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Resumo As redes de computadores são constitúıdas por diversos com-
ponentes que desempenham papéis diferentes, tornando a gestão da rede
uma tarefa relativamente complexa. Uma solução para este problema é a
centralização dos mecanismos de gestão num controlador de rede.
Este artigo descreve um controlador de redes “chave na mão” para ambi-
entes empresariais. O controlador implementa diversas funcionalidades,
onde se inclui o encaminhamento, antepara de segurança, ponto de acesso
sem fios e redundância para tolerância a faltas na ligação à WAN. O
software do controlador é instalado e configurado de forma automática.
Por ser baseado em tecnologias de código aberto apresenta-se como uma
solução vantajosa em relação às soluções proprietárias, reduzindo os custos
associados à sua aquisição e oferecendo um alto ńıvel de adaptabilidade
aos requisitos de cada organização.

Keywords: Antepara de Segurança · Encaminhamento · Código Aberto
· Controlador

1 Introdução

Encaminhadores, comutadores, anteparas de segurança e pontos de acesso
são exemplos de equipamentos necessários para garantir a comunicação eficiente
e segura entre computadores. A coexistência dos diversos equipamentos dentro
de uma rede obriga a uma manutenção e gestão especializada e diversificada.

A ligação f́ısica e a transferência do tráfego interno para a rede exterior é
assegurada por um equipamento denominado gateway. Por ser o ponto de entrada
e sáıda, um gateway defeituoso pode prejudicar o normal funcionamento da rede
e ter repercussões significativas na instituição. Este artigo utiliza a designação
controlador de rede para descrever um equipamento que estende um gateway com
outros serviços de suporte a uma rede local (LAN). A vantagem de um controlador
é centralizar parte dos serviços da rede em questão, como o encaminhamento,
autenticação e segurança, simplificando a sua gestão e a dos dispositivos servidos
pela mesma.

Os controladores de rede mais populares são os disponibilizados pelos fornece-
dores de serviço de Internet (ISP, “Internet Service Providers”) para os clientes
domésticos e que não permitem ao utilizador efetuar configurações para além
do apresentado pela interface de gestão do dispositivo. A utilização por estes
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Figura 1. Solução diferenciada para rede local (esquerda) e solução dos ISP (direita)

equipamentos de software proprietário reduz o esforço de gestão dos ISPs mas
limita consideravelmente as funcionalidades geŕıveis pelo cliente, impedindo a
adição de serviços, dos quais as redes privadas virtuais (VPN, “Virtual Private
Network”) são um bom exemplo. Adicionalmente, tentativas de utilizar estes
equipamentos por terceiros responsáveis pela gestão da infraestrutura de TI de
empresas são dificultadas pela heterogeneidade destes equipamentos em termos de
versões do software, modelos e fabricantes. A alternativa são soluções proprietárias
que desempenham algumas das funcionalidades desejadas mas com custo elevado
e com capacidades de configuração ainda assim limitadas.

A impossibilidade de providenciar aos seus clientes uma solução de contro-
lador de redes de custo moderado e configurável, constitui a motivação para
o desenvolvimento de um controlador de redes em código aberto por parte da
Ângulo Sólido. Este artigo, apresenta por isso o resultado do esforço de desen-
volvimento de uma solução “chave na mão”, baseada em tecnologias de código
aberto, que apresente não só as caracteŕısticas de um dispositivo fornecido pelos
ISP, mas também serviços e funcionalidades à medida das necessidades do cliente.
A solução tem custo moderado e simplifica a gestão e manutenção das redes
locais dos clientes, beneficiando da utilização de código aberto. É escalável por
não aumentar consideravelmente a complexidade de gestão com o número de
clientes que a utilizam e tem instalação, configuração e reposição simples.

Adicionalmente, o artigo apresenta um estudo, propõe e avalia uma solução
para atenuar o impacto negativo do efeito de bufferbloat, que afeta particularmente
o desempenho em ambientes com ligações assimétricas de upload/download e que
foi incorporada no controlador de redes desenvolvido.

2 Estado da Arte

A Fig. 1 ilustra o conjunto de funcionalidades necessárias para a gestão eficiente
de uma sub-rede e a sua agregação num único equipamento disponibilizado por
um ISP.

A configuração e personalização que a Ângulo Sólido pretende obter para os
seus equipamentos de gestão de redes não é compat́ıvel com um equipamento pro-
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cedente de um ISP. Por estes equipamentos serem configurados pelo proprietário,
não é posśıvel controlar a diversidade dos equipamentos disponibilizados pelos
diversos operadores, configurar as portas de rede nem instalar software. O facto
de a propriedade do equipamento se manter do ISP impede também a assunção
de algumas garantias, como a substituição do equipamento em caso de avaria ou
a reposição dos parâmetros entretanto configurados. Em particular, a gestão da
diversidade de equipamentos assume para um gestor de redes independente uma
enorme complexidade, uma vez que é necessário definir configurações individuais
para cada tipo de dispositivo, reduzindo a escalabilidade da solução, em número
de clientes, e aumentando os tempos de intervenção. Ao possuir uma solução
própria, a Ângulo Sólido consegue uniformizar todos os equipamentos, ou seja,
independentemente do cliente ou do ISP contratado pelo cliente, o equipamento
instalado pela empresa é sempre idêntico, facilitando a sua instalação e confi-
guração. Um gateway, para além de assegurar a ligação entre a sub-rede privada
e a Internet, pode também ser responsável pelo encaminhamento e comutação de
pacotes na sub-rede. Este é o caso dos equipamentos tipicamente disponibilizados
pelos ISPs, que concentram ainda funções como tradução de nomes, gestão do
ponto de acesso à rede sem fios, antepara de segurança, provedor de endereços IP
para os dispositivos internos e, mais recentemente, provedor de sinal de televisão.

Marcas como a Cisco e a TP-Link oferecem vastas opções de gateways,
destinados a um conjunto amplo de consumidores finais, desde encaminhadores
domésticos a encaminhadores destinados a centros de dados de grande escala
e que agregam muitas destas funcionalidades. No entanto estes equipamentos
utilizam sistemas operativos proprietários, introduzindo um custo acrescido e
restringindo as opções de software e protocolos. Este modelo dificulta por exemplo
a seleção de protocolos de VPN abertos.

A CZ.NIC e a Mikrotik [6] produzem equipamentos que desempenham as
funções de gateway e ponto de acesso sem fios, entre outras, utilizando variações do
OpenWrt como o RouterOS. Apesar de ser um sistema operativo de código aberto,
o Linux OpenWrt é um sistema especializado para dispositivos embebidos o que
condiciona o seu âmbito de aplicação. O Turris Omnia [4] é a solução que mais
se aproxima das caracteŕısticas pretendidas, tirando partido da versatilidade do
sistema operativo Linux para apresentar muitas das funcionalidades desejadas. No
entanto, o custo da solução é elevado. Adicionalmente, a configuração é bastante
complexa por depender das especializações realizadas ao sistema operativo.

À luz do conhecimento atual, não existem soluções comercializadas de custo
moderado e configuráveis que integrem um sistema operativo aberto de propósito
geral, num equipamento que desempenhe as funções elencadas anteriormente
para o controlador de rede.

3 Controlador de Redes

De modo a desenvolver um controlador de redes em código aberto, é necessário
combinar hardware, capaz de suportar as funcionalidades pretendidas, com um
sistema operativo compat́ıvel. Posteriormente, é necessário efetuar a instalação e
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configuração dos pacotes de software necessários, por forma a garantir funcionali-
dades base como acesso remoto seguro (por exemplo utilizando o protocolo ssh),
encaminhamento, antepara de segurança. Por fim, procede-se à implementação
das funcionalidades adicionais, como tolerância a faltas de acesso à Internet e a
configurações que assegurem o melhor desempenho.

O hardware deverá ter diversas portas de rede para suportar ligações si-
multâneas a várias redes internas e externas com largura de banda não inferior
a 1Gb/s para que seja posśıvel garantir uma taxa de transmissão alinhada com
as expectativas atuais. Para que o armazenamento seja resistente e duradouro
não deve conter partes móveis, pois estas desgastam-se mais facilmente e são
vulneráveis ao impacto. Todos os componentes terão que ser controláveis pelo
sistema operativo Linux para o que terão que existir drivers adequados. De
diversas opções encontradas no mercado, foi escolhida a placa PC-Engines APU
3b2 combinada com um adaptador USB-Ethernet. Estes componentes perfazem
um total de quatro portas de rede independentes, permitindo efetuar diferentes
configurações de redes LAN e WAN, incluindo configurações com duas ligações
exteriores. As ligações WAN serão configuradas com endereços IP públicos. O
método para efetuar esta atribuição varia consoante o ISP ao qual o serviço está
contratado. No entanto, o controlador apenas necessita de uma ligação com cabo
ethernet onde possa comunicar utilizando um IP público, não sendo obrigatório
um equipamento intermédio de encaminhamento. Como sistema operativo foi
selecionada a distribuição Linux Ubuntu 16.04 LTS, que alia à experiência de
trabalho da Ângulo Sólido com esta distribuição o seu suporte de longo prazo e
a simplicidade e robustez do processo de instalação de atualizações. No modelo
de processo definido, a instalação de atualizações a pacotes de software é desen-
cadeada remotamente pela Ângulo Sólido depois de verificada a satisfação de um
conjunto de testes de compatibilidade.

O acesso à Internet é assegurado por uma combinação de um serviço de
Network Address Translation (NAT) e antepara de segurança (firewall) para
o que foi utilizado o iptables; resolução de nomes, através de um servidor de
DNS (“Domain Name System”) bind, e regras estáticas de encaminhamento.
O acolhimento de dispositivos sem endereço IP estático ligados às redes com e
sem fios é assegurado por um servidor isc-dhcp (“Dynamic Host Configuration
Protocol).

A autenticação de utilizadores utiliza os serviços IPBrick e winbind que
suportam o controlo de acesso ao serviço de Rede Privada Virtual (VPN),
disponibilizado para permitir o acesso remoto aos serviços da sub-rede.

A configuração de todos os serviços de acordo com as preferências e ne-
cessidades do cliente é suportada por um ficheiro único. Os valores indicados
no ficheiro são interpretados por um conjunto de scripts que os traduzem nas
configurações desejadas para cada um dos serviços, conseguindo-se desta forma
uma configuração de cada controlador com uma complexidade e num espaço de
tempo muito reduzido.
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3.1 Redundância

De acordo com as especificações do ficheiro de configuração, o controlador pode
realizar encaminhamento seletivo de tráfego por ambas as ligações à Internet em
simultâneo. No entanto, o controlador incorpora nativamente um mecanismo de
monitorização, deteção e reação a faltas que no caso de falha de uma das ligações
redireciona todo o tráfego para a restante de forma automática e transparente
para o utilizador. Este mecanismo alerta ainda o sistema de monitorização da
Ângulo Sólido para a ocorrência da falta, por forma a acelerar a resolução do
problema.

3.2 Qualidade de Serviço

O tráfego existente na Internet é predominantemente gerado por ligações
TCP [10]. Quando é efetuada uma transferência utilizando o protocolo TCP
num dos sentidos de uma ligação, os segmentos de confirmação de entrega
(acknowledgement) ocupam uma pequena parte da largura de banda dispońıvel
na direção contrária.

O ritmo de transferência é diretamente influenciado pelo ritmo a que o emissor
recebe os segmentos de confirmação, interpretado como um sinal da congestão
da rede entre ambos e da capacidade do recetor de lidar com os dados. Estes
sinais podem ser mal interpretados quando o tráfego que partilha o canal entre o
destinatário e o recetor ocupa muita da largura de banda dispońıvel, causando
uma latência superior ao normal nesse sentido e que afeta o ritmo a que as
confirmações são entregues. Este fenómeno é agravado quanto mais o tráfego
no retorno se aproximar da capacidade da ligação e particularmente viśıvel nos
casos em que a taxa de transferência é assimétrica.

Num caso extremo de assimetria, os segmentos de confirmação das trans-
ferências realizadas no sentido com maior largura de banda, ocupariam totalmente
a ligação no sentido contrário, desaproveitando a largura de banda dispońıvel.
Adicionalmente, esta situação faz com que a rede seja praticamente inutilizável
por parte de aplicações senśıveis a tempo, por exemplo, sessões remotas e chama-
das de voz e v́ıdeo. De forma geral, pode-se afirmar que a saturação de qualquer
um dos sentidos de tráfego provoca constrangimentos sérios na utilização dos
acessos à Internet em ambos os sentidos. Este tópico tem sido bastante discutido
na última década, tendo sido criado, inclusive, um śıtio dedicado exclusivamente
a este problema [2] e onde têm vindo a ser propostas várias soluções.

Análise do Problema O comportamento foi observado ao longo de diferentes
dias e horas numa plataforma de testes com uma ligação com 55Mb/s de download
e 5Mb/s de upload. Os testes contemplaram 4 cenários:

Repouso Este cenário decorre nos 30s iniciais e finais de cada teste e representa
um ambiente ideal onde é gerado apenas tráfego representativo da utilização
normal da rede (navegação de páginas web, mensagens de conversação ocasi-
onais);
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Figura 2. Dia 13 de fevereiro de 2018 (hora
de almoço)

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 50  100  150  200  250  300  350
 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

M
b
it

s

m
s

Seconds

Download Mbits
Upload Mbits

Ping ms

Figura 3. Padrão observado utilizando a
solução proposta por Brouer

Saturação da Entrada Este cenário é induzido a partir dos 30s dos testes e
tem uma duração de 120s. Nele são efetuados, em simultâneo, oito downloads
de diferentes distribuições Linux. Espera-se que a saturação da entrada
provoque uma ligeira latência na rede sem afetar de forma significativa a sua
utilização normal;

Saturação da Sáıda A partir dos 90s do teste e com uma duração de 120s, são
realizados, em simultâneo, quatro uploads de ficheiros de diferentes dimensões,
para serviços de armazenamento na cloud ;

Saturação Total Este cenário é atingido no peŕıodo de tempo em que os cenários
Saturação da Entrada e Saturação da Sáıda se sobrepõem, iniciando-se
90s após o ińıcio dos testes e tendo duração de 60 segundos. A concorrência
de tráfego de upload com os segmentos de confirmação dos downloads resulta
numa saturação do upstream, provocando uma redução significativa na taxa
instantânea de download e uma latência muito superior à latência da rede
quando se encontra em utilização normal.

Ao longo dos testes foram avaliadas três métricas. As taxas de download e
upload apresentam os valores efetivamente observados nas transferências que se
encontravam a ser realizadas. O ping apresenta a latência observada neste serviço
iniciado num computador colocado na rede local e com destino a um servidor
remoto.

A Fig. 2 mostra que inicialmente, no cenário de Repouso, a latência prati-
camente não sofre oscilações mantendo-se em cerca de 3ms. À passagem para
o cenário Saturação da Entrada, o preenchimento da largura de banda do
downstream provoca uma ligeira subida nos valores da latência, que passa a
oscilar entre os 10ms e os 20ms. Quando é atingido o cenário Saturação Total,
verifica-se um aumento de cerca de 100 vezes na latência, atingindo valores supe-
riores a 600ms e tendo sido observados picos esporádicos na ordem de 1000ms.
Neste cenário, verifica-se também uma queda de cerca de 40% na largura de
banda instantânea ocupada pelos downloads.

A perda na taxa de transferência de download é atribúıda à latência adicional
sofrida pelos segmentos de confirmação, que desencadeiam uma reação por parte
do protocolo TCP. Esta latência é induzida pela saturação do upstream, num
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fenómeno denominado bufferbloat effect [2] e que é definido como a latência
acrescentada causada pela acumulação excessiva de segmentos resultante de um
dimensionamento exagerado do espaço de retenção temporária (buffer) onde os
segmentos aguardam a transmissão pelo uplink. O bufferbloat effect é particular-
mente viśıvel nas extremidades da rede [9], local onde se torna necessário tomar
medidas para apaziguar o problema.

Atenuação do Bufferbloat Effect De acordo com [1], o problema da saturação
do upstream pode ser atenuado: i) estrangulando o downstream por forma a evitar
a manipulação do tráfego por parte do ISP; ii) diminuindo o espaço de retenção
temporária; e iii) aplicando filas de prioridade que prefiram pacotes senśıveis ao
tempo como, por exemplo, pacotes de ICMP (Internet Control Message Protocol)
e segmentos de confirmação.

A Fig. 3 apresenta os resultados obtidos com a incorporação da solução
proposta em [1] no controlador de redes descrito neste trabalho. A figura mostra
que, em contraste com os testes anteriores, se verifica uma estabilização das taxas
instantâneas de download e upload. No entanto, estes ganhos são conseguidos
com uma perda de aproximadamente 20% da capacidade dos canais.

Com o objetivo de reduzir a perda de capacidade dos canais sem comprometer
a estabilidade da latência, foram experimentados diferentes modelos de prioridade
e dimensão dos espaços de retenção temporária.

Dimensão do Espaço de Retenção Temporária Os testes foram efetuados
com largura de banda artificialmente limitada a 4 Mb/s de upload, e 55 Mb/s
de download. O estrangulamento da largura de banda do upstream de 5 para 4
Mb/s deveu-se à necessidade de criar um estreitamento, à sáıda da rede, para
impedir qualquer tipo de modelação de tráfego por parte do ISP.

Como se pode verificar nas Fig. 4(a) e 4(b) (note-se a escala do eixo do ping),
a redução do tamanho do espaço de retenção temporária tem um impacto muito
significativo na latência. No entanto, em ambos os casos continua a ser posśıvel
observar uma reação à saturação da largura de banda tanto no upstream como
no downstream. Os ganhos da redução do espaço de retenção temporária também
são observáveis na taxa de transferência de download, que ganha estabilidade,
sobretudo no cenário de saturação total.

A variação da latência e das taxas de entrega para diferentes dimensões do
espaço de retenção temporária são apresentados na Fig. 5. São apresentadas
três observações para cada tamanho do espaço de retenção temporária durante
o peŕıodo de saturação total. Os resultados não são surpreendentes na medida
em que a um menor espaço de retenção corresponde uma menor taxa de en-
trega, consequência natural da eliminação voluntária dos pacotes. A variação da
latência, por considerar apenas os pacotes entregues com sucesso pode também
ser considerada natural, uma vez que a menores filas de espera corresponderão
tempos menores.

Observando os gráficos 4(a) e 4(b), verifica-se que alterando apenas a dimensão
do espaço de retenção temporária não soluciona, em simultâneo, o problema da
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Figura 4. Espaço de retenção temporária com tamanhos diferentes
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Figura 5. Métricas em relação ao tamanho do espaço de retenção temporária

latência e da redução da taxa instantânea de download. Apesar de, com tráfego
estável, a redução do tamanho do espaço de retenção temporária apresentar
melhorias face à latência e à queda da taxa do download, o cenário de saturação
total provoca perda de pacotes. Importa notar que poĺıticas cegas de eliminação
de pacotes não são desejáveis por não privilegiarem aplicações que sejam senśıveis
a perdas, por exemplo aplicações que utilizem VoIP ou realizem resoluções de
DNS. Pode ainda observar-se, comparando as Fig. 5(a) e 5(b), que o aumento do
espaço de retenção temporária, apesar de reduzir a perda de pacotes, provoca
um aumento na latência média observada.

Gestão de Filas Relativamente aos algoritmos de gestão de filas, optou-se por
investigar os prinćıpios de AQM (Active Queue Managemment), que consiste em
descartar pacotes de forma inteligente. Como representantes de AQM, foram con-
siderados os algoritmos RED [5](Random Early Detection), CoDel [8] (Controlled
Delay) e sfqCoDel (Stocastic Fair Queue CoDel) [7]. A execução do algoritmo
CoDel consiste em colocar uma marca temporal em cada pacote que entre na fila
de espera. Quando um pacote chega ao fim da fila, é calculado o tempo que esteve
em espera. Se esse tempo for superior a um determinado limite, o algoritmo ativa
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Figura 6. Comparação das disciplinas de fila

um temporizador para que um pacote seja descartado no momento em que sai
da fila (dequeue).

O algoritmo CoDel mostrou melhorias significativas na latência comparativa-
mente a algoritmos de “drop tail”, que descartam os pacotes recebidos quando
o espaço de retenção temporária está cheio e ao algoritmo RED. O sfqCoDel
estende o algoritmo CoDel base com a utilização de análise estat́ıstica e filas
justas para definir que pacotes devem ser descartados.

Os resultados dos testes realizados com os algoritmos CoDel e sfqCoDel são
apresentados na Fig. 6. A fim de garantir condições de rede tão semelhantes
quanto posśıvel, os testes foram realizados imediatamente um após o outro. Os
resultados mostram a existência do problema da queda da taxa instantânea de
download. No entanto, observam-se melhorias ao ńıvel da latência em ambos os
casos quando comparados com os resultados da experiência base ilustrada na
Fig. 2. Os ganhos mais relevantes verificaram-se com o sfqCoDel, onde a latência
média foi reduzida em aproximadamente 100ms, no cenário de Saturação Total.

Os algoritmos CoDel e sfqCoDel, por si só, não suportam a implementação de
classes, ou seja, não é posśıvel utilizar filas com prioridades diferentes. No entanto,
Cake [3] é uma implementação que faz a agregação de um algoritmo denominado
HTB (“Hierarchical Token Bucket”), que permite a utilização de classes, com o
algoritmo de disciplina sfqCoDel, tornando assim posśıvel a utilização das filas
com prioridades.

A Fig. 7 demonstra os resultados obtidos utilizando a largura de banda total
dispońıvel, 55/5 Mb/s (download/upload), espaço de retenção temporária no
valor por omissão para o sistema operativo Linux que é de 1000 pacotes e e
utilizando o algoritmo Cake como disciplina de fila.

De imediato são identificadas grandes diferenças face aos testes anteriormente
apresentados. A latência exibe valores aceitáveis, entre aproximadamente 5 e
20 milissegundos, à exceção de alguns picos esporádicos em que atinge, no
máximo, 149 milissegundos (segundo 190 na Fig. 7). Estes valores apresentam
uma melhoria de 95% relativamente aos observados nos primeiros testes. Quanto
às taxas instantâneas de download e upload, verifica-se que na maior parte do
teste a largura de banda manteve-se com uma utilização bastante satisfatória,
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Figura 7. Algoritmo Cake, dia 6 de março de 2018 (meio da tarde)

com quedas ligeiras no download. Considerando que, o caso ótimo descreve-se
como sendo a utilização total da largura de banda dispońıvel, as oscilações na
taxa instantânea de download consideram-se aceitáveis, visto que a maior queda
atingiu ainda assim 80% da taxa instantânea máxima.

A implementação do algoritmo Cake como fila de disciplina demonstra ser
uma solução suficiente para resolver o problema da latência, contendo-a dentro de
valores aceitáveis. Esta solução apazigua também o problema da queda da taxa
instantânea do download, sustendo-a em valores próximos da utilização ótima
da largura de banda dispońıvel. Pode então concluir-se que a implementação
deste algoritmo apresenta-se como uma solução aceitável para o problema do
bufferbloat, garantindo gestão do tráfego com qualidade de serviço.

4 Testes e Avaliação do Controlador

O controlador de redes desenvolvido foi testado em diferentes cenários e com
múltiplas configurações, por forma a validar a automação da instalação e a capaci-
dade do controlador de se adaptar com um esforço mı́nimo a diferentes requisitos
dos clientes. A correta operação das funcionalidades foi avaliada individualmente,
através de testes sistemáticos.

O atraso induzido pelo controlador na propagação de pacotes entre as redes
externa e interna foi avaliado utilizando duas aproximações. Uma consistiu na
medição da diferença registada por dois comandos ping ao mesmo destinatário,
iniciados respetivamente num computador da rede interna e no controlador. Os
comandos foram executados simultaneamente, tendo-se registado um acréscimo
de 1.1ms no tempo médio de ida e volta apresentado pelo computador localizado
na rede interna.

A segunda aproximação consistiu na observação dos mesmos pacotes nas
interfaces de entrada e sáıda do controlador utilizando o comando tcpdump.
Os pacotes foram gerados por um comando ping a um computador externo
iniciado num computador na rede interna. Neste caso, o tcpdump apresentava
uma diferença de 0.64ms entre a entrada e sáıda dos pacotes no controlador.

Considera-se que o valor calculado através da informação obtida pelas cap-
turas do comando tcpdump é uma boa estimativa do atraso real induzido pelo
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controlador. O atraso estimado representa 5.5% da latência observada entre o
computador interno e a máquina externa, valor considerado aceitável para um
equipamento com estas caracteŕısticas.

No dia 19 de fevereiro foi colocado em funcionamento um protótipo do
controlador de redes desenvolvido neste projeto num cliente da Ângulo Sólido. O
protótipo esteve em funcionamento sem falhas durante cerca de dois meses, até
que foi substitúıdo por um controlador com uma versão final. Este controlador
encontra.se em operação desde então, também sem falhas. Até à data o controlador
instalado no cliente encontra-se em atividade há mais de 23 dias, já transmitiu
cerca de 20GB, recebeu cerca de 123GB e atribuiu 64 leases DHCP distintas.

A rede local das instalações da Ângulo Sólido também usufrui de um con-
trolador de redes com uma versão final. Inicialmente foi feita a instalação de
uma versão protótipo, que esteve em execução mais de dois meses sem falhas.
Posteriormente foram efetuadas instalações com versões mais recentes.

5 Conclusões e Trabalho Futuro

O artigo apresentou uma solução de controlador de redes chave na mão,
de custo moderado e baseada em tecnologias de código aberto, respondendo
assim às necessidades identificadas pela Ângulo Sólido. Pretendeu-se com esta
solução disponibilizar aos clientes um controlador de redes com uma instalação e
configuração automáticas, com custo moderado, atendendo às suas necessidades
espećıficas e não necessitando de um perito para efetuar a sua instalação.

Como planos futuros, pretende-se abordar a centralização da gestão dos pontos
de acesso sem fios. De momento, cada ponto de acesso tem de ser configurado
manualmente, o que para empresas pequenas não se revela um problema. Tendo
em conta o tipo de clientes da Ângulo Sólido, a configuração individual de pontos
de acesso sem fios não representa um acréscimo considerável na complexidade
no procedimento de instalação do controlador. No entanto, num cliente com
instalações de maior dimensão, a configuração manual de um número superior de
pontos de acesso sem fios eleva a probabilidade de erro e acrescenta complexidade
de gestão.
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