2 VISÃO GERAL SOBRE SDN/OPENFLOW E O TESTBED FIBRE
Esta seção apresenta uma revisão dos conceitos de SDN/Openflow bem como uma visão geral
sobre o testbed FIBRE.
2.1 Redes Definidas por Software
A infraestrutura de rede atual, que, no geral, consiste de roteadores, comutadores etc., tem sua
lógica de funcionamento definida pelos fabricantes de equipamentos, com base em padrões e
protocolos especificados por entidades como IETF e IEEE, ou ainda em padrões proprietários,
especificados pelos próprios fabricantes. Nesse modelo, novos padrões de rede podem
demorar muito tempo até serem amplamente suportados e adotados. A transição entre IPv4 e
IPv6, por exemplo, já se prolonga por mais de dez anos e ainda com baixa adesão. Esse
processo de padronização e a adoção pelos fabricantes, em conjunto com a dificuldade de
inovação das redes IP atuais, podem acarretar um longo tempo para um novo protocolo de
roteamento ser totalmente projetado, avaliado e adotado (Kreutz et al. , 2015). Esse modelo de
plataforma dificulta o ajuste ou alteração do comportamento da rede, sendo obstáculo para
inovação e para customizações avançadas na lógica de funcionamento dos equipamentos.
Com objetivo de alcançar uma plataforma aberta e um padrão para desenvolvimento da rede,
foi proposto o paradigma Redes Definidas por Software (SDN, do inglês Software-Defined
Networking) (ONF , 2012b; Mckeown , 2009).
O paradigma SDN propõe a separação entre o plano de encaminhamento e o plano de controle
da rede, permitindo que aplicações e serviços de rede possam ser diretamente programados
em um controlador remoto (Kreutz et al. , 2015; Mckeown , 2009). Esse controlador remoto
define o comportamento da rede através de aplicações programadas pelo administrador, que
atuam no plano de controle da rede. O controlador, dessa forma, funciona como um sistema
operacional da rede (Kreutz et al. , 2015), provendo abstrações de suas funções e serviços. Por
exemplo, protocolos de roteamento que eram executados nos equipamentos de rede como
BGP e OSPF agora são executados no controlador. O plano de encaminhamento permanece
nos equipamentos de rede, chamados de comutadores SDN, que simplesmente aplicam as
regras de encaminhamento, definidas pelo controlador remoto. Como exemplo, podemos
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analisar a função de espelhamento de tráfego, cuja definição das regras ocorre no controlador,
porém a sua aplicação continua sendo no switch ou roteador (comutador SDN).
Uma das propostas mais adotadas para o paradigma SDN é o protocolo Openflow (Mckeown et
al., 2008; ONF , 2012a), que define uma API de comunicação entre o controlador e o
comutador SDN (Southbound API). A arquitetura Openflow é composta por: i) comutadores
Openflow, que são responsáveis pelo encaminhamento dos pacotes com base em regras

predefinidas; e ii) o controlador, que gerencia os comutadores Openflow, definindo suas regras
de funcionamento. Conforme ilustrado na Figura 2.1, cada comutador Openflow contém uma ou
mais tabelas de fluxos (flow tables), que são usadas no casamento e encaminhamento de
pacotes, e um canal seguro, que conecta o comutador ao controlador. Cada tabela de fluxos
contém entradas que são usadas na comparação e encaminhamento de pacotes. Cada entrada
da tabela de fluxos consiste de campos de casamento (rules), um conjunto de instruções a

serem aplicadas em pacotes correspondentes (actions) e contadores (stats). Fica a cargo do

controlador adicionar, remover ou modificar entradas na tabela de fluxos, bem como consultar
estatı́sticas (ONF, 2012a).

Figura 2.1. Comutador SDN com Openflow habilitado (Kreutz et al., 2015).

Ademais, deve-se configurar no comutador Openflow o conjunto de portas nas quais o controle
SDN será aplicado (também conhecido como datapath). Um comutador Openflow pode operar

com todas as portas pertencendo ao datapath Openflow, com algumas portas operando com

protocolos legados e outras operando com Openflow, ou ainda com portas hı́bridas cujo
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funcionamento, ora é definido pelo controlador, ora funciona com protocolos legados1. As
portas que fazem parte do datapath Openflow são chamadas de portas SDN, incluindo as
portas hı́bridas. Cada comutador Openflow é identificado por um Datapath ID, cujo formato se
assemelha à um endereço MAC (ex: 00:00:0c:c4:7a:5e:98:95).
Quando um comutador Openflow recebe um pacote em uma porta SDN, ele consulta a tabela
de fluxos para decidir o que fazer com o pacote (exemplo: encaminhá-lo para uma porta,
descartá-lo, encaminhá-lo por inundação etc.). Caso não haja correspondência previamente
estabelecida, o pacote (ou apenas seus cabeçalhos) é enviado para o controlador. O
controlador, então, processa o pacote, por meio de aplicações e algoritmos, e “ensina” o
comutador Openflow a tratar os próximos pacotes daquele fluxo, inserindo uma nova entrada
na tabela de fluxos do comutador. Além disso, é possı́vel definir regras iniciais no comutador
Openflow, a fim de que ele possa encaminhar determinado tráfego sem depender do
controlador.
Existem diferentes abordagens para trabalhar ou experimentar os conceitos de SDN/Openflow,
variando desde ambientes emulados até equipamentos reais. Em termos de emulação, uma
solução que tem sido amplamente utilizada é o emulador Mininet2. O Mininet faz uso de
switches Openflow baseados em software (tipicamente o Open vSwitch3) e permite criar
diferentes topologias de rede para testar aplicações e controladores. Além da emulação, outra
abordagem que pode ser utilizada é a aplicação de SDN/Openflow em equipamentos reais que
já estão disponíveis no mercado, como Brocade, Pica8, Mellanox, entre outros. Esses
equipamentos podem ser usados tanto para testes de laboratório isolados quanto em redes de
produção, como é o caso do projeto Amlight4.
Uma abordagem intermediária, que visa investigar novas soluções em equipamentos reais sem
impactar nas redes de produção, é a utilização de testbeds - infraestruturas especialmente

1

Poucos fabricantes suportam esse modo de operação, implementando-o, geralmente, através de
separação de VLANs, onde algumas VLANs pré-definidas operam em modo SDN e todas as demais
seguem o fluxo de encaminhamento padrão do equipamento.
2
http://mininet.org/
3
http://openvswitch.org/
4
https://www.amlight.net/
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criadas para experimentação. O conceito de testbed e as principais características do FIBRE
serão vistos na próxima seção.
2.2 Redes de testbed e o FIBRE
Os testbeds permitem a implementação e avaliação de diferentes soluções (tecnologias,
aplicações, protocolos, controladores) em um ambiente físico próximo ao ambiente de
produção, com sensores, sistemas virtuais e diversos outros recursos. Dessa forma, é possível
validar experimentos do ponto de vista de escalabilidade e heterogeneidade.
No Brasil, a RNP mantém o projeto FIBRE5, um testbed federado que conecta infraestruturas
de experimentação localizadas no território nacional. Ele é composto por diversas ilhas de
experimentação que estão distribuídas em instituições de ensino e pesquisa parceiras do
projeto. Em cada uma dessas ilhas há recursos que englobam diferentes tecnologias, como
Openflow, redes sem fio e redes ópticas. Todos esses mecanismos são gerenciados através de

Frameworks de Controle e Monitoramento (do inglês, Control and Monitoring Frameworks CMF). Com o uso de CMFs é possível fazer um gerenciamento centralizado e permitir a
execução de experimentos que utilizem recursos localizados em diferentes ilhas, além de
implantar mecanismos de medição e monitoramento de uso dos recursos. Atualmente, o CMF
utilizado pelo FIBRE é o OCF (Ofelia Control Framework), disponível através do portal
https://ocf.fibre.org.br.
Na Figura 2.2 é possível observar a distribuição das ilhas do FIBRE no território brasileiro
conectadas através da FIBRENet6. A FIBRENet é uma rede que se sobrepõe à Rede Ipê
(backbone da RNP). Para experimentação em SDN/Openflow, o usuário do FIBRE tem à sua
disposição um conjunto de máquinas virtuais (Virtual Machines - VM) e switches Openflow que
podem ser utilizados na composição de diversas topologias. O projeto conta ainda com outros
recursos para experimentação, como recursos de rede sem fio, porém, tais recursos estão fora
do escopo desta oficina. Em relação ao funcionamento e características da estrutura, as VMs
são utilizadas para instanciar os recursos requisitados pelo experimentador e os switches

5
6

http://fibre.org.br/
http://fibre.org.br/infrastructure/fibrenOpenflowet/
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Openflow são baseados em NetFPGA ou equipamentos Pronto/PICA8, permitindo realização
de experimentos com Openflow 1.0.

Figura 2.2. Representação da FIBRENet.

Além disso, o FIBRE utiliza o FlowVisor para realizar técnicas de multiplexação com o objetivo
de separar o plano de controle de diferentes experimentadores que estejam executando testes
simultaneamente. Assim, o FlowVisor é responsável por isolar cada rede de experimento
através da criação de fatias ou divisões dos recursos de rede, incluindo: topologia (portas,
enlaces, faixa de vlans, etc), tabela de fluxos, limite de fluxos por segundo, entre outras. Dessa
maneira, o FlowVisor atua como um proxy entre os comutadores Openflow e os controladores,
interceptando as mensagens Openflow para decidir o que fazer de acordo com a política
definida para a fatia em questão.
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Neste curso utilizaremos a infraestrutura do FIBRE para instanciar e executar os experimentos
ora propostos. Na seção seguinte serão apresentados todos os procedimentos necessários
para fazer uso do testbed FIBRE e executar as aplicações SDN aqui desenvolvidas.
2.3 Exercícios de fixação
1. Como SDN/OpenFlow trata as seguintes questões:
a. Múltiplas sintaxes de CLI;
b. Funcionalidades dependentes de fabricante – tempo de implantação;
c. Licenciamento por funcionalidade;
d. Impossibilidade de testar novas funcionalidades de rede (protocolos);
e. Customizações restritas aos parâmetros de configuração;
f.

Rede com pouca flexibilidade.

2. Como executar experimentos utilizando o paradigma SDN?
3. O que é um testbed? Como funciona o FIBRE?
4. Quem pode ter acesso ao FIBRE e como?
2.4 Roteiro de laboratório
Nesta seção vamos apresentar os passos necessários para obter acesso ao testbed FIBRE e
realizar um experimento simples de setup de uma rede L2 baseada no padrão “e-Line” do
Metro-ethernet Forum7, cujo objetivo é prover uma conexão ponto-a-ponto entre duas UNIs (do
inglês, User Network Interface).
Os comandos mostrados abaixo pressupõem que o leitor está trabalhando em uma máquina
Linux Debian, porém são facilmente adaptáveis para outras distribuições. A topologia proposta
para esse e os próximos experimentos pode ser observada na Figura 2.3.

7

https://mef.net/Assets/White_Papers/Metro-Ethernet-Services.pdf
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Figura 2.3. Topologia proposta para os experimentos da Oficina.

2.4.1 Criar conta no projeto FIBRE

O primeiro procedimento necessário para acessar o testbed é a criação de uma conta no
projeto FIBRE. Para isso, basta acessar o portal do FIBRE, escolher a ilha à qual deseja
associar sua conta e adicionar suas informações (lembre-se de usar um e-mail institucional).
Caso sua instituição não esteja listada, você deverá criar a conta na RNP (instituição
acadêmica) ou no CPqD (instituição do mercado).
Uma vez que sua conta seja aprovada, você receberá um e-mail de confirmação indicando que
já é possível utilizar o testbed. Nesse mesmo e-mail, serão dadas duas opções de acesso:
através do portal local da ilha e através do portal central do testbed. Para a oficina, é
recomendada a escolha do portal central do testbed.

O acesso ao testbed é realizado através da VPN do FIBRE. Para isso, faz-se necessário o
download e instalação do OpenVPN e a configuração da VPN FIBRE. Todas as informações de
instalação e acesso, utilizando uma máquina cliente baseada em Debian 9, são listadas abaixo:
1) Instalar o OpenVPN:
sudo apt-get install openvpn
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2) Realizar o download do arquivo: fibre-vpn.zip
wget --no-check-certificate
https://wiki.rnp.br/download/attachments/87101626/fibre-vpn.zip
3) Descompactar o arquivo no diretório /etc/openvpn/client:
sudo unzip fibre-vpn.zip -d /etc/openvpn/

4) Acessar a VPN do FIBRE:
cd /etc/openvpn/fibre-vpn && sudo openvpn fibre-vpn.ovpn

Ao conectar-se com a VPN FIBRE, serão solicitados seu login e senha. Se tudo ocorrer bem,
você poderá visualizar uma mensagem de confirmação de inicialização, conforme Figura 2.4.

Figura 2.4. Inicialização da VPN do Fibre.

2.4.2 Criar um slice no portal OCF
O próximo passo para criar o ambiente de experimentação é acessar o portal OCF (framework
de controle e monitoramento). Nesse portal, o usuário deverá entrar no projeto “Projeto IPS
com SDN/OpenFlow” (caso o projeto não exista, você poderá solicitar a criação de um novo) e
criar um slice. Nas Figuras 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 é demonstrado o procedimento para criação

de um slice, sendo que o primeiro passo é acessar o projeto criado no FIBRE.

Figura 2.5. Acesso ao projeto no qual será criado o bloco.
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Para criar um slice, basta clicar na opção “Create Slice”, conforme Figura 2.6:

Figura 2.6. Criação do slice

Em seguida, deve-se definir o nome do slice e uma descrição, conforme ilustrado na Figura 2.7.

2.7. Definição do nome e descrição do slice.

Em seguida, é preciso adicionar os recursos que serão utilizados. Desta forma, é preciso clicar
em “Add an Aggregate Manager to the current slice”, como pode ser observado na Figura 2.8, e
selecionar os recursos que serão utilizados (Figura 2.9).

Figura 2.8. Adição de recursos ao slice.
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Figura 2.9. Seleção dos recursos que devem ser adicionados no slice.

Uma vez alocados os recursos do projeto que serão utilizados, é preciso instanciá-los através
da criação das VMs.
2.4.3 Criar as máquinas virtuais
O processo de criação de uma máquina virtual é demonstrado nas figuras abaixo. Nesse
processo é preciso escolher o servidor que será utilizado na criação da VM e suas
configurações, como nome, capacidade de memória, entre outros, ambos processos podem ser
observados nas Figuras 2.10 e 2.11, respectivamente. Essas configurações irão depender,
diretamente, do cenário escolhido e das características e funcionalidades que os dispositivos
irão atuar.

Figura 2.10. Criação de uma máquina virtual.
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Figura 2.11. Configuração da máquina virtual.

Para o cenário da oficina, deve-se criar as máquinas virtuais de acordo com as configurações
apresentadas no Quadro 2.1.
Quadro 2.1. Configurações das máquinas virtuais

Nome

Whitebox

Imagem

Função

Memória

Cliente

Whitebox1

Debian Jessie

Cliente

256MB

Controlador

Whitebox2

Debian Jessie

Controlador

1024MB

WebServer

Whitebox2

Debian Jessie

Servidor de páginas
Web

256MB

Atacante

Whitebox3

Debian Jessie

Atacante

512MB

IDS

Whitebox4

Debian Jessie

Sistema de Detecção
de Intrusão

512MB

Ao final desta etapa, deve ser possível observar as características das VMs criadas (nome,
status, sistema operacional, memória e endereço IP) e são disponibilizados botões que servem
para iniciar/parar, deletar e atualizar a VM, conforme Figura 2.12.
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Figura 2.12. Representação das máquinas virtuais configuradas de acordo com a topologia que será
utilizada na oficina.

Depois de alocar os recursos e criar as VMs, é preciso instanciar a topologia do experimento.
2.4.4 Instanciar a topologia do experimento
Para instanciar a topologia, é necessário fazer configurações em relação a conectividade dos
nós. Para isso, é preciso clicar em “Define flowspace (virtual topology)”, conforme Figura 2.13.
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2.16. Definiçao do Flowspace.

Em seguida, na aba “Select Openflow Resources” selecione a opção Simple e selecione, no
mínimo, duas VLANs (Figura 2.17).

2.17. Seleção do número de VLANs.

Uma vez estabelecidas as VLANs, é preciso marcar as portas de conexão de cada
equipamento, de forma que a topologia reflita a arquitetura proposta na Figura 2.3. Em
particular, selecione apenas os switches que estão ligados ao Whitebox1, Whitebox2,
Whitebox3, e Whitebox4 conforme ilustrado na Figura 2.18 (observe que os links e switches
selecionados ficam com cor cinza escuro):

2.18. Topologia instanciada de acordo com a arquitetura proposta.

Uma vez selecionadas todas as portas, basta clicar em Next (rodapé da página) e aceitar as
configurações selecionadas, ainda que apareça uma mensagem de “Existem loops na
topologia selecionada”. Feito isso você terá finalizado a configuração da topologia de rede e
retornará à página inicial do OCF. Na página principal, na seção “Network resources”, é
possível observar os recursos de rede que foram alocados, conforme Figura 2.19.
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Figura 2.19. Visualização dos recursos de rede alocados.

Depois de configurar a topologia, é preciso definir o IP do controlador. De acordo com a
topologia definida no início desta seção, o controlador será a máquina criada no Whitebox2.
Assim você deve clicar em “Set Controller” e depois escolher a máquina Controlador, conforme
ilustrado nas Figura 2.20 e 2.21.

2.20. Definição do controlador.

2.21. Escolha do IP e porta do controlador.
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Finalizadas todas as configurações, é possível iniciar o experimento e ligar as máquinas
virtuais. Para isso, basta clicar em “Start slice” e em seguida, clicar em “Start” para cada
máquina virtual, conforme Figuras 2.22 e 2.23.

Figura 2.22. Inicialização de um slice.

Figura 2.23. Inicialização das máquinas virtuais.

2.4.5 Instalação do controlador Ryu
Além da configuração da topologia, é preciso fazer a instalação do software de controle
Openflow na máquina Controlador. O software utilizado na oficina é o Ryu (versão 4.15), e para
instalá-lo, basta seguir os passos listados abaixo.
1) Na máquina Controlador, autenticar como usuário administrador (root) e fornecer a senha
(verifique a senha na configuração da VM):
su
2) Instalar algumas dependências via pacotes Debian (apenas uma linha):
apt-get update && apt-get install -y tcpdump git curl libxslt1-dev libffi-dev python-msgpack
python-setuptools python-nose python-pip python-dev libssl-dev python-jsonpickle
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3) Atualizar algumas bibliotecas do Python via pip:
pip install --upgrade cffi
4) Instalar dependências Python via pip (apenas uma linha):
pip install ipaddr bitarray netaddr 'cryptography==1.9' oslo.config routes webob paramiko
mock xml_compare pyflakes pylint 'debtcollector==1.16.0' oslo.i18n rfc3986 greenlet tinyrpc
ovs 'networkx==1.11' 'eventlet>=0.18.2,!=0.18.3,!=0.20.1,<0.21.0' 'six>=1.9.0'
5) Obter o código do Ryu:
git clone https://github.com/osrg/ryu.git
6) Entrar no diretório do ryu e executar:
cd ryu
git checkout v4.15
python setup.py install
2.4.6 Execução da aplicação SDN-IPS
Depois de instalar o controlador Ryu, vamos executar a aplicação SDN-IPS e estabelecer um
serviço de conexão e-Line para nosso experimento. É preciso configurar um e-Line entre o
controlador e o atacante e o controlador e o cliente. Essas etapas são listadas logo abaixo.
Antes de prosseguir, você deve mapear os seguintes parâmetros:
●

DPID-SW1: de acordo com a topologia criada, qual o identificador do switch SW1? De
acordo com os passos anteriores esse é o switch conectado ao Whitebox1 (no exemplo
foi 00:00:0c:c4:7a:5e:98:94 - atente-se para identificar o seu). O mesmo se aplica para
SW2 e assim por diante.

●

VLAN_A: essa é a VLAN que será usada na conexão entre o Cliente e o Controlador.
Utilize a VLAN de menor número (no exemplo acima [passo 4 da prática 2.4.3] foi VLAN
3652 - atente-se para identificar a sua)

●

VLAN_B: essa é a VLAN que será usada na conexão entre o Controlador e o Atacante.
Utilize a VLAN de maior número (no exemplo acima [passo 4 da prática 2.4.3] foi VLAN
3653 - atente-se para identificar a sua)
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1) Acessar a máquina virtual do Controlador e fazer o clone da aplicação
cd /root
git clone https://nuvem.pop-ba.rnp.br/gitlab/ufba/fibre-2a-opencall-sdn-ips.git
2) Iniciar a aplicação
cd /root/fibre-2a-opencall-sdn-ips
ryu-manager --observe-links fibre-2a-opencall-sdn-ips.py
Ao iniciar a aplicação, observa-se a conexão dos switches e a descoberta de links:

3) Abrir um segundo console da máquina virtual do Controlador para listar os switches, via API
rest da aplicação:
curl -s http://localhost:8080/sdnips/switches | python -m json.tool
A saída desse comando pode ser observada logo abaixo:
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4) Em seguida, é preciso listar as portas de cada switch. Para isso, basta substituir
<ID-SWITCH-n> pelo id de cada switch listado no passo anterior.
curl -s http://localhost:8080/sdnips/switches/<ID-SWITCH-1>/ports | python -m json.tool
curl -s http://localhost:8080/sdnips/switches/<ID-SWITCH-2>/ports | python -m json.tool
curl -s http://localhost:8080/sdnips/switches/<ID-SWITCH-3>/ports | python -m json.tool
curl -s http://localhost:8080/sdnips/switches/<ID-SWITCH-4>/ports | python -m json.tool

5) O próximo passo é criar um e-Line entre a UNI do Controlador e a UNI da máquina Cliente
via VLAN_A (substituir as coisas entre <>):
curl -s -X POST -d '{"uniA" : "<ID-SWITCH-Controlador>:<PORTA-ACESSO>", "uniB" :
"<ID-SWITCH-Cliente>:<Porta-Acesso>",
"vlanid":
<VLAN_A>}'
http://localhost:8080/sdnips/e-line/create | python -m json.tool
Caso o e-Line seja configurado com sucesso, será exibida a seguinte mensagem:

Ao olhar no console que está executando a aplicação, é possível observar a criação do e-Line
através do algoritmo do controlador.
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6) Criar um e-Line entre a UNI do Controlador e da máquina Atacante via VLAN B (substituir as
coisas entre <>):
curl -s -X POST -d '{"uniA" : "<ID-SWITCH-Controlador>:<PORTA-ACESSO>", "uniB" :
"<ID-SWITCH-Atacante>:<Porta-Acesso>",
"vlanid":
<VLAN_B>}'
http://localhost:8080/sdnips/e-line/create | python -m json.tool
2.4.7 Configuração e teste de conectividade nas máquinas
Depois da configuração dos e-Lines é preciso fazer as configurações de VLAN na máquina
Cliente, no Controlador, no WebServer e na máquina Atacante.
1) Configurar a máquina Cliente na VLAN_A, IP 192.168.100.10 e ajustar as rotas da rede
interna. Para isso, é necessário adicionar ao arquivo /etc/network/interfaces (atente-se para
alterar a VLAN) as seguintes informações:
auto eth1
iface eth1 inet manual
pre-up ifconfig $IFACE up
post-down ifconfig $IFACE down
auto vlan3652
iface vlan3652 inet static
vlan-raw-device eth1
address 192.168.100.10
netmask 255.255.255.0
post-up route add -net 192.168.0.0/16 gw 192.168.100.254
pre-down route del -net 192.168.0.0/16 gw 192.168.100.254
2) Uma vez configurada a VLAN, é necessário ativar os serviços. Para isso, digite no terminal:
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ifup eth1
ifup vlan3652
3) Na máquina Atacante, configurar a vlan VLAN_B e IP 192.168.1.2. Para isso, é necessário
editar o arquivo /etc/network/interfaces (atente-se para alterar a VLAN). Nesse caso também é
preciso adicionar um endereço à interface de loopback:
auto lo:0
iface lo:0 inet static
address 192.168.66.1
netmask 255.255.255.0
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.100.0/24 -j SNAT --to
192.168.66.1
auto eth1
iface eth1 inet manual
pre-up ifconfig $IFACE up
post-down ifconfig $IFACE down
auto vlan3653
iface vlan3653 inet static
vlan-raw-device eth1
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.252
4) Para ativar os serviços, digite no terminal:
ifup eth1
ifup vlan3653
ifup lo:0
5) Na máquina Controlador, configurar a VLAN_A com IP 192.168.100.254 e a VLAN B com IP
192.168.1.1. Para isso, é necessário editar arquivo /etc/network/interfaces (atente-se para
alterar a VLAN):
auto eth1
iface eth1 inet manual
pre-up ifconfig $IFACE up
post-down ifconfig $IFACE down
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auto vlan3652
iface vlan3652 inet static
vlan-raw-device eth1
address 192.168.100.254
netmask 255.255.255.0
auto vlan3653
iface vlan3653 inet static
vlan-raw-device eth1
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.252
6) Para ativar os serviços, digite no terminal:
ifup eth1
ifup vlan3652
ifup vlan3653
7) Na máquina WebServer, configurar a VLAN_A e IP 192.168.100.200. Para isso, é
necessário editar arquivo /etc/network/interfaces (atente-se para alterar a VLAN):
auto eth1
iface eth1 inet manual
pre-up ifconfig $IFACE up
post-down ifconfig $IFACE down
auto vlan3652
iface vlan3652 inet static
vlan-raw-device eth1
address 192.168.100.200
netmask 255.255.255.0
post-up route add -net 192.168.0.0/16 gw 192.168.100.254
pre-down route del -net 192.168.0.0/16 gw 192.168.100.254
8) Na máquina WebServer, digite os seguintes comandos para ativar as interfaces:
ifup eth1
ifup vlan3652
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9) Na máquina Controlador, após realizar as configurações acima deve-se realizar um teste de
conectividade. Para isso, tente realizar um ping para as máquinas Cliente e Atacante:
ping -c 2 192.168.100.10
ping -c 2 192.168.1.2
Saída esperada:

10) Na máquina Cliente, tente realizar um ping para a máquina Atacante. Esse ping não deve
funcionar, visto que ainda não há roteamento Inter-AS:
ping 192.168.66.1
Saída esperada:

Assim, no final deste experimento, observa-se que a topologia está configurada e que há
conectividade entre os dispositivos e o controlador. Na próxima seção serão expostos os
aspectos relacionados ao roteamento Inter-AS via BGP utilizando SDN/Openflow e um roteiro
para verificação prática desses conceitos.
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