesma solução nos dispositivos heterogêneos e 

ferramentas. Além disso, existe a reusabilidade das soluções, por exemplo, a regra 

administrativa (política) abaixo pode ser utilizada em dispositivos com suporte a netsh e a 

mesma solução (política) pode ser reutilizada em dispositivo com suporte a iptables ou em 

uma ferramenta de simulação. Adicionalmente, as regras administrativas para bloquear os 

protocolos semânticos de compartilhamento no Windows e ARP estão no anexo VI e foram 

utilizadas como políticas no PPlugin para o simulador OMNeT++. 
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<PolicySemantic rdf:ID=”politicaFluxoICMPIncorreto”> 
<hasRule> 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, ?search_string)∧  
swrlb:stringConcat(?pattern,"^(.*?):icmp:ip:(tcp|udp)(.*?)")∧  
swrlb:matches(?search_string,?pattern)→Incorreto(?search_term) 
</hasRule> 
<hasAction rdf:datatype="#string">OFF  
</hasAction> 
</PolicySemantic> 

Figura 6.14 – Política para bloquear tráfego ilegal 

 Em uma visão de backbone, existe a necessidade de aplicação de políticas (por 

exemplo, de roteamento). Na primeira geração de redes, equipamentos como switches 

apresentam o código fechado, não sendo possível adicionar novas funcionalidades. Por isso, 

como já apresentado, a segunda geração de redes exemplificada pelo OpenFlow oferece a 

possibilidade de reprogramar a rede pela manipulação de fluxos. O trabalho de FRANÇA, J. 

(2012) demonstrou a extensibilidade do ProNet pela criação de um plugin que integra o 

ProNet ao OpenFlow, sendo possível utilizar a mesma solução OMNeT e OpenFlow. Dessa 

forma, é possível definir uma modelagem semântica no ProNet e aplicar a solução nesta rede 

de segunda geração. Portanto, a mesma política da Figura 6.14 para bloquear tráfego ICMP 

incorreto pode ser aplicada em dispositivos com suporte a netsh, iptables, OpenFlow ou 

simulador OMNeT. 

6.2.4.2 Cenário 2: instalação de novos serviços na rede 

 O cenário de backbone da seção 6.1 apresentou a definição da regra lógica (R1 e R2) 

na Tabela 6.7 para selecionar o encaminhamento do tráfego referente ao serviço Web do 

governo para o PRTM, que contém esse serviço e está mais próximo geograficamente. Essa 

regra é utilizada com as informações que seguem a modelagem semântica OWL-Net (P). 

Dessa forma, um algoritmo de roteamento é o resultado da interação das regras lógicas (R), 

modelagem semântica (P) e algoritmos de encaminhamento de dados (C). Por isso, o processo 

de conhecimento (modelagem semântica), decisão (regras lógicas) e execução (algoritmo de 

encaminhamento de pacotes) estão desacoplados, o que caracteriza as redes de terceira 

geração. 
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 Na primeira geração de redes, o algoritmo é semelhante a uma caixa preta com um 

forte acoplamento do conhecimento e dos processos de decisão e execução de comandos. Por 

exemplo, os algoritmos de switches dessa geração não podem ser alterados e são proprietários. 

Na segunda geração, o processo de decisão ainda não está desacoplado, mas existem soluções 

para desacoplar o controle e execução de comandos, como pode ser visto nos trabalhos com 

OpenFlow. 

 Então, considerando-se um cenário em que se pretende instalar um algoritmo para 

eleger roteadores que executarão a virtualização de serviços e o encaminhamento de pacotes 

de acordo com o roteador mais próximo geograficamente, o processo de instalação desse 

algoritmo em cada geração de rede seria conforme a Figura 6.15. Ou seja, o algoritmo a ser 

instalado em equipamentos com a primeira geração apresenta o forte acoplamento das regras 

R1, R2, modelagem P e processo de execução C. Na segunda geração, existe o 

desacoplamento do processo de execução, mas há o forte acoplamento das regras e 

modelagem. Por fim, na terceira geração, existe o desacoplamento de R, P e C. 

 

Figura 6.15  – Exemplificação de algoritmos em cada geração de rede 

 Para melhor exemplificar, o ProNet, que é um exemplo de solução para redes de 

terceira geração, considera que um algoritmo pode ser visto como um conjunto de regras, e 

como já definido, uma regra possui um par de condição e ação, sendo que cada uma é 

formada por parâmetros ou comandos. Então a definição de algoritmo para realizar os passos 

definidos anteriormente deveria ser formada por, pelo menos, duas regras:  

 R1: se roteador tem o número de requisições do serviço acima da média então 

virtualiza este serviço 



 

 

149 

 

 R2: Se existem roteadores mais próximos em termos de longitude e latitude a 

serviço identificado por R1, então atualizar rota para o mais próximo de acordo 

com essas métricas 

 No ProNet, cada regra exemplificada acima por R1 e R2 está na camada de decisão e 

lida com um conjunto de conhecimento. Elas estão na camada de decisão no formato SWRL 

conforme os exemplos de regras listadas abaixo. A primeira regra, R1, é representada em 

SWRL para ser utilizada no processo de decisão que manipula o conhecimento de roteador, 

número de requisições, média de requisições e comandos referentes à virtualização de serviço. 

Esse conhecimento inclui os parâmetros da modelagem semântica (P), ou melhor, da camada 

de conhecimento, e que são mapeados em comandos (C) da camada programável. A segunda 

regra, R2, representada em SWRL, será utilizada no processo de decisão que trabalhará com o 

conhecimento de roteador, serviço virtualizado, latitude, longitude e distância. 

 R1: Router(?p) ∧ temNumRequisicao(?p, ?n) ˚sqwrl:makeBag(?s, 
?n) ˚ sqwrl:avg(?mediaR, ?s)  ∧ swrlb:greaterThan(?n, 
?mediaR) → sqwrl:select(?p, ?mediaR, ?n)  

 R2: Router(?p)  ∧ VirtualService(?c)  ∧ hasLat(?p, ?x1)  ∧ 
hasLong(?p, ?y1)  ∧ hasLat(?c, ?x2)  ∧ hasLong(?c, ?y2)  ∧ 
swrlm:eval(?d, "sqrt(pow(x1-x2, 2) + pow(y1-y2, 2))", ?x1, 

?y1, ?x2, ?y2)  ˚  sqwrl:makeSet(?b3, ?d)  ∧ 
sqwrl:groupBy(?b3, ?p)  ˚  sqwrl:min(?leastnumreq, ?b3)  ∧ 
swrlb:equal(?leastnumreq, ?d) → sqwrl:selectDistinct(?p, ?c, 
?d)  ∧ sqwrl:orderBy(?c) 

 Em um segundo momento, pode haver a necessidade de um especialista realizar o 

processo de instalação de uma nova proposta de algoritmo para encaminhar pacotes de acordo 

com disponibilidade do processador, de memória e coordenadas dos roteadores. No entanto, 

isto não pode ser realizado em redes de primeira geração, sendo necessário descartar e instalar 

o algoritmo alterado como se este representasse um novo algoritmo completamente diferente. 

Ou seja, esta rede de primeira geração apresenta baixa extensibilidade, adaptabilidade e não é 

possível reutilizar nem parcialmente a solução. 

 Em redes de segunda geração, a solução é extensível e adaptável, não sendo necessário 

modificar a camada programável, mas é necessário alterar a aplicação que está com as regras 

de decisão acopladas com os parâmetros (modelagem) e alguns comandos. Por isso, apresenta 

baixa reusabilidade. Na segunda geração, a aplicação, quando alterada, precisa ser 

recompilada, mas na terceira geração isso não é necessário. 
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 Isso porque o desacoplamento por meio de regras, parâmetros e comandos garantem 

uma alta adaptabilidade e fácil extensibilidade nas redes de terceira geração, tal como o 

ProNet que permite a rápida e fácil alteração do algoritmo. Por exemplo, só é necessário 

alterar regras do algoritmo para que este realize o encaminhamento de pacotes de acordo com 

disponibilidade do processador, de memória e coordenadas dos roteadores, em vez de decidir 

somente em relação à posição geográfica dos roteadores. Isso pode ser representado pela troca 

da regra R2 pela R3 que pode ser vista como a alteração da regra R2 pelas informações 

destacadas abaixo, sendo desnecessário modificar a aplicação, visto que elas não contêm as 

regras de decisão. 

 R3: Router(?p)  ∧ VirtualService(?c)  ∧ hasLat(?p, ?x1)  ∧ 
hasLong(?p, ?y1) ∧ hasMemory(?c, ?z1) ∧ hasCPU(?c, ?w1) ∧ 
hasLat(?c, ?x2)  ∧ hasLong(?c, ?y2) ∧ hasMemory(?c, ?z2) ∧ 
hasCPU(?c, ?w2) ∧ swrlm:eval(?d, "sqrt(pow(x1-x2, 2) + 
pow(y1-y2, 2) + pow(z1-z2, 2) + pow(w1-w2, 2))", ?x1, ?y1, 
?x2, ?y2,?z1,?z2,?w1,?w2)  ˚  sqwrl:makeSet(?b3, ?d)  ∧ 
sqwrl:groupBy(?b3, ?p)  ˚  sqwrl:min(?leastnumreq, ?b3)  ∧ 
swrlb:equal(?leastnumreq, ?d) → sqwrl:selectDistinct(?p, ?c, 
?d)  ∧ sqwrl:orderBy(?c) 

6.2.5 Discussão dos Resultados 

Esta seção demonstrou a flexibilidade do ProNet por meio de uma avaliação qualitativa em 

que foram considerados os indicadores de adaptabilidade, extensibilidade e reusabilidade, 

sendo possível visualizar o resumo dessa avaliação na Tabela 6.10 abaixo.  

Geração Extensibilidade Reusabilidade Adaptabilidade 

Primeira geração 

(switch, netsh, iptables) 

Baixa Baixa Baixa 

Segunda geração 

(openflow) 

Alta Baixa Alta 

Terceira geração 

(ProNet) 

Alta Alta Alta 

Tabela 6.10 – Resumo da avaliação qualitativa 

A alta extensibilidade, adaptabilidade e reusabilidade das soluções no ProNet são alcançadas 

devido ao suporte a desacoplamentos de regras, modelagem semântica e execução de 

comandos que são garantidos por meio de traduções, inferências e propagação entre a camada 
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semântica e programável. No entanto, é importante avaliar quantitativamente o custo das 

traduções, inferências e propagação para se obter uma visão sobre os benefícios e 

desvantagens da nova solução para gerenciamento de redes. Por isso, a próxima seção irá 

avaliar quantitativamente as abordagens apresentadas pelo ProNet. 

6.3 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO PRONET 

 Esta seção demonstra a investigação dos processos que envolvem o ProNet 

expressando em números as vantagens e desvantagens desse framework. A intenção é medir 

os mecanismos de tradução e propagação de regras para se identificar os benefícios ou 

restrições desse framework. A seção 6.3.1 descreve a motivação para este estudo. A seção 

6.3.2 descreve os objetivos (gerais e específicos) das avaliações. A seção 6.3.3 apresenta a 

metodologia. A seção 6.3.4 descreve a definição dos experimentos a serem avaliados e seus 

resultados. A seção 6.3.5 apresenta uma discussão sobre os resultados das avaliações. 

6.3.1 Visão Geral e Motivação 

 O framework ProNet permite o desenvolvimento de aplicações automatizadas para 

gerenciamento de redes devido à adição de mecanismos semânticos e colaboração. Então, 

espera-se que este framework possa ser utilizado para reduzir o consumo de energia da rede, 

no entanto, é necessário medir o gasto adicional de energia para automatizar as tarefas do 

administrador que pode alcançar os mesmos benefícios manualmente apresentados na seção 

6.1. Além disso, a seção 6.2 demonstrou a automação e flexibilidade do framework que 

envolve a necessidade de traduções e do mecanismo de propagação que são mecanismos 

adicionais a tradicionais atividades de gerenciamento de redes. O que motiva avaliar 

quantitativamente o custo desses mecanismos para se obterem os mensuráveis benefícios e 

restrições do ProNet. 
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6.3.2 Objetivo da Avaliação Quantitativa 

 O objetivo geral desta avaliação é investigar os benefícios e restrições do ProNet. Para 

responder a esse objetivo geral, foram identificados os objetivos específicos enumerados 

abaixo: 

1. Analisar os mecanismos semânticos do ProNet – os mecanismos semânticos 

controlam traduções entre o ambiente semântico e operacional, bem como a 

execução de checagem de consistência e inferência que são indispensáveis para 

flexibilidade e automatização, oferecidos pelo framework. Então, o primeiro 

objetivo é mensurar esses mecanismos para que se possam quantificar os 

custos do processamento das traduções, checagem de consistência e inferência. 

2. Analisar o mecanismo de propagação do ProNet – escolheu-se utilizar os 

mecanismos de propagação colaborativa, no entanto, pode-se utilizar outra 

abordagem. Então, outro objetivo é medir três possíveis estratégias para 

propagação de regras que são importantes ao framework para automatização do 

gerenciamento da rede. 

3. Analisar o consumo de energia da rede utilizando o ProNet – verificar a 

economia de energia da rede e o consumo de energia do ProNet em cenários 

demonstrados anteriormente (redução de energia em rede local e backbone), 

sendo possível identificar os benefícios e restrições do framework ao cenário 

de redes verdes.   

6.3.3 Metodologia 

 A técnica de simulação foi escolhida para se alcançar os três objetivos específicos 

referentes à avaliação do ProNet, visto que esta permite uma maior variedade de 

configurações dos possíveis ambientes a serem avaliados. As simulações foram executadas 

em uma máquina virtual linux dentro de um notebook com processador de 2.8GHz Intel Core 

2 Duo e 3GB de memória. Embora o uso de máquina virtual pareça não ser um ambiente 

adequado para realizar as simulações, esta estratégia foi escolhida para se obter uma maior 

flexibilidade quanto a manter diferentes versões do ambiente de trabalho, sendo possível 

adquirir uma maior segurança para o caso de falhas no hardware. 
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 Nesta metodologia, o primeiro passo é utilizar o resultado da investigação do tráfego 

real especificado na seção 6.1, que identificou um conjunto de 26 protocolos semânticos para 

agrupar 83 protocolos, para calcular a latência do ProNet em termos do processamento dessas 

informações (classificação de pacotes de acordo com a semântica e pacotes capturados). No 

segundo passo, são utilizadas as latências identificadas anteriormente para avaliar três tipos 

possíveis de algoritmos de propagação utilizando tráfego capturado e sintético (criado 

randomicamente) para que se possa investigar a importância das seguintes características na 

distribuição das regras: otimização local, carga de um elemento central e autonomia dos 

dispositivos. No terceiro e último passo da avaliação do ProNet, utilizam-se os resultados da 

avaliação de redução do consumo de energia para se comparar com a proposta de algoritmo 

de propagação de regras. Para todos esses passos, foi utilizada a versão do ProNet integrada 

ao OMNeT++ por meio do EPluginOMNeT e PPluginOMNeT. A primeira versão dessa 

integração foi especificada em OLIVEIRA et al. 2008. 

6.3.4 Cenários e Resultados 

 Nesta seção, cenário é a nomenclatura correspondem a um conjunto de característica 

referente ao ambiente de pesquisa, sendo apresentados três cenários utilizados para atingir os 

objetivos apresentados na seção 6.3.2.  A primeira seção, 6.3.4.1, contém o primeiro conjunto 

de resultados e o cenário que descreve como foi realizada a avaliação quantitativa em termos 

de tradução, processamento de checagem de consistência e inferência. A seção 6.3.4.2 

descreve a avaliação do mecanismo de propagação de regras de maneira quantitativa, 

utilizando os resultados da seção anterior. A seção 6.3.4.3 descreve a avaliação do ProNet em 

relação ao seu consumo de energia, comparando esse consumo com o valores da redução de 

energia discutidos e apresentados na seção 6.1. 

6.3.4.1 Cenário 1: mecanismos semânticos do ProNet 

 O objetivo desta avaliação é avaliar o custo dos mecanismos para lidar com semântica 

no ProNet e prover um ambiente flexível, adaptável e automatizado. Para se realizar esta 

avaliação, consideraram-se as características do tráfego coletado e demonstrado pela seção 

6.1.4.1. 
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 Neste cenário, utilizou-se o tráfego coletado e armazenado no banco MySQL 

integrado ao OMNeT++ que também foi integrado ao Protégé. Este simulador interagiu com o 

banco MySQL e Protégé para se avaliar o processamento de traduções, checagem de 

consistência e inferência de acordo com o número médio de pacotes por cada dispositivo (ver 

Figura 6.3 e capítulo 5), utilizando-se o seguinte conjunto de métricas: 

 Tempo para processar tradução entre regra lógica em SWRL e regra 

operacional IPTables, variando o total de regras. 

 Tempo para processar inferência usando Jess, variando o total de regras. 

 Tempo para processar checagem de consistência usando Pellet, variando o total 

de regras. 

 Tempo para processar inferência usando Jess, variando o total de pacotes. 

 Tempo para processar checagem de consistência, usando Pellet, variando o 

total de pacotes. 

 Tempo para processar tradução entre regra lógica em SWRL e regra 

operacional IPTables, variando o total de pacotes. 

 Para realizar essa avaliação, cada simulação foi repetida 720 vezes para cada uma das 

28 coletas de informações referentes a cada variação do número de regras lógicas, visto que 

na seção 6.1.4.1 foi identificado um total de 28 regras lógicas para agrupar os 84 distintos 

protocolos. 

 O resultado da primeira avaliação, referente ao tempo de processamento de inferência, 

está na Figura 6.16, considerando-se 84 pacotes e a variação das regras lógicas de 0 até 28. A 

execução de inferência permite automatizar a criação de políticas para cada pacote 

classificado pelas regras lógicas. Neste tipo de mecanismo semântico, identifico-se um 

crescimento linear do tempo de processamento à medida que se aumentou o número de regras 

lógicas. 
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Figura 6.16 - Processamento da inferência com variações da regras de 0 a 28 

 O resultado da avaliação do tempo para realizar as traduções de regras lógicas em 

operacionais também apresentou um crescimento linear conforme a Figura 6.17. Por outro 

lado, o custo de realizar as traduções é inferior ao tempo para realizar o processamento de 

inferência, não existindo um grande impacto com o aumento do número de regras. 

 

Figura 6.17 - Processamento de traduções com variações da regras de 0 a 28 

 No gerenciamento com o framework ProNet, após realizar uma inferência, deve-se 

executar o procedimento de checagem de consistência, visto que esta pode gerar informações 

inconsistentes. Então, avaliando-se o processamento dessa checagem, verificou-se que a 
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variação do número de regras praticamente não alterou o tempo de processamento para 

executar checagem de consistência das informações conforme a Figura 6.18. 

 

Figura 6.18 - Processamento da checagem de consistência com variações da regras de 0 a 28 

 Consequentemente, foi possível observar que, em relação aos mecanismos semânticos, 

o crescimento do número de regras lógicas oferece um maior impacto no processamento da 

inferência e praticamente não afeta o tempo de processar as checagens de consistência. Nesses 

experimentos, o número de pacotes foi mantido ao mínimo de distintos protocolos, de 

maneira que existe apenas um protocolo para cada pacote, totalizando assim os 84. No 

entanto, foi verificado na medição da rede (seção 6.1.4.1) que o menor número de pacotes em 

intervalos de 30minutos foi um pouco inferior a 600 pacotes; então em seguida é possível 

verificar qual o tempo para realizar o processamentos desses pacotes em relação aos 

componentes semânticos. 

 Para realizar essa avaliação, variando o número de pacotes, cada avaliação por 

simulação foi repetida 720 vezes para cada processamento referente a cada conjunto de 

pacotes identificados em cada 30 minutos das 7 horas da medição da rede realizada 

anteriormente na seção 6.1.4.1. 

 Em relação ao resultado do processamento de checagem, foi possível identificar, 

conforme a Figura 6.19, que a variação do número de pacotes não gerou impacto no tempo da 

checagem da consistência. Isso significa que esse tipo de processamento pode ser realizado de 

maneira centralizada envolvendo muitos pacotes. 
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Figura 6.19 – Processamento de checagem de consistência com variação do número de 

pacotes 

 A variação do número de pacotes a serem processados também não alterou o tempo 

para realizar o processamento de tradução entre regras lógicas e regras operacionais. Isso 

porque se considerou que para cada variação de número de pacotes, o número de regras 

lógicas correspondente a 28 foi mantido como pode ser observado na Figura 6.20. 

 

Figura 6.20 - Processamento de traduções com variação do número de pacotes 

 Por outro lado, quanto maior o número de pacotes, maior é o tempo para realizar o 

processamento da inferência. Isso pode ser observado no gráfico da Figura 6.21 que apresenta 
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o mesmo comportamento do número de pacotes identificados a cada 30 minutos das 7 horas 

de medição. Outro fato, é que a divisão do tempo total para processar os pacotes pelo número 

de pacotes processados correspondeu a um resultado constante de aproximadamente 0.8ms. 

Ou seja, em cada experimento, o tempo para processar um pacote é de 0.8ms e, por isso, 

quanto maior o número de pacotes, maior o tempo para realizar a inferência. 

 

Figura 6.21 – Processamento de inferência com variação do número de pacotes 

 Portanto, a inferência apresentou-se como um processamento que deve ser incentivado 

para ser realizado de maneira distribuída a fim de se obter uma melhora do desempenho de 

um gerenciamento que utiliza mecanismos semânticos. 

6.3.4.2 Cenário 2: mecanismo de propagação do ProNet 

 O objetivo desta avaliação é demonstrar a importância e restrições do algoritmo 

colaborativo para automatizar o gerenciamento de redes. Para isso, serão avaliadas as suas três 

principais capacidades: minimizar a carga do processo de extração de conhecimento, otimizar 

a extração de conhecimento de cada equipamento e permitir a autonomia para tratar de 

eventos desconhecidos. Para se realizar esta avaliação, consideraram-se dois tipos de tráfegos: 

gerado de maneira sintética e as características do tráfego coletado e demonstrado pela seção 

6.1.4.1. Em todas as avaliações, considerou-se que apenas um dispositivo tinha conhecimento 
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de regras para tratar novos eventos, visto que não é o objetivo desta tese propor um algoritmo 

para geração automática de regras tal como o trabalho de SANTOS, 2012. 

 Para as avaliações deste mecanismo de propagação, utilizaram-se ambos os tipos de 

tráfego armazenados no banco MySQL e integrado ao OMNeT++ que também foi integrado 

ao Protégé. Este simulador interagiu com o banco MySQL e Protégé para se avaliar o custo 

adicional do algoritmo ao gerenciamento, a capacidades de identificar a necessidade de novas 

políticas, de distribuir o processamento semântico, de reduzir os custos do gerenciamento e de 

automatizar o gerenciamento, utilizando-se parâmetros e métricas conforme a Tabela a 6.11 a 

seguir:  

Avaliação Parâmetros Métricas 

Custo adicional do algoritmo 

colaborativo 

Algoritmo de roteamento (AR) 

Algoritmo colaborativo (AC) 

Tráfego sintético 

Tráfego real 

Número de mensagens total (AR+AC) 

Apenas mensagens de AC 

Apenas mensagens de AR 

Tráfego em bytes apenas de AR 

Tráfego em bytes apenas de AC 

Capacidade de tratar de eventos Tráfego sintético 

Número de nós com algoritmo colaborativo (AC) 

Porcentagem de eventos tratados (eventos 

conhecidos/eventos desconhecidos) 

 

Capacidade de disseminação de 

políticas 

Tráfego sintético 

Tráfego real 

Algoritmo colaborativo (AC) – com notificação ao 

administrador (CNA) 

Algoritmo colaborativo (AC) – não sem 

notificação ao administrador (SNA) 

Algoritmo centralizado pró-ativo 

Algoritmo centralizado reativo 

Tempo de convergência 

Capacidade de realizar o 

gerenciamento com uma menor 

quantidade de políticas 

Algoritmo colaborativo (AC) 

Algoritmo centralizado pró-ativo 

Algoritmo centralizado reativo 

Tráfego sintético 

Tráfego real 

Média de regras utilizadas por dispositivo 

 

Capacidade de identificar 

regras para longo prazo 

Algoritmo colaborativo (AC) 

Algoritmo centralizado pró-ativo 

Algoritmo centralizado reativo 

Tráfego sintético 

Tráfego real 

Média da porcentagem de utilização das regras 

Capacidade de identificar 

regras para curto prazo 

Tráfego sintético Atraso 

 

Capacidade de reduzir os custos 

do gerenciamento com 

semântica 

Algoritmo colaborativo (AC) 

Algoritmo centralizado pró-ativo 

Algoritmo centralizado reativo (sob demanda) 

Tráfego sintético 

Tráfego real 

Atraso 

Capacidade de automatizar o Algoritmo colaborativo (AC) Notificações pelo algoritmo 
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gerenciamento Tráfego sintético 

Tráfego real 

Dispositivo isolado 

Dispositivo em rede 

Tabela 6.11 – Configurações e métricas das avaliações do ProNet 

 Conforme já descrito anteriormente, o algoritmo colaborativo (AC) é independente de 

topologia de rede, visto que AC não considera as funcionalidades de encontrar, estabelecer e 

manter rotas, pois atribui essas para o algoritmo de roteamento. Então, não há a necessidade 

de se investigar o tempo de convergência e atrasos em relação ao processamento de rotas em 

AC. O algoritmo colaborativo proposto irá preocupar-se em trabalhar regras para identificar a 

necessidade de uma nova informação (que corresponde ao anúncio de mensagens de 

solicitação ou respostas referente às regras) e identificar o melhor dispositivo para responder a 

uma solicitação de acordo com o número de conhecimento de cada elemento que está na 

tabela de roteamento. Dessa forma, o algoritmo irá gerar informações de controle que podem 

ser referentes à notificação vizinhos, melhor nó da rede ou notificação ao administrador da 

rede. Por isso, a primeira avaliação corresponde a identificar o custo adicional do algoritmo 

colaborativo referente ao tráfego adicional à rede, ou seja, qual o impacto das mensagens de 

controle de AC. Visto que o tráfego capturado corresponde a redes sem fio com alta taxa de 

desconexões e um grande número de nós, escolheu-se utilizar o algoritmo de roteamento 

AODV, pois é um algoritmo reativo que evita a sobrecarga de uma rede grande por meio de 

pacotes menores, não contendo todo o caminho da fonte até o destino. Então, avaliaram-se as 

cinco métricas da tabela anterior em um cenário utilizando AODV original e AODV 

modificado, ambos utilizando o tráfego sintético, em que se geraram eventos de maneira 

aleatória. Em seguida avaliaram-se o AODV original e AODV modificado, utilizando com o 

tráfego capturado (avaliado nas outras seções desta tese). Nessas métricas, será considerado o 

tráfego das mensagens de controle do algoritmo original AODV, o AODV modificado e as 

mensagens de controle de AC. 

 Os primeiros resultados referentes ao uso do tráfego aleatório estão listados a seguir. 

Como se pode observar na Figura 6.22, o número de mensagens de controle de roteamento do 

AODV original (sem estar integrado ao AC) e do algoritmo AODV modificado e integrado ao 

colaborativo (AC) foram idênticos porque apenas se adicionou uma métrica (grau de 

conhecimento) para serem disseminadas na rede com o algoritmo AODV. Adicionalmente ao 

número de mensagens de controle do AODV, o algoritmo colaborativo gerou um grande 

número de mensagens referentes à notificação da necessidade de aprender regras, visto que, 
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na rede, considerou-se que inicialmente havia apenas um dispositivo com conhecimento para 

tratar os eventos.  

 

Figura 6.22 – Mensagens do Algoritmo Colaborativo e de Roteamento usando o tráfego 

sintético 

 Por outro lado, o número de mensagens produzidas pelo algoritmo colaborativo não 

representou um grande aumento no tráfego da rede como pode ser observado na Figura 6.23. 

O tráfego gerado somente pelas mensagens do algoritmo corresponde a aproximadamente 

15% das mensagens de controle do algoritmo AODV. 
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Figura 6.23 – Total de mensagens geradas pelo algoritmo colaborativo e de roteamento 

usando o tráfego sintético 

 Os resultados referentes ao uso do tráfego real estão a seguir. Como se pode observar, 

o número de mensagens de roteamento e do algoritmo AC foram maiores, porque existiu um 

maior número de pacote no tráfego real do que no sintético; por outro lado, os resultados 

apresentam o mesmo comportamento. Na Figura 6.24, o número de mensagens de controle de 

roteamento do AODV original (sem estar integrado ao AC) e do algoritmo AODV 

modificado e integrado ao colaborativo (AC) foram idênticos porque apenas se adicionou uma 

métrica (grau de conhecimento) para serem disseminadas na rede com o algoritmo AODV. 

Adicionalmente ao número de mensagens de controle do AODV, o algoritmo colaborativo 

gerou um grande número de mensagens referentes à notificação da necessidade de aprender 

regras, visto que na rede, também se considerou que inicialmente havia apenas um dispositivo 

com conhecimento para tratar os eventos. 

 

Figura 6.24 – Mensagens do Algoritmo Colaborativo e de Roteamento usando o tráfego real 

 Também se pode observar que o número de mensagens produzidas pelo algoritmo 

colaborativo não representou um grande aumento no tráfego da rede como pode ser observado 

na Figura 6.25. O tráfego gerado somente pelas mensagens do algoritmo corresponde à 

aproximadamente 17% das mensagens de controle do algoritmo AODV. Esse valor foi 

superior à avaliação do tráfego sintético, pois representou características diferentes. 
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Figura 6.25 – Total de mensagens geradas pelo algoritmo colaborativo e de roteamento 

usando o tráfego real 

 Portanto, pode-se perceber que o algoritmo colaborativo pode gerar um tráfego de 

mensagens de controle AC diferente de acordo com o comportamento do tráfego. Por outro 

lado, o tráfego referente a mensagens de controle do algoritmo de roteamento original e 

modificado são praticamente idênticos. Dessa forma, se fosse realizada a avaliação do mesmo 

tráfego real em outro algoritmo, o total de tráfego de mensagens de controle de AC 

permaneceria o mesmo, sendo alterado o total de tráfego referente às mensagens de controle 

de roteamento. Visto que o AODV gera uma menor sobrecarga na rede por ser reativo, então 

se espera que o custo adicional do algoritmo colaborativo seja ainda menor em algoritmo de 

roteamento pró-ativo.  

 Esse pequeno custo adicional no tráfego pelo algoritmo colaborativo (AC) poderá 

ainda ser mais reduzido através da diminuição do número de elementos de redes com AC 

(também denominados de dispositivos gerenciáveis). No entanto, quanto menor o número de 

elementos com AC, menor o número de eventos tratados por políticas. Para se avaliar essa 

capacidade de tratamento, utilizou-se um tráfego sintético já descrito no experimento anterior, 

ou seja, cada elemento da rede (composta de 418 dispositivos) gerou eventos de maneira 

aleatória durante 2 horas. Foi realizada a simulação variando a porcentagem de dispositivos 

gerenciáveis na rede de 0% a 100%, executou-se esse tráfego sintético para cada configuração 

da rede durante um mesmo intervalo de tempo e se utilizou a métrica de porcentagem de 

eventos tratados (dividindo-se o número de eventos conhecidos por eventos desconhecidos). 
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Obteve-se o resultado do gráfico de dispersão xy da Figura 6.26 como era esperado: quanto 

maior o número de elementos gerenciáveis, maior a identificação de eventos desconhecidos, 

considerando o mesmo tempo de processamento.  

 

Figura 6.26 – Porcentagem de eventos gerenciáveis de acordo com o número de dispositivos 

com regras 

 É importante ressaltar que este resultado da simulação não será semelhante a qualquer 

comportamento de tráfego. Neste tráfego sintético, cada dispositivo envia e recebe 

aproximadamente a mesma quantidade de tráfego, sendo assim um tráfego homogêneo. Em 

casos em que o tráfego é heterogêneo, por exemplo, com pontos de concentração de tráfego 

(PCT) seguindo uma estrutura hierárquica, o mais importante é aplicar o gerenciamento nos 

pontos estratégicos, se o objetivo for reduzir o número de dispositivos gerenciáveis. Ou, pode-

se seguir uma abordagem alternativa de implantar dispositivos gerenciáveis de maneira 

descentralizada nos conjuntos de redes de cada PCT. Nesta abordagem alternativa, pode-se 

obter a vantagem da redução da sobrecarga dos PCTs. O estudo de dois diferentes tipos 

de tráfego, real e sintético, será realizado mais detalhadamente a seguir por meio das 

avaliações das outras capacidades do algoritmo colaborativo. 

 Para avaliar as outras capacidades do algoritmo colaborativo, utilizou-se variações não 

só do tráfego, mas também de AC. Estes se assemelham aos algoritmos de roteamento no 

sentido em que ambos utilizam uma abordagem distribuída, gerando mensagens de controle 

para poderem tomar uma decisão. No entanto, eles apresentam objetivos distintos, já que o 

algoritmo colaborativo necessita de algum algoritmo de roteamento para disseminar o grau de 
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conhecimento (total de regras conhecidas) utilizado no processo de decisão de solicitar uma 

regra (vontade de aprender) e de compartilhar uma regra que já conhece (vontade de ensinar). 

A grande diferença é que o algoritmo de roteamento possui a capacidade de identificar a 

necessidade de rotas e o colaborativo possui a capacidade de identificar a necessidade de 

política (regras) em vez de rotas. Então, para realizar a avaliação das capacidades de AC, não 

foi utilizado um comparativo dessa habilidade com algoritmos de roteamento, mas sim com 

possíveis variações do algoritmo colaborativo: algoritmo centralizado pró-ativo e reativo. 

 No algoritmo colaborativo, existirão trocas de mensagens entre vizinhos que avaliam 

suas vontades de aprender e ensinar, antes de notificar a necessidade de uma regra ao melhor 

da rede (que possui a maior quantidade de regras) e ao administrador de redes. No algoritmo 

centralizado pró-ativo, todos os nós, quando apresentam a vontade de aprender, solicitam ao 

melhor nó da rede todas as regras. No algoritmo centralizado reativo, quando os nós 

apresentam a vontade de aprender, solicitam apenas regras de que precisam, mas não existe a 

avaliação se o melhor da rede tem a vontade de ensinar. 

 Na avaliação desses três algoritmos, considerou-se que apenas um nó da rede conhece 

inicialmente todas as regras, utilizando a mesma topologia, algoritmo de roteamento AODV e 

mesmo número de nós (418) com o comportamento descrito na seção 6.1. Verificou-se o 

comportamento dos três algoritmos nesse ambiente com o tráfego sintético e real, utilizando 

as métricas da Tabela 6.11.  

 Os resultados da avaliação da capacidade de disseminação das políticas (ver Figura 

6.27) utilizaram a métrica referente ao tempo de convergência que corresponde ao tempo 

necessário para que todos os dispositivos inteligentes possuam a quantidade necessária para 

identificar todos os eventos da rede. AC SNA corresponde ao algoritmo colaborativo 

configurado para não notificar ao administrador da rede sobre a necessidade solicitar o auxílio 

de um especialista para adicionar novas regras; neste caso, o algoritmo colaborativo nunca 

convergiu porque a frequência de eventos desconhecidos e semelhantes foi pequena, então, 

não existiu o compartilhamento de todas as regras. Apesar disso parecer uma desvantagem, 

existem benefícios dessa opção de configuração do algoritmo AC que serão demonstrados nas 

próximas avaliações.  
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Figura 6.27 – Tempo de convergência 

 Por outro lado, se o algoritmo colaborativo é configurado para notificar ao 

administrador, AC convergiu no tempo aproximado de 500ms no tráfego real e 

aproximadamente 700ms no sintético. Ou seja, o tempo de convergência irá variar de acordo 

com o tráfego, porque AC notifica a necessidade de compartilhar regras de acordo com a 

frequência de eventos desconhecidos. Já o algoritmo centralizado pró-ativo apresentou o 

mesmo tempo de convergência, porque não é utilizada uma técnica de aprendizado: todos os 

dispositivos solicitam todas as regras ao melhor nó da rede. O algoritmo centralizado reativo 

apresentou um tempo de convergência intermediário entre AC e centralizado pró-ativo, 

porque ele não solicita todas as regras, mas também não consome um tempo para identificar 

quais os eventos que estão sendo frequentemente identificados como desconhecidos. Este tipo 

de raciocínio em relação aos eventos desconhecidos influenciou o tempo de convergência e 

também a quantidade de regras por dispositivos, conforme demonstrados nos resultados da 

avaliação da capacidade de realizar o gerenciamento com uma menor quantidade de políticas 

apresentados na Figura 6.28. 
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Figura 6.28 – Média da quantidade de regras para cada dispositivo utilizando distintos 

tráfegos 

 Nessa avaliação, utilizou-se a métrica referente à média de quantidade de regras por 

dispositivo. Nesse cálculo da média, foi desprezada a quantidade de regras do dispositivo que 

iniciou a simulação com a quantidade total de regras, visto que não existe o processo de 

desaprender regras e essa quantidade irá gerar um alto desvio padrão principalmente para o 

algoritmo colaborativo que não dissemina todas as regras. Pode-se observar que o AC 

apresentou uma menor média de regras independente do tipo de tráfego utilizado na 

avaliação, porque existe a avaliação das métricas da vontade de aprender e ensinar. No tráfego 

sintético, cada dispositivo randomicamente enviou um tipo de mensagem que poderia ser 

identificada por uma das 28 possíveis regras. Qualquer que seja o tipo de tráfego, o algoritmo 

centralizado pró-ativo envia todas as regras para todos os dispositivos da rede; por isso, no 

tráfego sintético e real, a média de regras foi 28 (total de regras configuradas inicialmente). 

Como no tráfego real, ocorreu uma produção de mensagens a serem reconhecidas por maior 

número de distintas regras, por isso, foram maiores as médias de AC e do algoritmo 

centralizado reativo, sendo este último intermediário ao centralizado pró-ativo e AC. 

 Esse menor número de regras por dispositivos gera benefícios. Um deles é que isso 

contribui para AC ser mais adequado quando se deseja automaticamente gerenciar eventos 

que são frequentemente gerados na rede. Isso pode ser verificado pelos resultados da 

avaliação da capacidade de identificar regras para longo prazo (ou mais frequentemente 

utilizadas) conforme o resultado apresentado na Figura 6.29. 
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Figura 6.29 – Utilização das regras 

 Essa figura mostra que no tráfego real e sintético, o algoritmo AC utilizou em média 

mais as regras após elas serem adquiridas no aprendizado, e a abordagem centralizada pró-

ativa apresentou um menor desempenho, porque os dispositivos sempre aprendem todas as 

regras. Por outro lado, o algoritmo centralizado pró-ativo apresentou o menor tempo de 

convergência. A consequência dessa rápida convergência é uma alta capacidade de identificar 

regras para curto prazo, ou seja, logo que for identificada a necessidade de gerenciar um 

evento desconhecido, rapidamente obterá a regra a ser utilizada. No entanto, isso apresenta 

uma grande desvantagem em relação ao desempenho da rede, como será apresentado em 

seguida. 

 Avaliou-se o tempo médio para processar cada pacote para cada 100s utilizando o 

tráfego sintético e real em cada algoritmo (colaborativo – AC, centralizado pró-ativo e 

centralizado reativo). A Figura 6.30 demonstra que o algoritmo centralizado pró-ativo 

apresenta um maior custo para realizar o processamento. Conforme descrito, anteriormente, o 

maior custo no processamento das mensagens está relacionado ao número de regras no 

processo de inferência e o algoritmo pró-ativo é o algoritmo que contribui para que ocorra 

uma rápida disseminação de todas as regras entre os dispositivos. 
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Figura 6.30 – Tempo para processar cada pacote em conjunto com as regras com tráfego 

fictício 

 A Figura 6.31 apresenta o resultado da avaliação do tempo para processar as regras 

utilizando o tráfego real. Pode-se observar que o comportamento do algoritmo centralizado 

pró-ativo processando o tráfego sintético e real foi semelhante, mesmo com o tráfego real 

sendo diferente do sintético, porque é mantido o mesmo total de regras em cada dispositivo. 

Por outro lado, existe a diminuição no atraso para processar cada mensagem no algoritmo 

centralizado reativo e algoritmo colaborativo, porque existe a diminuição na média de regras 

por dispositivos nesse algoritmo. A maior vantagem está no algoritmo colaborativo, porque 

ele tem apenas um conjunto de políticas reduzido de acordo com as necessidades dos 

elementos programáveis. Por isso, os gráficos acima apresentaram a vantagem do algoritmo 

colaborativo em relação à otimização do processamento dos eventos, o qual utiliza o conjunto 

de regras adquirido com a técnica de aprendizagem colaborativa. 
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Figura 6.31 – Tempo para processar cada pacote em conjunto com as regras com tráfego real 

 A Figura 6.32 apresenta o resultado da avaliação da capacidade de automatizar o 

gerenciamento. Esta utilizou a métrica referente à contagem das três possíveis notificações 

geradas pelo algoritmo colaborativo (AC): notificação ao administrador, ao melhor nó da rede 

e aos vizinhos. Essa métrica foi aplicada em dois cenários: 

 Isolado: dispositivo com AC estava completamente isolado, sem comunicação 

com outros equipamentos; 

 Não isolado: dispositivo com AC estava em rede e sendo capaz de se 

comunicar com outros 417 dispositivos que possuíam comportamento 

semelhante ao do tráfego real capturado (apresentado na seção 6.1.4.1).  
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Figura 6.32 – Avaliação da capacidade de automatizar o gerenciamento 

 Pode-se observar nessa figura que a quantidade de notificações ao administrador 

praticamente não existe quando o dispositivo não está isolado, porque o gerenciamento é 

automatizado por meio da aplicação de regras e aquisição delas através dos vizinhos e do 

melhor nó da rede. Um importante diferencial deste algoritmo é que ele reduz a quantidade de 

notificações ao administrador quando o dispositivo está em rede. Por isso, ocorre uma maior 

quantidade de notificações ao administrador quando o dispositivo está isolado. 

6.3.4.3 Cenário 3: consumo de energia da rede utilizando o ProNet 

 O objetivo desta seção é avaliar o custo do ProNet em relação à quantidade de energia 

que pode ser reduzida quando se aplicam políticas. O consumo de energia será a métrica 

obtida através das fórmulas da seção 6.1.5 que se baseiam em tamanho dos pacotes, 

quantidade de pacotes e tipo de comunicação (direta e indireta). Nesta avaliação, será 

utilizado o tráfego real já investigado na seção 6.1.4.1. 

 A medição da redução de energia já foi avaliada na seção 6.1.5 para um cenário de 

rede local e de um backbone quando não se aplicam políticas (ou seja, sem o ProNet) e 

quando se aplicam políticas (com O ProNet). Para se realizar esta avaliação, consideraram-se 

as características do tráfego coletado e demonstrado pela seção 6.1.4.1.  



 

 

172 

 

 A Figura 6.33 apresenta o resultado da avaliação do consumo de energia utilizando o 

cenário de rede local definido na seção 6.1.5.1. Pode-se observar que o consumo de energia 

do algoritmo colaborativo é quase nulo, pois ele produz uma pequena quantidade de tráfego 

adicional. O ProNet utiliza esse algoritmo para propagar as regras. 

 

Figure 6.33 – Avaliação do ProNet no cenário de rede local 

 Apesar de a figura anterior não parecer que oferece uma grande redução no consumo 

de energia, a soma total da redução do consumo de energia representou 339398935.6 kW que 

correspondem a quase o mesmo consumo de energia nos 60 minutos (itens 1 e 2 ) do gráfico.  

 Essa avaliação do consumo de energia no cenário de backbone (ver Figura 6.34) 

apresentou um resultado semelhante quando se utilizam as políticas do Anexo XIV. O 

algoritmo colaborativo e consequentemente o ProNet não apresentaram impacto no aumento 

do consumo de energia da rede.  
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Figure 6.34 – Avaliação do ProNet no cenário de backbone 

 Como o ProNet utiliza o AC e ele não consome muita energia, então o ProNet 

apresenta todas as vantagens apresentadas pelas avaliações anteriores e adicionalmente 

contribui para o estabelecimento de redes verdes. Adicionalmente, foi possível observar que o 

consumo de energia de AC (vista mais claramente na Figura 6.32) é independente do 

consumo de energia da rede. Ou seja, ele apresenta um consumo de energia constante, sendo 

então mais importante para ser utilizado em redes com um maior consumo de energia. 

6.3.5 Discussão dos Resultados 

 Esta seção 6.3 demonstrou os custos do ProNet por meio de uma avaliação 

quantitativa dos mecanismos necessários para realizar traduções, inferência e propagação de 

regras. Primeiramente, analisou-se o custo do processamento de inferência e traduções. Foi 

possível verificar que o maior custo está no processamento das regras no processo de 

inferência. Visto que o framework ProNet possui esses mecanismos, identificou-se a 

importância de o ProNet não propagar todas as regras pela rede, de maneira que os 

dispositivos possuam um conjunto pequeno de regras para reduzir o custo desse framework.  

 O mecanismo utilizado para as regras serem propagadas no ProNet é o algoritmo 

colaborativo (AC). A avaliação desse algoritmo mostrou que AC possui um custo pequeno, 

quando se compara o tráfego de AC e um algoritmo de roteamento, bem como foi verificado 

que quanto maior o número de dispositivos com AC maior a capacidade de ele tratar eventos.  
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Além disso, AC foi comparado a possíveis variações dele (centralizado pró-ativo - CP e 

centralizado reativo - CR), sendo possível verificar o resumo dessa comparação na Tabela 

6.12 a seguir. 

Avaliação AC CP CR 

Capacidade de disseminação 
de políticas 

Racionalizada: 

OpcionalmenteConverge 

Sempre 

Converge 

Sempre 

Converge 

Capacidade de realizar o 
gerenciamento com uma 
menor quantidade de políticas 

Alta Baixa 

 

Média 

Capacidade de identificar 
regras para longo prazo 

Alta Baixa Média 

Capacidade de identificar 
regras para curto prazo 

Baixa Alta 

 

Média 

Capacidade de reduzir os 
custos do gerenciamento com 
semântica 

Alta Baixa Média 

Capacidade de automatizar o 
gerenciamento 

Alta NA NA 

Tabela 6.12 – Resumo da avaliação quantitativa 

 Dessa forma, pode-se observar que o algoritmo colaborativo apresenta apenas a 

desvantagem de não apresentar uma alta capacidade de identificar regras para serem utilizadas 

em um curto período, mas por outro lado apresenta vantagens para todas as outras avaliações. 

 Além disso, foi possível observar que o custo de consumo de energia do ProNet é 

muito baixo e constante. Então, quanto maior a rede, menor o impacto do ProNet no consumo 

de energia e maiores os benefícios (extensibilidade, adaptabilidade e automatização). 

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este capítulo apresentou a metodologia, o processo de definição de dados e diversas 

avaliações do ProNet, o qual permite a modelagem de informações e especificação de fluxos 

semânticos. A avaliação do ProNet qualitativa demonstrou suas vantagens em termos de 
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extensibilidade, reusabilidade, controle de rede e automatização da configuração de 

equipamentos, e as avaliações quantitativas apresentaram o custo e desempenho dele na 

redução de consumo de energia e para gerenciar um rede. 

 A existência de mecanismos semânticos nesse framework foi essencial para integrar 

diferentes tipos de informações: topologia, protocolos e localização geográfica. Além disso, 

isto permitiu o uso de técnicas de inferência para extrair informações implícitas e 

automatização de classificação de dados. Por meio da inferência, foi possível identificar 

tráfego indesejável (ex. encapsulamento de protocolo TCP e UDP em pacotes ICMP), 

sugestão de virtualização de um serviço web e automatização de configuração de roteadores 

para encaminharem as solicitações do serviço Web para equipamentos que ofereçam o serviço 

em locais mais próximos do solicitante dos serviços, suportando também a mobilidade dos 

serviços.  

 Conclui-se que o uso do ProNet pode ser aplicado em cenários mais restritos e com 

uma quantidade reduzida de equipamentos semelhantes ao cenário de rede Local. Além disso, 

pode-se verificar que o ProNet não está restrito a um único tipo de cenário, sendo 

demonstrada sua escalabilidade no cenário de backbone, em que o ProNet foi utilizado para 

investigar uma melhor redistribuição de um serviço muito utilizado na rede e que estava 

concentrado no Recife. O uso de política e de mecanismos de inferência contribuiu com uma 

automatização do processo de configuração dos equipamentos da topologia. 

 Em termos de restrições do ProNet, é importante controlar o número de condições a 

serem utilizados na inferência. Por outro lado, essa não é uma grande restrição, porque o 

algoritmo colaborativo evita que cada dispositivo tenha um grande número de regras 

desnecessárias sendo executadas constantemente.  

 Além disso, foi possível verificar que apesar dos custos de desempenho para realizar 

processamento de mensagens de controle, traduções e inferência, o ProNet fornece benefícios 

para postergar o auxilio do administrador no controle da rede e realizar o refinamento da rede 

de maneira automatizada. 
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 Ao longo desta tese foram identificadas as áreas de redes programáveis e semântica 

como promissoras para oferecerem um melhor gerenciamento de redes, desde que estejam 

integradas. Visto que já existe uma arquitetura 3GPP para o suporte a operadoras virtuais e 

necessidade de rápida instalação ou alteração de serviços, o framework ProNet foi definido, 

implementado e avaliado para prover um ambiente flexível e automatizado através de um 

inovador mecanismo denominado de algoritmo colaborativo.  Assim, este capítulo finaliza o 

estudo apresentando as considerações finais, as contribuições da presente tese e trabalhos 

futuros. 

7.1 DISCUSSÃO 

 O objetivo principal desta tese é prover flexibilidade e automatização nas tarefas 

relacionadas ao gerenciamento de redes a fim de facilitar a inserção de serviços e reduzir a 

necessidade do auxílio dos administradores, sendo consideradas as restrições de soluções 

disponíveis para modelagem semântica e programação de elementos de redes.  

 Embora a avaliação de flexibilidade de um framerwork seja algo difícil de mensurar, 

este indicador foi avaliado de maneira mais abstrata em uma avaliação qualitativa que discute 

e compara o ProNet com os framework de primeira e segunda geração de redes. Foi 

identificado que um dos problemas na inflexibilidade das redes está relacionado ao forte 

acoplamento das regras lógicas, operacionais e administrativas, sendo proposto o componente 

Wrapper-net como ponto de integração de plugins que realizam mapeamentos entre o flexível 

ambiente semântico e os elementos gerenciáveis. Outro desafio foi reduzir a carga do 

elemento central que tenha conhecimento e realize tomadas de decisões, sendo apresentada a 

proposta da colaboração entre os dipositivos que apresentaram como resultado a otimização 

do processamento de políticas, já que eles passaram a também observar como aprimorar o 

gerenciamento através da preocupação em não manter regras desnecessárias.  

 Para se alcançar essa decisão de ter um framewok com plugins para realizar 

mapeamento entre modelagem semântica e a rede, os Capítulo 2 e 3 descreveram as vantagens 

e restrições da abordagem semântica e da flexibilidade das atuais soluções para redes 
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programáveis. Após apresentar o estudo dos problemas, foram sugeridas alternativas para 

gerenciar as redes de maneira dinâmica, algoritmos para compartilhar informação, extração e 

análise de eventos, assim como um estudo da necessidade de alternativas semânticas e OWL. 

 Como resultado do estudo apresentado nos Capítulos 2 e 3, foi definida uma proposta 

de framework, sendo composta de dois hot spots (OWL-Net e Warpper-Net) e três camadas 

(KD, CT e P). No Capítulo 4, a especificação deste framework, denominado de ProNet, 

demonstrou a possibilidade do desenvolvimento e integração de soluções para o 

gerenciamento de redes utilizando semântica e inteligência. Por essa razão, já existe mais de 

uma solução para o módulo programável.  

 Ainda no Capítulo 4, os hot spots foram detalhados. Um importante hot spot é a 

semântica básica denominadas de OWL-Net que pode ser facilmente estendida para o 

domínio a ser gerenciado. OWL-Net permite a descrição da topologia da rede e fluxo 

semântico. Um outro hot spot é o Wrapper-Net composto de plugins: EPlugin e PPlugin. 

EPlugin que deve ser capaz de receber e enviar mensagens do ProNet para mapear o resultado 

da extração de dados de baixo nível (por exemplo, expressões regulares como condições de 

políticas, a definição de fluxo de redes e comandos para configurarem dispositivos) para 

serem passadas para o ambiente semântico com informações de alto nível (tais como 

descrição flexível das políticas) a ser acessado pelo administrador de redes. O PPlugin que 

também deve ser capaz de receber e enviar mensagens do ProNet para que os elementos 

programáveis possam ser controlados independentemente da sua tecnologia.  Um exemplo de 

PPlugin foi implementado para a aplicação das decisões realizadas semanticamente para o 

simulador do OMNeT++ que pode ser considerado um elemento programável. Esta foi a 

primeira solução de módulo programável integrado ao framework. Com esta solução, foi 

possível validar a capacidade de aplicar políticas a partir de um ambiente semântico. As 

modificações semânticas resultaram na alteração do ambiente simulado e reconfiguração dos 

dispositivos de redes desse ambiente. Além disso, o principal e inovador ponto fixo, o 

algoritmo colaborativo foi detalhado. Ele oferece uma abordagem inovadora para permite a 

realização de um processamento distribuído em que cada dispositivo possa observar os 

eventos da rede dinamicamente utilizando mecanismo de ensino e aprendizagem de regras 

lógicas que são utilizadas para analisar eventos de redes. 

 Após a apresentação do framework ProNet, no Capítulo 5, foram apresentados 

detalhes de implementação para os pontos flexíveis EPlugin e PPlugin. Nesta tese foi 
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apresentado o OMNeT++ como um ambiente de redes a ser gerenciado, sendo apresentados 

detalhes de como um PPlugin deve ser criado para interagir com elementos programavéis. 

Embora o Capítulo 5 apresente plugins para o OMNeT++, o framework não está restrito a esta 

solução, pois o trabalho de FRANÇA, J. (2012) que criou um PPlugin para o OpenFlow ser 

integrado ao framework ProNet. Esta outra solução permite ao administrador utilizar o ProNet 

para semanticamente virtualizar os recursos de redes e alterar as configurações dos 

dispositivos.  

 Em relação à camada de decisão, foram apresentadas as ferramentas para editar e 

analisar semanticamente as informações. Ainda no Capítulo 5, foi apresentado como traduzir 

OWL-Net para o ambiente programável do OMNeT++. Como este é um ponto flexível do 

framework, este hot spot foi validado pela dissertação de mestrado de FRANÇA (2012) que 

utilizou o OpenFlow em vez da solução  OMNeT++. 

 No Capítulo 6, foi realizada a avaliação do ProNet em contextos qualitativos e 

quantitativos, considerando também cenários de como realizar a redução de energia. A 

avaliação qualitativa demonstrou que o ProNet suporta o desacoplamento de regras de 

maneira a facilitar a alteração de serviços por meio do suporte de extensibilidade e 

reusabilidade da modelagem que não está acoplada às aplicações. A avaliação quantitativa foi 

subdividida em duas partes. A primeira avaliou os custos do framework para realizar o 

gerenciamento de maneira flexível e automatizada. O segundo grupo de avaliações 

quantitativas confirmou os benefícios já identificados pela avaliação qualitativa, 

demonstrando a capacidade do ProNet em realizar o apefeicoamento automatizado de 

políticas que podem resultar na otimização da nede, por exemplo, a redução do consumo de 

energia. 

 Nesta avaliação da energia, foi demonstrado que cada host da rede pode ser capaz de 

utilizar o algoritmo para processar e aprender condições, e assim obter uma grande redução no 

consumo de energia da rede como um todo. Cada host foi utilizado para extrair informações e, 

de forma dinâmica, configurar os protocolos para um modo que poupa energia. Como 

consequência, os equipamentos foram capazes de reduzir o consumo de energia de toda a rede 

por meio de bloqueios do processamento de alguns protocolos. Isso permitiu não só a redução 

do consumo de energia, mas também ofereceu maior disponibilidade e menor uso da memória 

RAM e processador do equipamentos de redes. 



 

 

179 

 

 Dessa forma, os resultados dessas avaliações e a dissertação de mestrado de FRANÇA 

(2012), baseada no ProNet, demonstraram que este é uma promissor framework para o 

desenvolvimento e integração de soluções no escopo de gerenciamento de redes com 

inteligência, colaboração e semântica. 

7.2 CONTRIBUIÇÕES 

 As contribuições desta tese se resumem na definição, desenvolvimento e avaliação de 

um framework que suporta o desenvolvimento e integração de soluções para gerenciamento 

automatizado e flexível de redes envolvendo a área de redes programáveis e mecanismos 

semântica. A automatização foi obtida por meio de mecanismos de aprendizagem e uso de 

inferência. A flexibiliade foi alcançada principalmente devido aos mecanismos semânticos e 

de traduções por meio de plugins.  

 Nesta integração foi proposto um algoritmo colaborativo para lidar com qualquer tipo 

de algoritmo de extração de informações a serem executadas de maneira distribuída, plugin 

para extrair conhecimento de tráfego capturado, plugin para mapear informações semânticas 

em comandos para redes simulada no simulador OMNeT++ e ontologia em OWL para 

descreve informações de redes de computadores. Detalhes das contribuições desenvolvidas 

para prover o framework estão listadas abaixo: 

1) O algoritmo colaborativo definido e desenvolvido para auxiliar a automatização do 

gerenciamento da rede, por meio de um mecanismo distribuído de observação de 

eventos e compartilhamento de regras e informações. Outra vantagem desse algoritmo 

é o uso do princípio da localidade para reduzir a carga de elemento gerenciador 

central; 

2) Definição e implementação do Wrapper-Net que contribui com o desacoplamento de 

regras administrativas, operacionais e lógicas. Para o Protégé, o Wrapper-Net é plugin 

que permite a solicitação de processamento semântico e associação com ontologia 

OWL-Net detalhada na Seção 4.4.2. Ao mesmos tempo, o Wrapper-Net também 

contém plugins que são pontos flexíveis: EPlugin para extrair eventos da rede e o 

PPlugin para interagir com elementos programáveis. 
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3) Definição e implementação do EPluginOMNeT que é um exemplo de EPlugin para o 

ProNet. Este extrai informações do ambiente simulado do OMNeT++ para o ambiente  

semântico.  

4) Definição e implementaçã do PPluginOMNeT que é um exemplo de PPlugin que 

realiza traduções das políticas, geradas automaticamente por meio de inferência, e para 

comandos referentes ao ambiente de simulação no OMNeT++; 

5) Modelagem OWL-Net: simples, pequena e extensível para descrição das informações 

utilizadas no gerenciamento da rede; 

6) Solução para integração do gerenciamento da rede com mecanismos de  verificação de 

consistência entre regras criadas por especialista em redes e os eventos extraídos da 

rede pelo EPlugin; 

7) Solução para identificar a necessidade de políticas. Isso se dá pelo uso de checagem de 

consistência e execução de inferência no ambiente semântico; 

8) Solução para identificar de maneira distribuída, pelo AC e EPlugin, a falta de regras 

para classificação de eventos extraídos na rede pelo EPlugin. 

 Outras importantes contribuições são os resultados das avaliações do framework de 

maneira qualitativa e quantitativa em dois cenários: rede local e rede backbone. 

 Quantitativamente, avaliou-se o custo adicional das soluções que constituem o 

framework e a capacidade do framework de postergar o auxílio de um administrador de redes 

para realizar a tomada de decisões na rede, de realizar o processamento de colaboração, 

inferência e traduções entre os ambiente semântico e de comandos de redes. 

 Assim como a flexibilidade, a extensibilidae é outro item difícil de ser avaliado e por 

isso foi considerado como outro indicador avaliado qualitativamente. Neste tipo de avaliação, 

demonstrou-se a comparação de redes de primeira, segunda e terceira gerações de maneira 

genérica nos processos de adição e alterações nos seviços de uma  rede. Foi possível observar, 

nesta avaliação, que o desacoplamento das regras oferecido pelo framework ProNet permite as 
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características de extensibilidade, reuso e rapidez nesses processos aos elementos de redes de 

terceira geração. 

 Em um cenário de rede local, um mesmo conteúdo pode estar associado a nomes 

diferentes, para isso este framework deve ser capaz de reduzir o consumo de energia através 

de uma modelagem de fluxo semântico que uniformiza a heterogeneidade de informações 

referentes a um mesmo conteúdo, permitindo a especificação de uma política para armazenar 

localmente este fluxo semântico, evitando a propagação e desperdício de energia com 

requisições referentes ao mesmo conteúdo. Ainda neste cenário de rede local, podem existir 

uma base de informações referentes a eventos SNMP e outro repositório com informações de 

tráfego. Os mecanismos semânticos são capazes de auxiliar na uniformização da informação 

de maneira que essas bases sejam integradas para colaborarem na detecção de protocolos ou 

fluxo que deveriam ser bloqueados para evitar a propagação de mensagens desnecessárias em 

casos de ataques DDoS ou mesmo protocolo não utilizado pela rede como o NetBIOS. 

 Em um cenário de backbone, podem ocorrer tráfegos semelhantes, originados de redes 

distintas em direção a um único serviço distante desses. A estratégia de virtualização de 

recursos suportada por redes programáveis e a possibilidade de modelar este tipo de tráfego 

semanticamente permite a criação de política para realocar esse serviço para uma rede mais 

próxima dessas, desde que a semântica também tenha descrição do modelo de negócio e dessa 

mobilidade do serviço, ou seja, informações administrativas e dos usuários devem ser 

expressas semanticamente também e associadas ao fluxo semântico. 

 Além disso, diversas publicações de livros, artigos e revistas que estão detalhados no 

Anexo XV. E adicionalmente, esta tese foi utilizada pelo trabalho de França (2012) que 

integrou o ProNet ao OpenFlow que é uma importante e promissora solução para uma rede 

programável. Isso permitiu comprovar que o ProNet é extensível e não restrito a cenários de 

simulação com o OMNeT++. 

7.3 TRABALHOS FUTUROS 

 A partir do que foi investigado nesta tese, o framework ProNet e o estudo na área de 

redes verdes podem proporcionar diversos trabalhos futuros. Assim, apresentamos, a seguir, 

algumas dessas possibilidades de trabalhos que apesar de estavam fora do escopo desta tese, 

são interessantes para extensão e melhor aceitação do ProNet: 
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 Pode-se observar que as vantagem semânticas apresentadas pelo ProNet podem 

ser impactadas pela nova abordagem de gerenciamento, utilizando regras 

lógicas. A criação das regras em SWRL podem requerer um grande esforço do 

especialista para aprender como traduzir seu conhecimento em regras lógicas. 

Por isso, seria interessante o desenvolvimento de um plugin capaz de oferecer 

uma interface amigável e por comando de voz para serem traduzidas em 

SWRL. 

 Dado que o BGP é um protocolo executado por roteadores para o anúncio e 

bloqueio de tráfego de acordo com regras, um interessante trabalho futuro seria 

a investigação deste protocolo como uma possível solução do módulo 

colaborativo. Além disso, também seria importante avaliar o desempenho e se 

será realizada uma fácil integração com o framework ProNet. 

 Extensão do protocolo BGP para trabalhar com a ativação e bloqueio de 

anúncio de regras em vez de endereços IP. Este protocolo também precisaria 

ser avaliado juntamente com o ProNet. Por exemplo, verificar se seria possível 

definir uma expressão onde o dispositivo aceitaria regras do domínio A e não 

aceitaria regras do domínio B. 

 Um trabalho interessante é considerar que os dispositivos inteligentes 

estivessem em uma dada rede extraindo e analisando tráfego sem invadir a 

privacidade dos usuários, ou seja, sem realizar a inspeção do payload dos 

pacotes. Para este cenário, seria curioso identificar os números mínimo e 

máximo de elementos inteligentes para oferecer um ambiente gerenciável pelo 

framework ProNet.  

 O estudo profundo e análise de corretude das regras serão válidos não só para 

este framework, mas será importante para a área de semântica como um todo. 

Ainda nesta área, seria importante propor um mecanismo que garanta a 

corretude das regras a serem aplicadas, utilizando o framework. 

 Outro trabalho nesta área de semântica seria a verificação do impacto das 

regras semânticas nas redes de computadores. Além disso, poder-se-iam 

analisar as ferramentas que verificam regras no Protégé e propor um 

mecanismo de verificação das regras integrado ao ProNet. 

 Multi-homing é um cenário que poderia ser investigado juntamente com o 

ProNet. Este cenário seria composto de dispositivos com a combinação das 
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seguintes características: uma ou mais interfaces; um ou mais endereços; e um 

ou mais links de conexão. Neste cenário também se poderia estudar 

mecanismos para redução do consumo de energia através de soluções para 

desligar ou ligar interfaces, não encaminhar replicação de informações entre as 

interfaces, melhor gerenciar os endereços e links, entre outras atividades. 

 Ainda em termos de escalabilidade, poder-se-ia estudar e propor uma solução 

para o ProNet em um cenário que a borda da rede possui o módulo 

colaborativo e o núcleo possui apenas o módulo programável (local de 

enforcement de políticas de acordo com o fluxo semântico). 

 Outro trabalho futuro é a avaliação do ProNet juntamente com o módulo 

IPTables para OMNeT++ que foi desenvolvido pelo trabalho de ARIZA-

QUITANA, CASILARI e HURTADO-LÓPEZ (2012) e publicação dessa 

integração no site do simulador OMNeT++, a fim de que seja oficialmente 

uma nova contribuição para o OMNeT++. 

 Em relação a EPlugin para o ProNet, pretende-se criar uma solução para 

aperfeiçoamento de políticas e análise do conhecimento através da execução de 

inferência. Sendo o estudo de caso, a criação e aprimoramento do algoritmo 

Sigen de SANTOS, (2012) que realiza a extração assinaturas automatizada. 

Neste cenário, o conhecimento será representado pelas assinaturas; 

 Em relação ao OpenFlow, um trabalho futuro seria utilizar o trabalho de 

FRANÇA, J. (2012) para avalia a latência do ProNet em cenários com tipos 

diferentes de tráfego e com tamanhos diferentes das redes quando utilizando o 

OpenFlow como solução de módulo programável. 

 Desde que se consiga uma autorização para se obter dados de um backbone, 

esta seria uma excelente altenativas para se verificar a escalabilidade do 

ProNet. A intenção seria estudar como associar os dados reais, gerar regra 

lógicas, como agregá-las e o estudo de ativar e desativar roteadores do 

backbone. 

 Vislumbrando tornar o ProNet um produto comercial, seria importante elaborar 

um questionário a ser entregue a tradicionais administradores de redes a fim de 

se verificar a viabilidade, restrições e vantagens do ProNet para o ambiente 

real de gerenciamento de redes. 
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GLOSSÁRIO 

 

3GPP – Generation Partnership Project. 

AC – Algoritmo Colaborativo definido na tese para interagir com algoritmo de extração e 

configuração de dispositivos de maneira automatizada e distribuída. 

AC CNA – algoritmo colaborativo configurado para permitir interagir com o administrador 

por meio do envio de notificações. 

AC SNA – algoritmo colaborativo configurado para não interagir com o administrador 

AF - funcionalidades de aplicação. 

AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) – algoritmo de roteamento para redes ad-hoc 

móveis. 

ARP – Address Resolution Protocol – utilizado para traduzir o endereço da camada de rede 

para o endereço da camada de enlace.  

ASN – sigla para Autonomous System Number. 

Autômato – o formalismo utilizado nesta tese para identificar eventos de redes. 

BackBone – rede de transporte que interliga várias redes. 

BIE  - sigla para base de informações de encaminhamento. 

BIR  - sigla para base de informações de roteamento. 

Colaboração – processamento distribuído em que os dispositivos trocam mensagens para 

atender um objetivo comum. 

Conhecimento – informações que transmitem um significado. Por exemplo, quantidade de 

fluxos identificados por cada dispositivo. 

CP – algoritmo centralizado pró-ativo. 

COPS (Common Open Policy Service) – protocolo especificado em um modelo 

cliente/servidor para política de controle de Qualidade de Serviço (QoS). 

CR – algoritmo centralizado reativo. 

Dispositivo inteligente – dispositivo com técnicas de redes inteligentes. 

DSL (Digital Subscriber Line) – tecnologia de transmissão de dados por fio que utiliza a 

própria rede de telefonia. 

Elemento de rede (ER) – é um dispositivo programável, por exemplo, roteador. 

EPlugin - algoritmo de extração que pode ser integrado ao framework. 

EPluginOMNeT – plugin desenvolvido na tese para extrair informações do ambiente 

simulado para o ambiente semântico. Este também interage com AC. 
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ETSI (Europen Telcommunication Standard Institute) - é um instituto que tem o objetivo de 

definir padrões de telecomunicações. 

FIND  (Future Internet Design) – programa de pesquisa para projetar uma Internet de próxima 

geração. 

Fluxo – um ou mais pacotes extraídos e classificados de acordo com algumas regras que 

seguem um padrão. 

Fluxo semântico – um fluxo que contém um significado para o administrador de redes. 

FMC – Fixed Mobile Convergence – arquitetura para permitir fácil agregação de redes 

comerciais, diferentes tecnologias de redes, migração de dispositivos logicamente e 

fisicamente heterogêneos para uma única infraestrutura baseada em IP. Esta arquitetura 

também oferece uma homogênea entrega de serviços independentemente da rede de acesso, 

tecnologia do dispositivo e terminal do usuário.  

Frozen spots – são pontos fixos e já implementados por um framework. Normalmente, 

invocam os hot spots. 

Handover - mecanismos que tratam da transição de um dispositivo de uma rede para outra ou 

transições dentro da infraestrutura de uma mesma operadora de telecomunicações. 

Hot spots - são pontos flexíveis de um framework, sendo necessário complementar e 

adicionar código para uma específica aplicação. 

ICMP - Internet Control Message Protocol – tipicamente utilizado para reportar erro na 

transmissão de pacotes IP. 

IETF - Internet Engineering Task Force. 

IExtractor – interface que deve ser implementada por novos EPlugin. 

IP – Internet protocol  - principal protocolo de comunicação, utilizado para transmitir pacotes 

entre dispositivos em rede. 

IProgrammable - interface que deve ser implementada por novos PPlugins. 

IPTV - Internet Protocol Television. 

IPv4 – protocol IP com formato de endereçamento de 32 bits. 

IPv6 – protocol IP com formato de endereçamento de 128 bits. 

ITU (International Telecommunication Union) – agência reguladora que é destinada a 

padronizar e regular as ondas de rádio e telecomunicações internacionais. 

Jess – é um motor de inferência que decide que regra utilizar para processar as informações. 

MAC – Media Access Control. 

NDL (Network Description Language) – linguagem para descrever ontologias de redes. 
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NetBios - Network Basic Input/Output System – protocol que fornece serviço de nomes. 

NML (Network Markup Language) – tentativa de ser uma linguagem padrão para descrever 

topologias de redes, principalmente, as que utilizam fibra ótica. 

NOX – controlador para OpenFlow. 

ODP  - sigla para organizações de desenvolvimento de padrões. 

OpenFlow – um framework de código aberto para fornecer virtualização e permitir 

modificações do comportamento dos dispositivos de redes através  de um conjunto de 

instruções bem definida. 

Ontologia – é formalmente a representação de um conhecimento definido e organizado pela 

classificação e relacionamento entre os dados. 

OMNET++  – um framework de código aberto para simulação de redes. 

OWL – Ontology Web Language – linguagem utilizada por aplicações que precisam 

processar e extrair informação de um conjunto de dados ou de algum documento. 

ORCA (Open Resource Control Architecture) - é um framework de controle para 

fornecimento de sistemas de rede virtuais através de um gerenciamento seguro e distribuído 

de recursos heterogêneos em cenários de cloud computing. 

ORCA-BEN (Open Resource Control Architecture) - (Breakable Experimental Network) – é 

uma extensão do framework ORCA para virtualização de recursos em um cenário de testbed 

ótico e em escala metropolitana. 

OWL-Net – proposta de ontologia, por esta tese, para permitir a descrição da topologia da 

rede e fluxo semântico. 

Padrão – conjunto de palavras que são transmitidas em redes e são encontradas em um ou 

mais pacotes. 

PCT –  pontos de concentração de tráfego. 

PDML – utilizada pelo wireshark, é uma linguagem simples em XML para descrever as 

informações dos pacotes decodificados. 

PDP - Policy Decision Point. 

Pellet – é um componente em Java, capaz de realizar o processamento de informações em 

OWL  e informar se existem inconsistência nas informações. 

PEP - Point Enforcement Policy. 

Plugin – módulo de extensão usado para adicionar novas funcionalidades a programas 

maiores. 

PMT - Policy Management Tool. 
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PPlugin - algoritmo de tradução entre a semântica em OWL e regras operacionais. 

PPluginOMNeT – plugin desenvolvido na tese para traduzir a semântica em OWL para 

comandos para gerenciar o gerenciamento de redes no simulador OMNeT++. 

ProNet – framework definido nesta tese para o desenvolvimento de aplicações de 

gerenciamento de redes de computadores. 

Protégé – plataforma de código aberto para modelar ontologias.  

PRTMs – sigla para Ponto de Rede de Transporte Multidigital que corresponde a roteadores 

no projeto PEMultidigital. 

RDF - linguagem para estruturar dados usando três componentes básicos: recurso, 

propriedade e indicação. 

Redes inteligentes – área de estudo constituída de algoritmos e protocolos que usam técnicas 

de aprendizado de máquina, representação de conhecimento, gerenciamento de redes, 

otimização de redes e predição para processar e transferir dados entre dispositivos. 

Semântica – atribuição de significados para um conjunto de dados ou informação. 

SLA (Sevice Level Agreement) – acordo que descreve os serviços, seus níveis e penalidades 

pelo não cumprimento do acordo. 

SWRL – Semantic Web Rule Language – é uma linguagem/ontologia utilizada para descrever 

regras na forma de antecedente e consequente. Estas regras podem ser definidas para inserir 

ou consultar informações descritas em OWL. 

Virtualização – mecanismo capaz de separar as aplicações e sistemas operacionais, assim 

como executa vários sistemas operacionais em um mesmo hardware. 

VNO – operadora de rede virtual – nova operadora de network que não possui infraestrutura 

para fornecer serviços para seus clientes. 

VoD  - Video on Demand. 

VoIP - Voice over IP. 

WiMAX (World Interoperability for Microwave Access) - padrão IEEE 802.16 para 

transmissão de dados sem fios em redes metropolitanas. 

wireshark – ferramenta para captura de tráfego. 
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ANEXOS 

 O site sourceforge.net oferece espaço para distribuição de um grande número de 

softwares, permitindo a distribuição de diversas versões de código de softwares. 

 Visto que a intenção desta tese é que exista a evolução deste framework e novas 

versões do ProNet, que podem resultar em alterações nos anexos, então a atual versão 1.0 do 

código do framework ProNet e os anexos a seguir (correspondentes a essa versão ) foram 

disponibilizados em https://sourceforge.net/projects/pronet/1.0. 

Anexo I – Código Referente ao KD do WrapperNet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

package br.ufpe.cin.pronet; 
 
import java.awt.event.*; 
import java.util.*; 
import java.util.logging.Level; 
import java.io.*; 
 
import javax.swing.*; 
 
import org.protege.swrlapi.core.SWRLRuleEngine; 
import org.protege.swrlapi.jess.JessSWRLRuleEngineCreator; 
import org.protege.swrlapi.owl2rl.OWL2RLController; 
import org.protege.swrltab.p3.P3SWRLRuleEngineFactory; 
 
import br.ufpe.cin.pronet.editor.ChooseOwlNedAction; 
import br.ufpe.cin.pronet.editor.ExecuteSimFileAction; 
import br.ufpe.cin.pronet.editor.ExpOwlNedFileText; 
import br.ufpe.cin.pronet.editor.ExtractAction; 
import br.ufpe.cin.pronet.editor.GenerateApplyPolicyAction; 
import br.ufpe.cin.pronet.editor.SelSimFileAction; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.IProgrammable; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Enforce; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Error; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Message; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Transfer; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.UpBase; 
import edu.stanford.smi.protege.model.*; 
import edu.stanford.smi.protege.util.Log; 
import edu.stanford.smi.protege.widget.*; 
import edu.stanford.smi.protege.resource.*; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.swrl.bridge.exceptions.*; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.swrl.bridge.jess.*; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.swrl.util.P3OWLUtil; 
import jess.*; 
 
import 
edu.stanford.smi.protegex.owl.inference.dig.reasoner.DIGReasonerIdentit
y; 
import 
edu.stanford.smi.protegex.owl.inference.protegeowl.ProtegeOWLReasoner; 
import 
edu.stanford.smi.protegex.owl.inference.protegeowl.ReasonerManager; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.jena.JenaOWLModel; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.OWLModel; 
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45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
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77 
78 
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80 
81 
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84 
85 
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88 
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import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.OWLNamedClass; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.OWLIndividual; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.OWLProperty; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.RDFIndividual; 
 
//tab for protégé version 3.4.7 
public class WrapperNet_KD extends AbstractTabWidget { 
    private static final int MAX_FRAMES = 20000; 
    private String strCmd; 
    private String strCmdDir; 
    private Wrappernet_CT wrappernet; 
    private BaseOWL baseOWL; 
    private Engine engine; 
     
    private javax.swing.JTextField ExpOwlNedFileText; 
    private javax.swing.JPanel ExpOwlNedPanel; 
    private javax.swing.JButton ExtOwlNedExportButton; 
    private javax.swing.JButton ExtOwlNedFileButton; 
    private javax.swing.JTextArea Messages; 
    private javax.swing.JPanel MessagesPanel; 
    private javax.swing.JTextField RunSelSimCmdText; 
    private javax.swing.JButton RunSelSimExecCmdButton; 
    private javax.swing.JButton RunSelSimFileButton; 
    private javax.swing.JButton RunSelSimFileRunButton; 
    private javax.swing.JTextField RunSelSimFileText; 
    private javax.swing.JButton RunSelSimFileUpdateButton; 
    private javax.swing.JButton RunExtractionButton; 
    private javax.swing.JPanel RunSelSimPanel; 
    private javax.swing.JTextField RunSelSimPortText; 
    private javax.swing.JButton RunGenerationEnforcePolicyButton; 
    private javax.swing.JLabel jLabel1; 
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1; 
    // End of variables declaration 
 
    // startup code 
    public void initialize() { 
     try{ 
     this.wrappernet = new Wrappernet_CT(baseOWL); 
     this.engine= new Engine(wrappernet); 
     this.baseOWL = new BaseOWL(engine); 
      
     //cadastro de plugins estaticamente para o pronet 
     FileConfiguration.cadastrarEPlugins(); 
     FileConfiguration.cadastrarPPlugins(); 
     //this.wrappernet.cadastraPPlugin(new 
PPluginControlTrafficOMNet()); 
     //this.wrappernet.cadastrarEPlugin(new 
EPluginExtractTrafficStoredMySQL(baseOWL)); 
      
        // initialize the tab label 
        setLabel("Owl Net"); 
        setIcon(Icons.getInstanceIcon()); 
 
        ExpOwlNedPanel = new javax.swing.JPanel(); 
        ExpOwlNedFileText = new javax.swing.JTextField(); 
        ExtOwlNedFileButton = new javax.swing.JButton(); 
        ExtOwlNedFileButton.addActionListener(new 
ChooseOwlNedAction()); 
        ExtOwlNedExportButton = new javax.swing.JButton(); 
 
        RunSelSimPanel = new javax.swing.JPanel(); 
        RunSelSimFileText = new javax.swing.JTextField(); 
        RunSelSimFileButton = new javax.swing.JButton(); 
        RunSelSimFileButton.addActionListener(new 
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SelSimFileAction(this)); 
 
        ///executa o simulador omnet de acordo com o caminho referente 
a runselsim 
        RunSelSimFileRunButton = new javax.swing.JButton(); 
        RunSelSimFileRunButton.addActionListener(new 
ExecuteSimFileAction(this));  
         
        //o adm pode ativar este botao para extrair informaçoes udando 
os eplugins 
        RunExtractionButton = new javax.swing.JButton(); 
        RunExtractionButton.addActionListener(new ExtractAction(this)); 
         
         
        RunGenerationEnforcePolicyButton = new javax.swing.JButton(); 
        RunGenerationEnforcePolicyButton.addActionListener(new 
GenerateApplyPolicyAction(this)); 
 
     }catch(Exception e){ 
      e.printStackTrace(); 
     } 
 
    } 
    public static boolean isSuitable(Project project, Collection 
errors) { 
 boolean isSuitable; 
 if (project.getKnowledgeBase().getFrameCount() > MAX_FRAMES) { 
  isSuitable = false; 
  String text = "Project too big, max=" + MAX_FRAMES + " 
frames"; 
  errors.add(text); 
 } else { 
     isSuitable = true; 
 } 
 return isSuitable; 
    } 
    // this method is useful for debugging 
    public static void main(String[] args) { 
        edu.stanford.smi.protege.Application.main(args); 
} 
 
 
 public void setCmdDir(String string) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  this.strCmdDir = string; 
 } 
 
 
 public void setCmd(String path) { 
  this.strCmd = path; 
 } 
 
 public String getCmd() { 
  return this.strCmd; 
 } 
 
 public String getCmdDir() { 
  return this.strCmdDir; 
 } 
 
  
 public void executeExtraction() throws Exception{ 
  //seleciona semantica owl a ser utilizada na extracao das 
informacoes 
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  String selectedsemantic = ExpOwlNedFileText.getText(); 
  //envia a solicitacao de atualizacao da baseowl a ser 
feita pelos pplugins 
  //o wrapper-net irah fazer essa distribuicao 
  Message msg = new UpBase(selectedsemantic); 
  msg.setSrc(FileConfiguration.getEDITORADRESS()); 
  msg.setDest(FileConfiguration.getWRAPPERNETADDRESS()); 
  msg = this.wrappernet.receive(msg); 
  if( msg instanceof Error) 
   throw new Exception( msg.toString()); 
 } 
 public void executeGenerationApplyPolicy() throws Exception{ 
  //seleciona semantica owl a ser utilizada na extracao das 
informacoes 
  String owlFileName = ExpOwlNedFileText.getText(); 
  Transfer msg = new Transfer(); 
  msg.setSrc(FileConfiguration.getEDITORADRESS()); 
  msg.setDest(FileConfiguration.getBASEOWLADDRESS()); 
  baseOWL.receive(msg); 
   
 } 
} 
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Anexo II - Código Referente ao CT do WrapperNet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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21 
22 
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25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

package br.ufpe.cin.pronet; 
 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Hashtable; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.IExtractor; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.IProgrammable; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Enforce; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Error; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.GetParameter; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.InfoNewData; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Message; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.RUpBase; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.UpBase; 
 
public class Wrappernet_CT { 
 private static Hashtable eplugins; 
 private static Hashtable pplugins; 
 private static BaseOWL baseowl; 
  
 public Wrappernet_CT(BaseOWL baseowl_){ 
  eplugins = new Hashtable(); 
  pplugins = new Hashtable(); 
  baseowl = baseowl_; //referencia para a baseowl 
   
 } 
  
 public synchronized static Message receive(Message msg){ 
  Message response = null; 
  try{ 
    
  if(msg instanceof InfoNewData){ 
    //retorna um RInfoNewData ou ErroMessage 
    response = baseowl.receive(msg);  
  
    
  }else if(msg instanceof UpBase){ 
  
 if(msg.getDest().equals(FileConfiguration.getBASEOWLADDRESS())){ 
    //retorna um RInfoNewData ou ErroMessage 
    response = baseowl.receive(msg); 
   } 
   //se nao estah sendo enviado para a baseowl, entao 
eh para algum eplugin 
   else 
if(msg.getDest().equals(FileConfiguration.getWRAPPERNETADDRESS())){ 
    //se a origem for AC, entao jah encaminha para 
o eplugin solicitado 
   
 if(msg.getSrc().equals(FileConfiguration.getACADDRESS())){ 
     IExtractor eplugin = 
(IExtractor)eplugins.get(msg.getDest()); 
     response = 
eplugin.updateOWLBase((UpBase) msg); 
    } 
    else 
if(msg.getSrc().equals(FileConfiguration.getEDITORADRESS())){ 
    //se a origem for o editor, entao eh para 
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extrair informacao de todos eplugin 
     Enumeration e = eplugins.elements(); 
     while(e.hasMoreElements()){ 
      IExtractor eplugin = (IExtractor) 
e.nextElement(); 
      response = 
eplugin.updateOWLBase((UpBase) msg); 
      response = 
response.concat(response); 
     } 
     if(!(response instanceof Error)){ 
      //depois enviar a msg infonewdata 
para a baseowl 
      response = 
baseowl.receive(response); 
      //entregar a resposta da baseowl 
para todos os eplugins 
      e = eplugins.elements(); 
      while(e.hasMoreElements()){ 
       IExtractor eplugin = 
(IExtractor) e.nextElement(); 
      
 eplugin.listenResponseFromBaseOWL(response);   
     
      } 
      //se nao levantar nenhum excecao 
entao serah enviada uma mensagem RUpBase 
      response = new RUpBase(); 
     
 response.setDest(FileConfiguration.getEDITORADRESS()); 
     
 response.setSrc(FileConfiguration.getWRAPPERNETADDRESS()); 
     } 
      
    } 
   } 
  }else if(msg instanceof Enforce){ 
   Enumeration p = pplugins.elements(); 
   while(p.hasMoreElements()){ 
   
 ((IProgrammable)p.nextElement()).translatePolicy((Enforce)msg); 
   } 
  } 
  }catch(Exception e){ 
   response = new Error(e.getMessage()); 
  
 response.setSrc(FileConfiguration.getWRAPPERNETADDRESS()); 
  } 
  if(!(msg instanceof Enforce)) 
   return response; 
  else  
   return null; 
   
 } 
 public void cadastrarPPlugin(String address, IProgrammable 
plugin) { 
  pplugins.put(address, plugin);   
 } 
 public void cadastrarEPlugin(String address, IExtractor plugin) { 
  plugin.setWrappernet(this); 
  eplugins.put(address, plugin);   
 } 
  
} 
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Anexo III - Código da Referente ao Engine 
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package br.ufpe.cin.pronet; 
 
import org.protege.swrlapi.core.SWRLRuleEngine; 
import org.protege.swrlapi.jess.JessSWRLRuleEngineCreator; 
import org.protege.swrlapi.owl2rl.OWL2RLController; 
import org.protege.swrltab.p3.P3SWRLRuleEngineFactory; 
 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Enforce; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Error; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Message; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Transfer; 
import 
edu.stanford.smi.protegex.owl.inference.dig.reasoner.DIGReasonerIdentity
; 
import 
edu.stanford.smi.protegex.owl.inference.protegeowl.ProtegeOWLReasoner; 
import 
edu.stanford.smi.protegex.owl.inference.protegeowl.ReasonerManager; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.jena.JenaOWLModel; 
import edu.stanford.smi.protegex.owl.swrl.util.P3OWLUtil; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.*; 
 
public class Engine { 
 private Wrappernet_CT wrappernet; 
 private String owldata; 
 public Engine(Wrappernet_CT wrappernet_){ 
  this.wrappernet = wrappernet_; 
 } 
  
 public Message receive(Message m){ 
  Run run = (Run) m; 
  owldata =run.getOWL(); 
  //gerar e checar as novas políticas 
  try { 
   JessSWRLRuleEngineCreator ruleEngineCreator = new 
JessSWRLRuleEngineCreator();  
         P3SWRLRuleEngineFactory.registerRuleEngine("Jess", 
ruleEngineCreator); 
         JenaOWLModel owlModel = 
P3OWLUtil.createJenaOWLModel(/*owlFileName(*/owldata); 
   SWRLRuleEngine ruleEngine = 
P3SWRLRuleEngineFactory.create("Jess", owlModel); 
   OWL2RLController owl2RLController = 
ruleEngine.getOWL2RLController(); 
   owl2RLController.enableAll(); 
   ruleEngine.reset();     
    
   //transfere os dados da baseowl e regras para o 
engine 
   ruleEngine.importSWRLRulesAndOWLKnowledge(); 
    
   //produzir automaticamente novas regras 
   ruleEngine.infer(); 
    
   //verifica a consistencia dos dados com as novas 
regras 
   final String REASONER_URL = "http://localhost:8081"; 
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//port 8081 is default for DIG Pellet 
   ReasonerManager reasonerManager = 
ReasonerManager.getInstance();  
   ProtegeOWLReasoner reasoner = 
reasonerManager.getReasoner(owlModel);  
      
   reasoner.setURL(REASONER_URL);  
   if(reasoner.isConnected()) {  
    DIGReasonerIdentity reasonerIdentity = 
reasoner.getIdentity();  
    reasoner.computeInconsistentConcepts(null); 
      
   }else {  
    System.out.println("Reasoner not connected!"); 
    return new Error("Pellet indisponível para 
checar consistência"); 
   } 
   
    
  } catch (Exception e) { 
   return new Error("Exception: " + e.getMessage()); 
  } 
   
  //faz o enforce de politicas atraves de pplugins 
  Enforce msg = new Enforce(owldata); 
  msg.setSrc(FileConfiguration.getENGINEADDRESS()); 
  msg.setDest(FileConfiguration.getWRAPPERNETADDRESS()); 
  this.wrappernet.receive(msg); 
   
  //retorna as novas informacoes para a baseowl ser 
atualizada 
  RRun rrun = new RRun(); 
  rrun.setSrc(FileConfiguration.getENGINEADDRESS()); 
  rrun.setDest(FileConfiguration.getBASEOWLADDRESS()); 
  rrun.setOWL(owldata); 
  return rrun; 
 } 
} 
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Anexo IV - Ontologia OWL-Net 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#" 
    xmlns:xsp="http://www.owl-ontologies.com/2005/08/07/xsp.owl#" 
    xmlns:swrlx="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/swrlx.owl#" 
    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 
    xmlns:query="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/query.owl#" 
    xmlns:temporal="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl#" 
    xmlns:tbox="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/tbox.owl#" 
    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/owlnet.owl#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns:sqwrl="http://sqwrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.4/sqwrl.owl#" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
    xmlns:abox="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/abox.owl#" 
    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:swrla="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#" 
  xml:base="http://www.owl-ontologies.com/owlnet.owl"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""> 
    <owl:imports 
rdf:resource="http://sqwrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.4/sqwrl.owl"/> 
    <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb"/> 
    <owl:imports 
rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/swrlx.owl"/> 
    <owl:imports 
rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/query.owl"/> 
    <owl:imports 
rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/abox.owl"/> 
    <owl:imports 
rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/tbox.owl"/> 
    <owl:imports 
rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-
ins/3.3/temporal.owl"/> 
    <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrl"/> 
    <owl:imports 
rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl"/> 
  </owl:Ontology> 
  <owl:Class rdf:ID="Port"/> 
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  <owl:Class rdf:ID="Policy"/> 
  <owl:Class rdf:ID="PolicyLink"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Policy"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Element"/> 
  <owl:Class rdf:ID="TCP"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="Module"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="PolicySematic"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Policy"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Parameter"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Network"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Rule"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Enviroment"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Link"/> 
  <owl:Class rdf:ID="ICMP"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Module"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="PolicyConfiguration"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Policy"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:ObjectProperty 
rdf:about="http://www.w3.org/2003/11/swrl#argument2"/> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasNetwork"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Enviroment"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Network"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasNetworkParameters"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Parameter"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Network"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasSrcPort"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Link"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Port"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasPorts"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Element"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Port"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasLink"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Link"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Network"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasEnviromentParameters"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Enviroment"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Parameter"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasDestPort"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Port"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Link"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasDest"> 
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    <rdfs:domain rdf:resource="#Link"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Element"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasElementParameters"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Parameter"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Element"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasSource"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Link"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Element"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="configure"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#PolicyConfiguration"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Element"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasModuleParameters"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Parameter"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Module"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasPattern"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Element"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Module"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasRule"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Policy"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Rule"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasAction"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Policy"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasValue"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Parameter"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasType"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Parameter"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasState"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Port"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <swrl:Imp rdf:ID="Rule-1"> 
    <swrl:head> 
      <swrl:AtomList> 
        <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 
        <rdf:first> 
          <swrl:ClassAtom> 
            <swrl:classPredicate rdf:resource="#TCP"/> 
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            <swrl:argument1> 
              <swrl:Variable rdf:ID="pacote"/> 
            </swrl:argument1> 
          </swrl:ClassAtom> 
        </rdf:first> 
      </swrl:AtomList> 
    </swrl:head> 
    <swrl:body> 
      <swrl:AtomList> 
        <rdf:first> 
          <swrl:ClassAtom> 
            <swrl:argument1> 
              <swrl:Variable rdf:ID="e"/> 
            </swrl:argument1> 
            <swrl:classPredicate rdf:resource="#Element"/> 
          </swrl:ClassAtom> 
        </rdf:first> 
        <rdf:rest> 
          <swrl:AtomList> 
            <rdf:rest> 
              <swrl:AtomList> 
                <rdf:first> 
                  <swrl:IndividualPropertyAtom> 
                    <swrl:argument2> 
                      <swrl:Variable rdf:ID="p"/> 
                    </swrl:argument2> 
                    <swrl:argument1 rdf:resource="#pacote"/> 
                    <swrl:propertyPredicate 
rdf:resource="#hasEnviromentParameters"/> 
                  </swrl:IndividualPropertyAtom> 
                </rdf:first> 
                <rdf:rest> 
                  <swrl:AtomList> 
                    <rdf:first> 
                      <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 
                        <swrl:argument2> 
                          <swrl:Variable rdf:ID="search_string"/> 
                        </swrl:argument2> 
                        <swrl:argument1 rdf:resource="#p"/> 
                        <swrl:propertyPredicate 
rdf:resource="#hasValue"/> 
                      </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 
                    </rdf:first> 
                    <rdf:rest> 
                      <swrl:AtomList> 
                        <rdf:rest> 
                          <swrl:AtomList> 
                            <rdf:rest 
rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 
                            <rdf:first> 
                              <swrl:BuiltinAtom> 
                                <swrl:builtin 
rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#matches"/> 
                                <swrl:arguments> 
                                  <rdf:List> 
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                                    <rdf:first 
rdf:resource="#search_string"/> 
                                    <rdf:rest> 
                                      <rdf:List> 
                                        <rdf:rest 
rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 
                                        <rdf:first> 
                                          <swrl:Variable 
rdf:ID="pattern"/> 
                                        </rdf:first> 
                                      </rdf:List> 
                                    </rdf:rest> 
                                  </rdf:List> 
                                </swrl:arguments> 
                              </swrl:BuiltinAtom> 
                            </rdf:first> 
                          </swrl:AtomList> 
                        </rdf:rest> 
                        <rdf:first> 
                          <swrl:BuiltinAtom> 
                            <swrl:builtin 
rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#stringConcat"/> 
                            <swrl:arguments> 
                              <rdf:List> 
                                <rdf:rest> 
                                  <rdf:List> 
                                    <rdf:rest 
rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 
                                    <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                                    >^.*?icmp.*?</rdf:first> 
                                  </rdf:List> 
                                </rdf:rest> 
                                <rdf:first rdf:resource="#pattern"/> 
                              </rdf:List> 
                            </swrl:arguments> 
                          </swrl:BuiltinAtom> 
                        </rdf:first> 
                      </swrl:AtomList> 
                    </rdf:rest> 
                  </swrl:AtomList> 
                </rdf:rest> 
              </swrl:AtomList> 
            </rdf:rest> 
            <rdf:first> 
              <swrl:IndividualPropertyAtom> 
                <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#hasPattern"/> 
                <swrl:argument1 rdf:resource="#e"/> 
                <swrl:argument2 rdf:resource="#pacote"/> 
              </swrl:IndividualPropertyAtom> 
            </rdf:first> 
          </swrl:AtomList> 
        </rdf:rest> 
      </swrl:AtomList> 
    </swrl:body> 
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  </swrl:Imp> 
</rdf:RDF> 
 
<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 3.4.7, Build 620)  
http://protege.stanford.edu --> 
 



 

 

212 

 

Anexo V – Regras Lógicas em SWRL 

Protocolo Regra em SWRL 

C
on

tr
ol

e Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, ?search_string)∧ 
swrlb:stringConcat(?pattern, 

"(wlan|wlan:data|(.*?)ip:data$|(.*?)pppoed$|(.*?)llc$)")∧ 
swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ Controle(?search_term) 

A
R

P
 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, ?search_string)∧ 
swrlb:stringConcat(?pattern, "^.*?arp.*?")∧ swrlb:matches(?search_string, 

?pattern) → ARP(?search_term) 

B
O

O
T

P
 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 

?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, "^(.*?)bootp$")∧ 
swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → BOOTP(?search_term) 

C
D

P
 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, ?search_string)∧ 
swrlb:stringConcat(?pattern, "^(.*?)cdp$")∧ swrlb:matches(?search_string, 

?pattern)→ CDP(?search_term) 

C
ha

t 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)(tcp:irc|jabber:xml|tcp:msnms)$")∧ swrlb:matches(?search_string, 
?pattern)→ Chat(?search_term) 

C
om

pa
rt

il
ha

m
en

t
oW

in
do

w
s 

 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, "^(.*?)(smb|nbns)(.*?)$")∧ 

swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → CompartilhamentoWindows(?search_term) 

 

D
N

S
 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 

?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 
"^wlan:.*:dns$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → DNS(?search_term) 

E
m

ai
l 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)(tcp:smtp|tcp:pop|pop:imf)$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ 
Email(?search_term) 

F
ax

 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)t38$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → Fax(?search_term) 
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Protocolo Regra em SWRL 
G

S
M

T
A

P
 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 

?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 
"^(.*?)gsmtap$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → GSMTAP(?search_term) 

H
T

T
P

 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"(.*?)http(.*?)")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → HTTP(?search_term) 

IA
P

P
 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)iapp$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → IAPP(?search_term) 

IC
M

P
 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 

?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 
"^.*?icmp.*?")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ ICMP(?search_term) 

IG
M

P
 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, ?search_string)∧ 

swrlb:stringConcat(?pattern,"^(.*?)igmp$")∧ swrlb:matches(?search_string, 
?pattern)→ IGMP(?search_term) 

IP
C

P 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, "^(.*?)ipcp$")∧ 
swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ IPCP(?search_term) 

L
C

P 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)lcp$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ LCP(?search_term) 

N
T

P
 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)ntp$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → NTP(?search_term) 

P
A

P 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)pap$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ PAP(?search_term) 

E
do

nk
ey

 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)^ swrlb:stringConcat(?pattern, "^.*?edonkey.*?")∧ 
swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → Edonkey(?search_term) 

S
S

H
 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)ssh$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern) → SSH(?search_term) 



 

 

214 

 

Protocolo Regra em SWRL 
S

S
L

 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)(x509sat...|ssl)(.*?)$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ 
SSL(?search_term) 

S
T

P 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)stp$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ STP(?search_term) 

T
C

P 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^(.*?)(ip:tcp|tcp:data)$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ 
TCP(?search_term) 

U
D

P
 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 

?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 
"^(.*?)(ip:udp|udp:data)$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ 

UDP(?search_term) 

V
oz

 Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"^wlan:.*stun$")∧ swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ Voz(?search_term) 

C
on

tr
ol

e 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term, 
?search_string)∧ swrlb:stringConcat(?pattern, 

"(wlan|wlan:data|(.*?)ip:data$|(.*?)pppoed$|(.*?)llc$)")∧ 
swrlb:matches(?search_string, ?pattern)→ Controle(?search_term) 

 



 

 

215 

 

Anexo VI – Regras administrativas em OWL-Net 

<PolicySemantic rdf:ID=”politicaFluxoSemantico_ARP”> 
<hasRule> 

<SWRL rdf:ID="regraARP"> 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term,?search_string) 
^ swrlb:stringConcat(?pattern, "^(.*?)(arp)(.*?)$") ^ 

swrlb:matches(?search_string, ?pattern)   ARP(?search_term)  

</SWRL> 

</hasRule> 

<hasAction rdf:datatype="#string">OFF  

</hasAction> 

</PolicySemantic> 

Figura 6.22 – Política para executar tráfego ARP em modo de economia de energia 

 

<PolicySemantic rdf:ID=”politicaFluxoSemantico_CW”> 
<hasRule> 

<SWRL rdf:ID="regraCW"> 

Packet(?search_term)∧ hasProtocol (?search_term,?search_string) 
^ swrlb:stringConcat(?pattern, "^(.*?)( smb|nbns)(.*?)$") ^ 

swrlb:matches(?search_string, ?pattern)   CW(?search_term)  

</SWRL> 

</hasRule> 

<hasAction rdf:datatype="#string">OFF  

</hasAction> 

</PolicySemantic> 

Figura 6.23 – Política para bloquear tráfego referente a compartilhamento por protocolos do 
Windows (NetBios e SMB) 
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Anexo VII – Código do EPluginOMNeT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

package br.ufpe.cin.pronet.plugins.omnet; 
 
import java.util.*; 
 
import br.ufpe.cin.pronet.FileConfiguration; 
import br.ufpe.cin.pronet.Wrappernet; 
import br.ufpe.cin.pronet.communication.ThreadConnectionServer; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.IExtractor; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Error; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.GetParameter; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.InfoNewData; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Message; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.RUpBase; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.UpBase; 
 
//o omnet irah controlar o tempo de simulacao e notificar os plugins 
vinculados aos node 
public class EPluginOMNet implements IExtractor{ 
    private Hashtable eplugins; 
    private String myaddress; 
    private static ThreadConnectionServer threadconnectionserver; 
    private Wrappernet wrappernet; 
     
    public void setWrappernet(Wrappernet w){ 
     this.wrappernet=w; 
    } 
    public EPluginOMNet(){ 
        myaddress = "epluginomnet"; 
        eplugins = new Hashtable(); 
        threadconnectionserver = new 
ThreadConnectionServer(FileConfiguration.getPORTWRAPPERNET()); 
  //inicializa porta do wrappernet 
  threadconnectionserver.start(); 
    } 
     
    public void receiveMsgFromOMNeT(Message msg){ 
     if(msg instanceof CreateNode){ 
      if(!eplugins.contains(((CreateNode)msg).getID())){ 
             //time - interval to extract events is defined by omnet 
onfiguration 
       String idnode = ((CreateNode)msg).getID();  
                eplugins.put(idnode, new EPluginSimulation(idnode, 
FileConfiguration.rules(idnode))); 
            } 
     } else if(msg instanceof RemoveNode){ 
      if(eplugins.contains(((RemoveNode)msg).getID())){ 
             eplugins.remove(((RemoveNode)msg).getID()); 
            } 
     } else if(msg instanceof ExecuteSimulation){ 
       //recebe o intervalo inicial da extracao e o intervalo 
final da extracao 
            int starte = ((ExecuteSimulation)msg).initial_time(); 
            int finale = ((ExecuteSimulation)msg).final_time(); 
            Enumeration plugins = eplugins.elements(); 
            while(plugins.hasMoreElements()){ 
                EPluginSimulation epluginsim = 
(EPluginSimulation)plugins.nextElement(); 
                epluginsim.executa_extracao(starte, finale); 
            } 
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60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 

     } 
      
    } 
     
     
  //pode retorna RUpBase ou Error 
    public Message updateOWLBase(UpBase u){ 
     Message rupbase = new RUpBase(); 
      
     if(u.getSrc().equals(FileConfiguration.getEDITORADRESS())){ 
      Enumeration plugins = eplugins.elements(); 
            while(plugins.hasMoreElements()){ 
                EPluginSimulation epluginsim = 
(EPluginSimulation)plugins.nextElement(); 
                Message m = epluginsim.updateOWLBase(u); 
                rupbase = (RUpBase)rupbase.concat(m);     
                //implicitamente retornar para o wrappernet a mensagem 
RUpBase ou Error 
            } 
             
     } else if(u.getSrc().equals(FileConfiguration.getACADDRESS())){ 
      EPluginSimulation eplugin  = (EPluginSimulation) 
eplugins.get(u.getDest()); 
      InfoNewData infonewdata = (InfoNewData) 
eplugin.updateOWLBase(u); 
      infonewdata.setSrc(this.myaddress); 
      infonewdata.setDest(u.getSrc()); 
      //explicitamente passa para o wrappernet a resposta 
      Message m = wrappernet.receive(infonewdata); 
      eplugin.listenResponseFromBaseOWL(m); 
      if(m instanceof Error) 
       rupbase = m;       
     } 
     rupbase.setSrc(this.myaddress); 
     rupbase.setDest(u.getSrc()); 
   
        return rupbase; 
    } 
 
  //pode retorna RInfoNewData ou Error 
    public void listenResponseFromBaseOWL (Message i){ 
     if(i instanceof Error){ 
      Enumeration plugins = eplugins.elements(); 
            while(plugins.hasMoreElements()){ 
                EPluginSimulation epluginsim = 
(EPluginSimulation)plugins.nextElement(); 
                epluginsim.listenResponseFromBaseOWL(i); 
            } 
     } 
    } 
 
    //retorna erromessage ou RGetParameter 
    public Message listenRequestFromAC (GetParameter g){ 
        //o processaento das amostras estÃ£o sendo executados de acordo 
com o simulador 
        //entÃ£o sÃ³ falta associar os resultados ao tipo de mensagem 
RGetParameter 
     EPluginSimulation eplugin  = (EPluginSimulation) 
eplugins.get(g.getDest()); 
  return eplugin.listenRequestFromAC(g); 
    } 
} 
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Anexo VIII – Código do EPluginSimulation 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

package br.ufpe.cin.pronet.plugins.omnet; 
 
 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Hashtable; 
import java.util.Vector; 
 
import br.ufpe.cin.pronet.BaseOWL; 
import br.ufpe.cin.pronet.FileConfiguration; 
import br.ufpe.cin.pronet.communication.ThreadClientWrappernet; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.IExtractor; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Error; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.GetParameter; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.InfoNewData; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Message; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.RGetParameter; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.RInfoNewData; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.RUpBase; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.UpBase; 
 
 
public class EPluginSimulation { 
    private EPluginOMNet wrappernet; 
    private String ip_src; 
     
    private int last_collect_start; 
    private int last_collect_final; 
  
    private int Wi; 
 private int Wo; 
 private int Gk; 
 private Vector G; //o conjunto total de mensagens 
 private Hashtable Gt; //hashtable - key condition e value TeachV 
  
 private ParseOWL parse; 
  
     
    public EPluginSimulation(String ip, Vector c){ 
     parse = new ParseOWL(); 
        ip_src = ip; 
        Gt = parse.updateConditions(c); 
    } 
    public void executa_extracao(int starte, int finale){ 
        //extrai dados do bd no intervalo informado e tranwsforma para a 
ontologia 
        last_collect_start = starte; 
        last_collect_final = finale; 
        System.out.println("Executa extracao "+ip_src); 
        //owl 
        this.resetCollected();  
  //consultar a o bd para armazenar os eventos  
  G = parse.collect_sample(last_collect_start, 
last_collect_final); 
         
        Enumeration e = G.elements(); 
        while(e.hasMoreElements()){ 
         Event event = (Event)e.nextElement(); 
         TeachV teach = (TeachV) Gt.get(event.getSemantic()); 
         if(teach == null){ 
          //mensagem desconhecida 
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61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

          // sentido == 1 corresponde a pacotes que estao 
chegando no no 
        //sentido == 2 corresponde a pacotes que estao 
saindo do no 
          if(event.getDirection()==1) 
              Wi++; 
             else 
              Wo++; 
         }else{ 
          if(teach.hasAutomato == true){       
          // sentido == 1 corresponde a pacotes que estao 
chegando no no 
          //sentido == 2 corresponde a pacotes que estao 
saindo do no 
             Gk++; 
             if(event.getDirection()==1) 
              teach.Kientrada++; 
             else 
              teach.Kisaida++;       
          } 
          //contabiliza o num de msgs desconhecidas 
          else{ 
           teach.noknown++; 
           // sentido == 1 corresponde a pacotes que 
estao chegando no no 
           // sentido == 2 corresponde a pacotes que 
estao saindo do no 
           if(event.getDirection()==1) 
            Wi++; 
           else 
            Wo++; 
          } 
          //atualiza teach  
          Gt.remove(event.getSemantic()); 
          Gt.put(event.getSemantic(), teach); 
         } 
          
        } 
         
    } 
     
  //pode retorna RUpBase ou ErroMessage para o EpluginOmnet 
    public Message updateOWLBase(UpBase u){ 
      
     InfoNewData infonewdata = new InfoNewData();  
        if(u.isOWLModel()){ 
            //captura amostras 
            G = parse.collect_sample(last_collect_start, 
last_collect_final); 
            String semantic; 
   try { 
    semantic = parse.associateOWLModel(G, 
Gt/*regras conhecidas e desconecida*/, u.getSemantic()); 
   } catch (Exception e) { 
    return new Error(e.getMessage()); 
   } 
         
            //a base owl pode encontrar incosistencia e levantar erro 
            infonewdata.setSemantic(semantic); 
             
        }else if(u.isRule()){ 
         Gt.put( parse.toCondition(u.getRule()), 
parse.toTeachV(u.getRule())); 
            //a base owl pode encontrar incostitencia e levantar erro 
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125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
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160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
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168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

            infonewdata.setRule(u.getRule()); 
        } 
        //despois criar a resposta se tudo ocorrer sem erros 
        return infonewdata; 
         
    } 
     
    public void listenResponseFromBaseOWL (Message i){ 
     //se ocorrer um erro e tiver a informacao das regras 
      //eh porque as regras precisam ser removidas 
     if(i instanceof Error){ 
      if(((Error)i).containsRules()){ 
       Vector removeRules = ((Error)i).getRules(); 
       Enumeration e = removeRules.elements(); 
       while(e.hasMoreElements()){ 
        Gt.remove(ParseOWL.toCondition( (String) 
e.nextElement())); 
       }             
      } 
     } 
      
    } 
     
  //retorna erromessage ou RGetParameter 
    public Message listenRequestFromAC (GetParameter g){ 
        //o processaento das amostras estÃ£o sendo executados de acordo 
com o simulador 
        //entÃ£o sÃ³ falta associar os resultados ao tipo de mensagem 
RGetParameter 
        RGetParameter r = new RGetParameter(); 
        r.setTotalKnown(/*totalKnown*/Gk); 
        r.setPercentegeKnown(/*percentegeKnown*/Gk/(Gk+Wi+Wo)); 
        
r.setPercentegeUnknownReceived(/*percentegeUnknownReceived*/Wi/(Gk+Wi+Wo
)); 
        
r.setPercentegeUnknownSent(/*percentegeUnknownSent*/Wo/(Gk+Wi+Wo)); 
        
r.setPercentegeKnownForEachRule(/*knownForEachRule*/parse.knownForEachRu
le(Gt)); 
        
r.setPercentegeKnownReceivedForEachRule(/*percentegeKnownReceivedForEach
Rule*/parse.knownReceivedForEachRule(Gt)); 
        
r.setPercentegeKnownSentForEachRule(/*percentegeKnownSentForEachRule*/pa
rse.knownSentForEachRule(Gt)); 
         
        return r; 
    } 
     
private void resetCollected(){ 
  Wi=0; //numero de mensagens desconhecidas de entrada em um dado 
intante t 
     Wo=0; //numero de mensagens desconhecidas de saida em um dado 
intante t 
     G=new Vector(); //numero total de mensagens coletadas em um instate 
t 
     Gk=0; //numero total de mensagens coletadas e conhecidas em um 
instate t 
      
     Enumeration e = Gt.elements(); 
     while(e.hasMoreElements()){ 
      TeachV t = (TeachV)e.nextElement(); 
      t.Kisaida =0; 
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189 
190 
191 
192 
193 
194 

         t.Kientrada =0; 
         t.noknown=0; 
         t.used=false;  
     } 
} 
} 
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Anexo IX – Código do PPluginOMNeT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

package br.ufpe.cin.pronet.plugins.omnet; 
 
import br.ufpe.cin.pronet.FileConfiguration; 
import br.ufpe.cin.pronet.communication.ThreadClientOMNeT; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.IProgrammable; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Enforce; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.Policy; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.PolicyConfiguration; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.PolicyLink; 
import br.ufpe.cin.pronet.plugins.message.PolicySemantic; 
 
public class PPluginOMNeT implements IProgrammable{ 
 private ThreadClientOMNeT threadconnectionomnet; 
    private ParseOWL parse; 
 public PPluginOMNeT(){ 
  threadconnectionomnet = new 
ThreadClientOMNeT(FileConfiguration.getPORTWRAPPERNET()); 
  //abre conexao com porta do OMNeT++ 
  threadconnectionomnet.start(); 
  parse = new ParseOWL(); 
 } 
 
 public void translatePolicy(Enforce e) { 
  Policy policy = e.getPolicy(); 
  if(policy instanceof PolicyConfiguration){ 
  
 threadconnectionomnet.send(parse.toConfigurationCommand(policy.toS
tring())); 
  }else if(policy instanceof PolicySemantic){ 
  
 threadconnectionomnet.send(parse.toSemanticCommand(policy.toString
())); 
  }else if(policy instanceof PolicyLink){ 
  
 threadconnectionomnet.send(parse.toLinkCommand(policy.toString()))
;    
  } 
 } 
} 
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Anexo X - Código da Camada Programável – Módulo SimManager no OMNeT++ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

 #include <tinyxml.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <omnetpp.h> 
#include "msg_m.h" 
#include "csocketrtscheduler.h" 
#include "genericSimpleClass.h" 
#include "programavelClass.h" 
static cModuleType *_getModuleType(const char *modname){ 
    cModuleType *modtype = findModuleType(modname); 
    if (!modtype) 
        throw new cRuntimeError("Module type definition %s not 
found (Define_Module() missing from C++ code?)", modname); 
    return modtype; 
} 
 
static void _readModuleParameters(cModule *mod){ 
    int n = mod->params(); 
    for (int k=0; k<n; k++) 
        if (mod->par(k).isInput()) 
            mod->par(k).read(); 
} 
 
static cGate *_checkGate(cModule *mod, const char *gatename){ 
    cGate *g = mod->gate(gatename); 
    if (!g) 
        throw new cRuntimeError("%s has no gate named %s",mod-
>fullPath().c_str(), gatename); 
    return g; 
} 
 
static cGate *_checkGate(cModule *mod, const char *gatename, int 
gateindex){ 
    cGate *g = mod->gate(gatename, gateindex); 
    if (!g) 
        throw new cRuntimeError("%s has no gate %s[%d]",mod-
>fullPath().c_str(), gatename, gateindex); 
    return g; 
} 
 
 
/** 
 * Model of a socket messages. 
 */ 
class simManager : public cSimpleModule{ 
  private: 
    cMessage *rtEvent; 
    cSocketRTScheduler *rtScheduler; 
    cProgramavel *rtprogramavel; 
 
    char recvBuffer[4000]; 
    int numRecvBytes; 
 
    int addr; 
    int srvAddr; 
 
  public: 
    simManager(); 
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    virtual ~simManager(); 
 
  protected: 
    virtual void initialize(); 
    virtual void handleMessage(cMessage *msg); 
    void handleSocketEvent(); 
    void handleReply(HTTPMsg *httpReply); 
}; 
 
Define_Module(simManager); 
 
simManager::simManager(){ 
    rtEvent = NULL; 
} 
 
simManager::~simManager(){ 
    cancelAndDelete(rtEvent); 
} 
 
void simManager::initialize(){ 
    rtEvent = new cMessage("rtEvent"); 
    rtScheduler = check_and_cast<cSocketRTScheduler 
*>(simulation.scheduler()); 
    rtScheduler->setInterfaceModule(this, rtEvent, recvBuffer, 
4000, &numRecvBytes); 
 
addr = par("addr"); 
srvAddr = par("srvAddr"); 
} 
 
void simManager::handleMessage(cMessage *msg){ 
    if (msg==rtEvent) 
        handleSocketEvent(); 
    else 
        handleReply(check_and_cast<HTTPMsg *>(msg)); 
} 
 
void simManager::handleSocketEvent(){ 
    // try to find a double line feed in the input -- that's the 
end of the message header. 
    int modCount = 0; 
    while(1){ 
 char *endHeader = NULL; 
 for (char *s=recvBuffer; s<=recvBuffer+numRecvBytes-2; 
s++){ 
  if (*s=='\r' && *(s+1)=='\n'){ 
   endHeader = s+2;  
   break; 
  } 
  
     // we don't have a complete header yet -- keep on 
waiting 
     if (!endHeader) 
      return; 
     std::string header = std::string(recvBuffer, endHeader-
recvBuffer); //endHeader-recvBuffer); 
     // remove message header frosdsdm buffer 
     if (endHeader == recvBuffer+numRecvBytes) 
         numRecvBytes = 0; 
     else { 
      int bytesLeft = recvBuffer+numRecvBytes-endHeader; 
      memmove(endHeader, recvBuffer, bytesLeft); 
      numRecvBytes = bytesLeft; 
     } 
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     char *str = NULL; 
     char *p = NULL; 
  
     str = (char *)header.c_str(); 
   
     p = strtok(str," "); 
     if(strcmp("<comando>",p) == 0){ 
      ev<< "processar comando " << p << " \n"   
   TiXmlDocument *comando= new TiXmlDocument(p); 
   doc->LoadFile(); 
   TiXmlElement *destino = comando-
>FirstChildElement("destino"); 
   strcpy(destino, destino->Attribute("rfd:ID")); 
   TiXmlElement *comandoLink = comando-
>FirstChildElement("ComandoLink"); 
   TiXmlElement *comandoSemantico = comando-
>FirstChildElement("ComandoSemantico"); 
   TiXmlElement *comandoConfiguracao = comando-
>FirstChildElement("ComandoConfiguracao");  
   if(comandoLink != NULL){ 
    rtprogramavel-
>processarMensagemComandoLink(destino, comandoLink); 
   }else if(comandoSemantico!=NULL){ 
    rtprogramavel-
>processarMensagemComandoSemantico(destino, comandoSemantico); 
   } else if(comandoConfiguracao!=NULL){ 
    rtprogramavel-
>processarMensagemComandoConfiguracao(destino, 
comandoConfiguracao); 
   } 
   //Inicio do protocolo de extracao 
  }else if(strcmp("<rgetparameter>",p) == 0){  
   ev<< "enviar paramentros para AC processar 
parâmetros de extracao " << p << " \n"   
   TiXmlDocument *extracao= new 
TiXmlDocument("parâmetros"); 
   doc->LoadFile(); 
   TiXmlElement *destino = extracao-
>FirstChildElement("destino"); 
   strcpy(destino, destino->Attribute("rfd:ID")); 
   rtprogramavel->processarMensagemAC(destino, 
extracao); 
  }else{ 
   ev<< "Mensagem Não encontrada \n";  
  }  
  break; 
 } 
    } 
} 
 
void simManager::handleReply(Msg *reply_) 
{ 
    const char *reply = reply_->getPayload(); 
    rtScheduler->sendBytes(reply, strlen(reply)); 
    delete reply_; 
} 
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Anexo XI - Código para Processar PDML e Gerar Script SQL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.sql.BatchUpdateException; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
 
import javax.xml.namespace.QName; 
import javax.xml.stream.XMLEventReader; 
import javax.xml.stream.XMLInputFactory; 
import javax.xml.stream.XMLStreamException; 
import javax.xml.stream.events.Attribute; 
import javax.xml.stream.events.EndElement; 
import javax.xml.stream.events.StartElement; 
import javax.xml.stream.events.XMLEvent; 
 
public class ScriptXML { 
 Packet packet = new Packet(); 
 public ScriptXML(){ 
   
 }  
  
  
 public void insertLines(String infilename, String 
outfilename) { 
   
   try { 
    // First create a new XMLInputFactory 
    XMLInputFactory inputFactory = 
XMLInputFactory.newInstance(); 
    // Setup a new eventReader 
    InputStream in = new 
FileInputStream(infilename); 
    XMLEventReader eventReader = 
inputFactory.createXMLEventReader(in); 
    // Read the XML document 
     
    String filename = "C:\\Path\\scriptSQL"; 
    int filename_num = 0; 
     
    QName qname = new QName("name"); 
    QName qshow = new QName("show"); 
    QName qpacket = new QName("packet"); 
    while (eventReader.hasNext()) { 
     XMLEvent event = 
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eventReader.nextEvent(); 
      
     if (event.isStartElement()) { 
      StartElement startElement = 
event.asStartElement(); 
       
      // identificar o protocolo 
geninfo 
      Attribute name_att = 
startElement.getAttributeByName(qname); 
      Attribute show_att = 
startElement.getAttributeByName(qshow); 
       
       
          
 //pegar o packet len 
      if (name_att!=null){ 
      
 if(name_att.getValue().toString().equals("frame.len")){ 
       
 packet.setFrame_pkt_len(show_att.getValue()); 
       }else 
       //pegar o timestamp 
       if 
(name_att.getValue().toString().equals("timestamp")){ 
       
 packet.setTimestamp((startElement.getAttributeByName(new 
QName("value"))).getValue()); 
       }else  
       //pegar ip.src 
       if 
(name_att.getValue().toString().equals("ip.src")){ 
       
 packet.setIp_src(show_att.getValue()); 
           
      
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("ip.dst")){ 
       
 packet.setIp_dst(show_att.getValue()); 
          }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("tcp.stream")){ 
       
 packet.setTcp_stream(show_att.getValue()); 
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("tcp.dstport")){ 
       
 packet.setDstport(show_att.getValue()); 
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("tcp.srcport")){ 
       
 packet.setSrcport(show_att.getValue()); 
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("http.host")){ 
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 packet.setHttp_host(show_att.getValue());  
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("http.request.uri"))
{ 
       
 packet.setHttp_request_uri(show_att.getValue());  
       
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("http.content_length
")){ 
       
 packet.setHttp_content_length(show_att.getValue()); 
        
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("wlan.da")){ 
       
 packet.setWlanDa(show_att.getValue());   
      
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("wlan.sa")){ 
       
 packet.setWlanSa(show_att.getValue());   
      
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("wlan.bssid")){ 
       
 packet.setWlanBssid(show_att.getValue());   
      
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("eth.src")){ 
       
 packet.setEthSrc(show_att.getValue());   
      
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("eth.dst")){ 
       
 packet.setEthDst(show_att.getValue());   
      
       } 
       //pegar frame.protocols 
       else 
if(name_att.getValue().toString().equals("frame.protocols")){ 
       
 packet.setProtocols(show_att.getValue()); 
       }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("http.referer")){ 
       
 packet.setHttp_referer(show_att.getValue());  
       }else 
if(name_att.getValue().toString().contains("image-jfif")){ 
       
 packet.setHttp_content(Figure.processJpeg(eventReader, 
filename+filename_num)); 
        filename_num++; 
          }else if 
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(name_att.getValue().toString().equals("image-gif")){ 
      
 packet.setHttp_content(Figure.processGif(eventReader, 
filename+filename_num)); 
        filename_num++; 
       }else if 
(name_att.getValue().toString().equals("png")){ 
       
 packet.setHttp_content(Figure.processPng(eventReader, 
filename+filename_num)); 
        filename_num++; 
       } 
       else if 
(name_att.getValue().toString().equals("tcp.segment")){ 
        Iterator 
attributes = startElement.getAttributes(); 
       
 while(attributes.hasNext()){ 
         Attribute 
attribute = (Attribute) attributes.next();  
         if 
(attribute.getName().toString().equals("value")){ 
          try{ 
          
 //if(attribute.getValue().length()<100000){ 
           
 Figure.tcpsegment = Figure.tcpsegment + 
attribute.getValue(); 
           
 // apenas para o campo content n~ao ficar vazio 
           
 packet.setTcpData(attribute.getValue()); 
          
 //} 
         
 }catch(java.lang.OutOfMemoryError e){ 
          
 e.printStackTrace(); 
          
 //packet.setTcpData("ERROR"); 
         
 }catch(Exception e){ 
          
 e.printStackTrace(); 
          } 
            } 
           } 
          }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("http.content_type")
){ 
      
 packet.setHttp_content_type(show_att.getValue()); 
       QName showname = new 
QName("showname"); 
       Attribute showname_att = 
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startElement.getAttributeByName(showname); 
      
 if(showname_att.getValue().toString().contains("icon") 
&& !showname_att.getValue().toString().contains("x-icon")){ 
       
 packet.setHttp_content(Figure.processIcon(eventReader, 
filename+filename_num)); 
        
 filename_num++; 
        }else 
if(showname_att.getValue().toString().contains("multipart")){ 
       
 packet.setHttp_content(Text.processMimo(packet.getTcpDat
a())); 
           } 
          }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("")){ 
        
       if (show_att!=null && 
show_att.getValue().toString().contains("bmp")){ 
        
 packet.setHttp_content(Figure.processBmp(startElement, 
filename+filename_num)); 
        
 filename_num++; 
        }else if 
(show_att!=null && 
show_att.getValue().toString().contains("x-icon")){ 
        
 packet.setHttp_content(Figure.processBmp(startElement, 
filename+filename_num)); 
        
 filename_num++; 
        }else if ( 
show_att!=null && 
show_att.getValue().toString().contains("octet-stream")){ 
        
 packet.setHttp_content(Text.processOctet(startElement)); 
        
 filename_num++; 
        } 
          } 
          else 
if(name_att.getValue().toString().equals("data-text-lines")){ 
      
 packet.setHttp_content(Text.processText(eventReader));
        
          }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("media")){ 
        
       event = 
eventReader.nextTag(); 
       startElement = 
event.asStartElement(); 
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 packet.setHttp_content(Figure.processMedia(startElement,
filename+filename_num)); 
       filename_num++; 
          }else 
if(name_att.getValue().toString().equals("xml")){ 
      
 packet.setHttp_content(Text.processXml(eventReader)); 
        
          } 
        
          //else if(show_att!= 
null){ 
          //
 if(show_att.getValue().toString().contains("TCP segment 
data")){ 
          // 
 packet.setTcpData(startElement.getAttributeByName(new 
QName("value")).getValue()); 
       // } 
          //} 
      } 
     } 
    } 
   } catch (FileNotFoundException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } catch (XMLStreamException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
    
  } 
  public static void main(String args[]) { 
   ScriptXML script = new ScriptXML(); 
   //criar a tabela do script SQL 
 
 EscreveArquivo.escrever("C:\\Path\\ScriptSQL\\scriptsq0.
sql", packet.toSQLPacketTable()); 
 
   script.createTables(""); 
   int i=1; 
   while(i<23){ 
     
script.insertLines("C:\\DadosCapturados\\file"+i+".xml", 
"C:\\CVS\\scriptsql"+i+".sql"); 
     i++; 
   }    
  } 
 
 } 
 
 
 
import java.awt.Image; 
import java.awt.image.BufferedImage; 
import java.awt.image.Raster; 
import java.awt.image.WritableRaster; 
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import java.io.ByteArrayInputStream; 
import java.io.File; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.OutputStream; 
 
import javax.imageio.ImageIO; 
import javax.swing.ImageIcon; 
import javax.swing.plaf.IconUIResource; 
import 
javax.swing.plaf.basic.BasicInternalFrameTitlePane.IconifyAct
ion; 
import javax.swing.text.IconView; 
 
import com.sun.org.apache.bcel.internal.generic.ICONST; 
 
 
public class Packet { 
 
 //Frame level 
 private String frame_pkt_len ="";  
 private String timestamp =""; 
 private String tcpdata =""; 
  
 //enlace level 
 private String wlan_da =  ""; 
 private String wlan_sa = ""; 
 private String wlan_bssid =""; 
  
 private String eth_dst = ""; 
 private String eth_src=""; 
  
 //IP level 
 private String ip_src = ""; 
 private String ip_dst = ""; 
  
        //TCP level 
    private String tcp_stream = "0"; 
    private String srcport = "0"; 
    private String dstport = "0"; 
 
 //HTTP level 
 private String http_host = ""; 
    private String http_request_uri = "";  
 
 private String protocols = ""; 
 
 //colocar figura 
 private String http_content_type = ""; 
 private String http_content = ""; 
 private String http_content_length ="0"; 
 private String http_referer =""; 
 
 public void reset(){ 
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  this.setDstport("0"); 
  this.setEthDst(""); 
  this.setEthSrc(""); 
  this.setFrame_pkt_len(""); 
  this.setHttp_content(""); 
  this.setHttp_content_length("0"); 
  this.setHttp_content_type(""); 
  this.setHttp_host(""); 
  this.setHttp_request_uri(""); 
  this.setIp_dst(""); 
  this.setIp_src(""); 
  this.setProtocols(""); 
  this.setSrcport("0"); 
  this.setTcp_stream("0"); 
  this.setTcpData(""); 
  this.setTimestamp(""); 
  this.setWlanBssid(""); 
  this.setWlanDa(""); 
  this.setWlanSa(""); 
  this.setHttp_referer(""); 
 } 
 public void setHttp_referer(String newvalue){ 
  http_referer =newvalue; 
 } 
 public String getHttp_referer(){ 
  return http_referer; 
 } 
    public void setDstport(String dstport) { 
  this.dstport = dstport; 
 } 
 
    public String getEthDst() { 
        return eth_dst; 
    } 
    public String getEthSrc() { 
        return eth_src; 
    } 
    public void setEthDst(String newvalue) { 
        eth_dst = newvalue; 
    } 
    public void setEthSrc(String newvalue) { 
        eth_src = newvalue; 
    } 
    public String getWlanDa() { 
        return wlan_da; 
    } 
    public void setWlanDa(String newwlan_da) { 
        wlan_da = newwlan_da; 
    } 
 
    public String getWlanSa() { 
        return wlan_sa; 
    } 
    public void setWlanSa(String newwlan_sa) { 
        wlan_sa = newwlan_sa; 
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    } 
    public String getWlanBssid() { 
        return wlan_bssid; 
    } 
    public void setWlanBssid(String newwlan_bssid) { 
        wlan_bssid = newwlan_bssid; 
    } 
    public String getTcpData() { 
        return tcpdata; 
    } 
    public void setTcpData(String tcpdata_){ 
 tcpdata = tcpdata_; 
    } 
 
 public String getDstport() { 
  return dstport; 
 } 
 
        public void setSrcport(String srcport) { 
  this.srcport = srcport; 
 } 
 
 public String getSrcport() { 
  return srcport; 
 } 
 
 
        public void setTcp_stream(String tcp_stream) { 
  this.tcp_stream = tcp_stream; 
 } 
 
 public String getTcp_stream() { 
  return tcp_stream; 
 } 
 
 
        public void setHttp_request_uri(String 
http_request_uri) { 
  this.http_request_uri = http_request_uri; 
 } 
 
 public String getHttp_request_uri() { 
  return http_request_uri; 
 } 
 
 public void setFrame_pkt_len(String frame_pkt_len) { 
  this.frame_pkt_len = frame_pkt_len; 
 } 
 
 public String getFrame_pkt_len() { 
  return frame_pkt_len; 
 } 
 
 public void setTimestamp(String timestamp) { 
  this.timestamp = timestamp; 
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 } 
 
 public String getTimestamp() { 
  return timestamp; 
 } 
 
 public void setIp_src(String ip_src) { 
  this.ip_src = ip_src; 
 } 
 
 public String getIp_src() { 
  return ip_src; 
 } 
 
 public void setIp_dst(String ip_dst) { 
  this.ip_dst = ip_dst; 
 } 
 
 public String getIp_dst() { 
  return ip_dst; 
 } 
 
 
  
 public String toSQLPacketTable(){ 
  //                                                                         
timestamp,                       frame_pkt_len,             
ip_src,            ip_dst,             http_host,             
http_request_uri, protocols,     tcp_stream   , srcport,     
dstport,    http_content_type,              
http_content_length             http_content , tcpdata                          
wlan_da              wlan_sa              wlan_ssid 
  //php 
  //<?php  ini_set('memory_limit', '100M'); 
$conexao=mysql_connect(\"localhost\",\"root\",\"\") or die 
(\"Erro na conexao com o banco\"); 
mysql_select_db(\"GreenNetwork\",$conexao) or die(\"Erro ao 
selecionar o banco\"); mysql_query( 
  return "CREATE TABLE PACKET (cod  INT NOT NULL 
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, timestamp varchar(40) NOT NULL, 
frame_pkt_len int NOT NULL, ip_src varchar(20),ip_dst 
varchar(20), http_host varchar(60), http_request_uri 
varchar(200) , tcp_stream int, srcport int, dstport int, 
http_content_type varchar(40), http_content_length int,   
http_content  varchar(3000), tcpdata varchar (2000), wlan_da 
varchar(17), wlan_sa varchar(17), wlan_ssid varchar(17), 
protocols varchar(50), eth_src varchar(17),eth_dst 
varchar(17), http_referer varchar(1000));"; 
 } 
  
  
 public String toSQLLine(){ 
  //mysql_query(' 
  return "insert into PACKET (timestamp, 
frame_pkt_len, ip_src, ip_dst, http_host, http_request_uri, 
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574 
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580 
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protocols, tcp_stream, srcport, dstport, http_content_type, 
http_content_length, http_content, tcpdata, wlan_da, wlan_sa, 
wlan_ssid, eth_dst, eth_src, http_referer) values 
('"+getTimestamp()+"', "+getFrame_pkt_len()+", 
'"+getIp_src()+"','"+getIp_dst()+"','"+getHttp_host()+"', 
'"+getHttp_request_uri()+"','"+getProtocols()+"', 
"+getTcp_stream()+" , 
"+getSrcport()+","+getDstport()+",'"+getHttp_content_type()+"
',"+ 
getHttp_content_length()+",'"+getHttp_content()+"','"+getTcpD
ata()+"','"+getWlanDa()+"','"+getWlanSa()+"','"+getWlanBssid(
)+"','"+getEthDst()+"','"+getEthSrc()+"','"+getHttp_referer()
+"'); "; 
 } 
  
 public String getHttp_content_type(){ 
  return this.http_content_type; 
 } 
 public void setHttp_content_type(String 
newhttp_content_type){ 
  this.http_content_type = newhttp_content_type; 
 } 
 public String getHttp_content_length(){ 
  return this.http_content_length; 
 } 
 public void setHttp_content_length(String 
newhttp_content_length){ 
  this.http_content_length = newhttp_content_length; 
 } 
 public String getHttp_content(){ 
  return this.http_content; 
 } 
  
 public void setHttp_content(String newhtt_content){ 
  //coloquei esta restricao, pq nao eh possivel 
declara uma string muito grande. O limite 'e constant string 
values is limited to 65535 characters 
  if(newhtt_content.length()>=Integer.MAX_VALUE){ 
   this.http_content = 
newhtt_content.substring(0, Integer.MAX_VALUE-1); 
  }else{ 
  this.http_content = newhtt_content; 
  } 
 } 
  
 public void setHttp_host(String http_host) { 
  this.http_host = http_host; 
 } 
 
 public String getHttp_host() { 
  return http_host; 
 } 
 
 public void setProtocols(String protocols) { 
  this.protocols = protocols; 
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602 
603 

 } 
 
 public String getProtocols() { 
  return protocols; 
 } 
} 
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Anexo XII - Código para Carregar Dados em Banco MySQL 

import java.io.BufferedReader; 
import java.io.FileReader; 
import java.sql.*; 
 
public class BDInsertSQL{ 
 
 public static void main(String args[]){ 
try{ 
              //existem 25 arquivos referentes a scripts em SQL 
for (int i=0; i<24; i++)   { 
              FileReader fw = new 
FileReader("C:\\Path\\ScriptSQL\\scriptsql4.sql"); 
              BufferedReader conexao = new BufferedReader(fw); 
              String saida = conexao.readLine();  
              Connection conn = null; 
              Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
              conn = 
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/rajan?user=root&
password=root"); 
System.out.println("Conexao foi um sucesso!"); 
conn.setAutoCommit(true); 
              Statement stm = conn.createStatement(); 
 
              while(saida!=null){ 
   
                saida = conexao.readLine(); 
                System.out.println("Command: "+saida+ " executed? 
"+stm.execute(saida)); 
              } 
 
              conexao.close(); 
              conn.close(); 
             }catch(Exception e){ 
System.out.println("Erro na conexao do BD"); 
                e.printStackTrace(); 
             } 
           } 
        } 
} 
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Anexo XIII - Configuração da Integração entre OMNeT++ e MySQL 

# 
#  Makefile  
# 
 
# Name of target to be created (-o option) 
TARGET = test 
 
# User interface (uncomment one) (-u option) 
# USERIF_LIBS=$(CMDENV_LIBS) 
USERIF_LIBS=$(TKENV_LIBS) 
 
# .ned or .h include paths with -I 
# Include mySQL 
INCLUDE_PATH=-I/usr/include/mysql 
 
# misc additional object and library files to link 
EXTRA_OBJS= 
 
# object files from other directories to link with (wildcard needed 
to prevent "no such file *.o" errors) 
EXT_DIR_OBJS= 
 
# time stamps of other directories (used as dependency) 
EXT_DIR_TSTAMPS= 
 
# Additional libraries (-L option -l option) 
# Referenci biblioteca mySQL 
LIBS=-L/usr/lib/mysql 
 
# Generic definitions. To avoid redundancies across Makefiles, you 
can 
# import them from a common file -- see opp_makemake -c flag. 
NEDC=/home/luciana/sim/omnetpp-3.3/bin/nedtool 
MSGC=opp_msgc 
CXX=g++ 
CC=gcc 
AR=ar cr 
SHLIB_LD=g++ -shared  
MAKEDEPEND=opp_makedep -Y --objdirtree 
 
CFLAGS=-O2 -DNDEBUG=1 -g   -DWITH_PARSIM -DWITH_NETBUILDER 
NEDCFLAGS=-Wno-unused 
LDFLAGS= -Wl,--export-dynamic 
EXE_SUFFIX= 
 
WITH_PARSIM=yes 
WITH_NETBUILDER=yes 
 
OMNETPP_INCL_DIR=/home/luciana/sim/omnetpp-3.3/include 
OMNETPP_LIB_DIR=/home/luciana/sim/omnetpp-3.3/lib 
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TK_LIBS= -ltk8.4 -ltcl8.4 
MPI_LIBS= 
XML_LIBS=-lxml2 
#Adicionar liblioteca mySQL SYS_LIBS=-ldl -lstdc++  
SYS_LIBS=-ldl -lstdc++ -lmysqlclient 
SYS_LIBS_PURE=-ldl -lsocket -lnsl -lm $(shell $(CXX) -print-file-
name=libstdc++.a) 
 
# User interface libs 
CMDENV_LIBS=-lenvir -lcmdenv 
TKENV_LIBS=-lenvir -ltkenv $(TK_LIBS) 
 
# Simulation kernel 
KERNEL_LIBS=-lsim_std 
 
ifeq ($(WITH_NETBUILDER),yes) 
KERNEL_LIBS += -lnedxml $(XML_LIBS) 
endif 
 
ifeq ($(WITH_PARSIM),yes) 
KERNEL_LIBS += $(MPI_LIBS) 
endif 
 
# Simulation kernel and user interface libraries 
OMNETPP_LIBS=-L$(OMNETPP_LIB_DIR) $(USERIF_LIBS) $(KERNEL_LIBS) 
$(SYS_LIBS) 
 
COPTS=$(CFLAGS) $(INCLUDE_PATH) -I$(OMNETPP_INCL_DIR) 
NEDCOPTS=$(COPTS) $(NEDCFLAGS) 
MSGCOPTS= $(INCLUDE_PATH) 
 
# subdirectories to recurse into 
SUBDIRS=  
 
# object files in this directory 
OBJS= Txc1_n.o Txc2_n.o Announce_m.o Response_m.o Request_m.o Txc1.o 
Txc2.o  
 
# header files generated (from msg files) 
GENERATEDHEADERS= Announce_m.h Response_m.h Request_m.h 
 
$(TARGET): $(OBJS) $(EXTRA_OBJS) $(EXT_DIR_TSTAMPS) Makefile 
 $(CXX) $(LDFLAGS) $(OBJS) $(EXTRA_OBJS) $(EXT_DIR_OBJS) $(LIBS) 
$(OMNETPP_LIBS) -o $(TARGET) 
 echo>.tstamp 
 
$(OBJS) : $(GENERATEDHEADERS) 
 
 
purify: $(OBJS) $(EXTRA_OBJS) $(EXT_DIR_TSTAMPS) Makefile 
 purify $(CXX) $(LDFLAGS) $(OBJS) $(EXTRA_OBJS) $(EXT_DIR_OBJS) 
$(LIBS) -L$(OMNETPP_LIB_DIR) $(KERNEL_LIBS) $(USERIF_LIBS) 
$(SYS_LIBS_PURE) -o $(TARGET).pure 
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.PHONY: subdirs $(SUBDIRS) 
 
subdirs: $(SUBDIRS) 
 
Txc1_n.o: Txc1_n.cc 
 $(CXX) -c $(NEDCOPTS) Txc1_n.cc 
 
Txc1_n.cc: Txc1.ned 
 $(NEDC) $(INCLUDE_PATH) Txc1.ned 
 
Txc2_n.o: Txc2_n.cc 
 $(CXX) -c $(NEDCOPTS) Txc2_n.cc 
 
Txc2_n.cc: Txc2.ned 
 $(NEDC) $(INCLUDE_PATH) Txc2.ned 
 
Announce_m.o: Announce_m.cc 
 $(CXX) -c $(NEDCOPTS) Announce_m.cc 
 
Announce_m.cc Announce_m.h: Announce.msg 
 $(MSGC) $(MSGCOPTS) Announce.msg 
 
Request_m.o: Request_m.cc 
 $(CXX) -c $(NEDCOPTS) Request_m.cc 
 
Request_m.cc Request_m.h: Request.msg 
 $(MSGC) $(MSGCOPTS) Request.msg 
 
Response_m.o: Response_m.cc 
 $(CXX) -c $(NEDCOPTS) Response_m.cc 
 
Response_m.cc Response_m.h: Response.msg 
 $(MSGC) $(MSGCOPTS) Response.msg 
 
Txc1.o: Txc1.cc 
  $(CXX) -c $(COPTS) Txc1.cc 
 
Txc2.o: Txc2.cc 
 $(CXX) -c $(COPTS) Txc2.cc 
 
 
#doc: neddoc doxy 
 
#neddoc: 
# opp_neddoc -a 
 
#doxy: doxy.cfg 
# doxygen doxy.cfg 
 
generateheaders: $(GENERATEDHEADERS) 
 for i in $(SUBDIRS); do (cd $$i && $(MAKE) generateheaders) || 
exit 1; done 
 
clean: 
 rm -f $(TARGET)$(EXE_SUFFIX) 
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 rm -f *.o *_n.cc *_n.h *_m.cc *_m.h .tstamp 
 rm -f *.vec *.sca 
 for i in $(SUBDIRS); do (cd $$i && $(MAKE) clean); done 
 
depend: 
 $(MAKEDEPEND) $(INCLUDE_PATH) -- *.cc 
 # $(MAKEDEPEND) $(INCLUDE_PATH) -fMakefile.in -- *.cc 
 for i in $(SUBDIRS); do (cd $$i && $(MAKE) depend) || exit 1; 
done 
 
makefiles: 
 # recreate Makefile 
 opp_makemake -f   
 for i in $(SUBDIRS); do (cd $$i && $(MAKE) makefiles) || exit 
1; done 
 
makefile-ins: 
 # recreate Makefile.in 
 opp_makemake -f -m   
 for i in $(SUBDIRS); do (cd $$i && $(MAKE) makefile-ins) || 
exit 1; done 
 
# "re-makemake" and "re-makemake-m" are deprecated, historic names 
of the above two targets 
re-makemake: makefiles 
re-makemake-m: makefile-ins 
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Anexo XIV – Políticas do cenário de avaliação do BackBone da PE-Multidigital 
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<PolicyConfiguration rdf:ID=”politicaConfiguraRotasBelemdosaofrancisco”> 
<configure> 

<Element rdf:ID=”equipamento_PRTM_belemdosaofrancisco"> 

<hasPattern> 

<Module rdf:ID="AdRotaServico"> 

<hasModuleParameters> 

<Parameter rdf:ID="DestinoPRTM"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTM</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">BelemDoSaoFrancisco</hasValue> 

</Parameter> 

<Parameter rdf:ID="OrigemPRTMs"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTMs</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Itacuruba, Salgueiro, Tacaratu</hasValue> 

</hasModuleParameters> 

<hasPorts rdf:resource="#entrada"/> 

<hasPorts rdf:resource="#saida"/> 

</Module> 

<Module rdf:ID="DelRotaServico"> 

<hasModuleParameters> 

<Parameter rdf:ID="OrigemPRTMs"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTMs</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Itacuruba, Salgueiro, Tacaratu</hasValue> 

</Parameter> 

<Parameter rdf:ID="Destino"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTM</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Recife</hasValue> 

</Parameter> 

</hasModuleParameters> 

<hasPorts rdf:resource="#entrada"/> 

<hasPorts rdf:resource="#saida"/> 

</Module> 

</hasPattern> 

</Element> 

</configure> 

<hasAction rdf:datatype="#string">ON  

</hasAction> 

</PolicyConfiguration> 



 

 

244 

 

P
o

lít
ic

a
 d

e
 c

o
n

fi
g

u
ra

çã
o

 d
e

 R
o

ta
s 

d
o

 P
R

T
M

S
 p

ró
xi

m
o

s 
a

 B
e

lé
m

 d
o

 S
ã

o
 F

ra
n

ci
sc

o
 

<PolicyConfiguration rdf:ID=”politicaConfiguraRotasBelojardim”> 

<Element rdf:ID=”equipamento_PRTM_belojardim"> 

<hasPattern> 

<Module rdf:ID="AdRotaServico"> 

<hasModuleParameters> 

<Parameter rdf:ID="DestinoPRTM"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTM</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">BeloJardim</hasValue> 

</Parameter> 

<Parameter rdf:ID="OrigemPRTMs"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTMs</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Palmares, Pesqueira, AfogadosDaIngazeira, 
ArcoVerde, Bezerros, Caruaru, Garanhuns, Gravata 

</hasValue> 

</hasModuleParameters> 

<hasPorts rdf:resource="#entrada"/> 

<hasPorts rdf:resource="#saida"/> 

</Module> 

<Module rdf:ID="DelRotaServico"> 

<hasModuleParameters> 

<Parameter rdf:ID="OrigemPRTMs"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTMs</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Palmares, Pesqueira, AfogadosDaIngazeira, 
ArcoVerde, Bezerros, Caruaru, Garanhuns, Gravata 

</hasValue> 

</Parameter> 

<Parameter rdf:ID="Destino"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTM</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Recife</hasValue> 

</Parameter> 

</hasModuleParameters> 

<hasPorts rdf:resource="#entrada"/> 

<hasPorts rdf:resource="#saida"/> 

</Module> 

</hasPattern> 

</Element> 

<hasAction rdf:datatype="#string">ON  

</hasAction> 

</PolicyConfiguration> 
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<PolicyConfiguration rdf:ID=”politicaConfiguraRotasJatoba”> 

<Element rdf:ID=”equipamento_PRTM_jatoba"> 

<hasPattern> 

<Module rdf:ID="AdRotaServico"> 

<hasModuleParamters> 

<Parameter rdf:ID="DestinoPRTM"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTM</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Jatoba</hasValue> 

</Parameter> 

<Parameter rdf:ID="OrigemPRTMs"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTMs</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Petrolandia, BomConselho, Carnauba, Floresta, 

SerraTalhada</hasValue> 

</hasModuleParameters> 

<hasPorts rdf:resource="#entrada"/> 

<hasPorts rdf:resource="#saida"/> 

</Module> 

<Module rdf:ID="DelRotaServico"> 

<hasModuleParameters> 

<Parameter rdf:ID="OrigemPRTMs"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTMs</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Petrolandia, BomConselho, Carnauba, Floresta, 

SerraTalhada</hasValue> 

</Parameter> 

<Parameter rdf:ID="Destino"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTM</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Recife</hasValue> 

</Parameter> 

</hasModuleParameters> 

<hasPorts rdf:resource="#entrada"/> 

<hasPorts rdf:resource="#saida"/> 

</Module> 

</hasPattern> 

</Element> 

<hasAction rdf:datatype="#string">ON  

</hasAction> 

</PolicyConfiguration> 
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<PolicyConfiguration rdf:ID=”politicaConfiguraRotasSaoLorencoDaMata”> 

<Element rdf:ID=”equipamento_PRTM_saolorencodamata"> 

<hasPattern> 

<Module rdf:ID="AdRotaServico"> 

<hasModuleParameters> 

<Parameter rdf:ID="DestinoPRTM"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTM</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">SaoLorencoDaMata</hasValue> 

</Parameter> 

<Parameter rdf:ID="OrigemPRTMs"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTMs</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Carpina, Escada, Limoeiro, NazareDaMata, Vitoria 

</hasValue> 

</hasModuleParameters> 

<hasPorts rdf:resource="#entrada"/> 

<hasPorts rdf:resource="#saida"/> 

</Module> 

<Module rdf:ID="DelRotaServico"> 

<hasModuleParamters> 

<Parameter rdf:ID="OrigemPRTMs"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTMs</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Carpina, Escada, Limoeiro, NazareDaMata, Vitoria 

</hasValue> 

</Parameter> 

<Parameter rdf:ID="Destino"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTM 

</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Recife 

</hasValue> 

</Parameter> 

</hasModuleParameters> 

<hasPorts rdf:resource="#entrada"/> 

<hasPorts rdf:resource="#saida"/> 

</Module> 

</hasPattern> 

</Element> 

<hasAction rdf:datatype="#string">ON  

</hasAction> 

</PolicyConfiguration> 

 

 



 

 

247 

 

 
P

o
lí

ti
ca

 d
e

 c
o

n
fi

g
u

ra
çã

o
 d

e
 R

o
ta

s 
d

o
 P

R
T

M
S

 p
ró

xi
m

o
s 

a
 F

e
rn

a
n

d
o

 d
e

 N
o

ro
n

h
a
 

<PolicyConfiguration rdf:ID=”politicaConfiguraRotasFernandoDeNoronha”> 

<Element rdf:ID=”equipamento_PRTM_fernandodenoronha"> 

<hasPattern> 

<Module rdf:ID="AdRotaServico"> 

<hasModuleParameters> 

<Parameter rdf:ID="DestinoPRTM"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTM</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">FernandoDeNoronha</hasValue> 

</Parameter> 

<Parameter rdf:ID="OrigemPRTMs"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTMs</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Goiana</hasValue> 

</temParametro> 

<hasPorts rdf:resource="#entrada"/> 

<hasPorts rdf:resource="#saida"/> 

</Module> 

<Module rdf:ID="DelRotaServico"> 

<hasModuleParameters> 

<Parameter rdf:ID="OrigemPRTMs"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTMs 

</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Goiana 

</hasValue> 

</Parameter> 

<Parameter rdf:ID="Destino"> 

<hasType rdf:datatype="#string">PRTM 

</hasType> 

<hasValue rdf:datatype="#string">Recife 

</hasValue> 

</Parameter> 

</hasModuleParameters> 

<hasPorts rdf:resource="#entrada"/> 

<hasPorts rdf:resource="#saida"/> 

</Module> 

</hasPattern> 

</Element> 

<hasAction rdf:datatype="#string">ON  

</hasAction> 

</PolicyConfiguration> 
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