Teste 1. Criação de regra de filtragem:
● A regra de filtragem ATER utilizando o cliente do POP Goiás e o cliente do POP
Maranhão foi criada com sucesso, conforme ilustrado na imagem abaixo:

Imagem 1: Tela de visualização dos detalhes da regra de filtragem entre o cliente do POP
Goiás e o cliente do POP Maranhão.

Teste 2. Checagem do tráfego pela rede convencional (IPÊ):
● O tráfego fluiu corretamente pela rede IPÊ passando pelo serviço ATER;
● Uma regra de filtragem do tipo MONITORAMENTO foi utilizada para checar se o
tráfego estava fluindo pelo serviço;

Resultado da execução do MTR:
HOST: clientpopgo
1.| h2001372101.ufg.br
2.| golango.bkb.rnp.br
3.| dfgooi.bkb.rnp.br
4.| cedftlbrs.bkb.rnp.br
5.| maceoi.bkb.rnp.br
6.| lanmama.bkb.rnp.br
7.| 200.137.129.242

Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
3.3% 30 7.6 1.3 0.7 7.6 1.3
3.3% 30 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0
3.3% 30 4.5 4.8 4.4 14.0 1.8
0.0% 30 33.1 43.1 33.1 290.7 46.9
0.0% 30 43.9 49.5 43.5 200.8 28.8
0.0% 30 44.3 46.6 44.1 101.5 10.4
3.3% 30 47.2 47.3 47.1 47.4 0.1

Imagem 2: Gráfico de monitoramento da vazão dos dados que estão trafegando durante a
execução do MTR pela rede IPÊ.

Imagem 3: Gráfico de monitoramento dos pacotes de dados que estão trafegando durante
a execução do MTR pela rede IPÊ.

Teste 3. Criação de circuito e checagem de tráfego pela rede de
circuitos dinâmicos (CIPÓ):
● Uma regra de filtragem do tipo MONITORAMENTO foi modificada para o tipo
EFETIVA com sucesso utilizando o cliente do POP Goiás e o cliente do POP
Maranhão;
● Um circuito foi gerado com sucesso com largura de banda de 100Mb;
● A comutação do tráfego ocorreu corretamente de forma transparente assim que o
circuito foi criado;
● O tráfego fluiu corretamente pela rede CIPÓ passando pelo serviço ATER.
Resultado da execução do Ping:
 200.137.129.242 ping statistics 
58 packets transmitted, 58 received, 0% packet loss, time 57082ms
rtt min/avg/max/mdev = 47.051/61.359/864.119/106.328 ms
Resultado da execução do MTR:
HOST: clientpopgo
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.| 200.137.129.242
0.0% 30 47.4 55.3 47.0 287.3 43.8

Imagem 4: Tela de modificação da regra do tipo monitoramento para o tipo efetiva.

Imagem 5: Gráfico de monitoramento da vazão dos dados que estão trafegando no ATER
passando pela regra criada durante a execução do PING e do MTR do teste 3.

Imagem 6: Gráfico de monitoramento dos pacotes de dados que estão trafegando no
ATER passando pela regra criada durante a execução do PING e do MTR do teste 3.

Imagem 7: Tela de visualização da regra que mostra que o circuito foi criado com
sucesso.

Imagem 8: Gráfico de monitoramento da vazão dos dados que estão trafegando no ATER
passando pelo circuito criado no teste 3.

Imagem 9: Gráfico de monitoramento dos pacotes de dados que estão trafegando no
ATER passando pelo circuito criado no teste 3.

Teste 4. Teste de atraso pela rede convencional:
● Sem regras de filtragem instaladas, os clientes conseguiram se comunicar
utilizando a rede IPÊ;
● O tráfego fluiu corretamente pelo switch do ATER;
● Média de atraso de 70ms;
Resultado da execução do Ping:
 200.137.129.242 ping statistics 
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 29039ms
rtt min/avg/max/mdev = 47.104/70.540/744.989/125.242 ms

Teste 5. Teste de atraso pela rede de circuitos dinâmicos:
● Com regra de filtragem do tipo EFETIVA e com um circuito criado e ativo, os
clientes conseguiram se comunicar utilizando a rede CIPÓ;
● O tráfego fluiu corretamente pelo switch do ATER;
● Média de atraso de 51ms;
Resultado da execução do Ping:
 200.137.129.242 ping statistics 
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 29038ms
rtt min/avg/max/mdev = 47.096/51.728/182.018/24.194 ms

Teste 6. Teste de banda pela rede convencional:
● O tráfego fluiu corretamente pela rede IPÊ passando pelo serviço ATER;
Resultado da execução do Iperf:
● Sentido GO>MA:
TCP:
[ 4] 0.0300.0 sec 20.5 GBytes 587 Mbits/sec

UDP:
[ 3] 0.0299.6 sec 28.1 GBytes 806 Mbits/sec 14.587 ms 5845190/26365858 (22%)
[ 3] 0.0299.6 sec 196 datagrams received outoforder

● Sentido MA>GO:
TCP:
[ 4] 0.0300.0 sec 22.4 GBytes

640 Mbits/sec

UDP:
[ 3] 0.0299.7 sec 27.6 GBytes 793 Mbits/sec 0.017 ms 412013/20606889 (2%)
[ 3] 0.0299.7 sec 145 datagrams received outoforder

Teste 7. Teste de banda pela rede de circuitos dinâmicos:
● Uma regra de filtragem do EFETIVA foi criada com sucesso utilizando o cliente do
POP Goiás e o cliente do POP Maranhão;
● Um circuito foi gerado com sucesso com largura de banda de 1Gb;
● A comutação do tráfego ocorreu corretamente de forma transparente assim que o
circuito foi criado;
● O tráfego fluiu corretamente pela rede CIPÓ passando pelo serviço ATER.
Resultado da execução do Iperf:
● Sentido GO>MA:
TCP:
[ 4] 0.0300.0 sec 22.0 GBytes 630 Mbits/sec

UDP:
[ 3] 0.0300.0 sec 28.0 GBytes 803 Mbits/sec 0.019 ms 5538699/26022038 (21%)
[ 3] 0.0300.0 sec 48 datagrams received outoforder

● Sentido MA>GO:
TCP:
[ 4] 0.0300.0 sec 22.2 GBytes

636 Mbits/sec

UDP:
[ 3] 0.0299.7 sec 28.0 GBytes 804 Mbits/sec 0.016 ms 129675/20610510 (0.63%)
[ 3] 0.0299.7 sec 1 datagrams received outoforder

