Teste 1. Criação de regra de filtragem:
● A regra de filtragem ATER utilizando o cliente do POP Goiás e o cliente da UFMA
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 da UFMA.

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.| 200.137.129.243

Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
0.0% 30 0.8 7.0 0.7 97.3 20.2
0.0% 30 0.2 0.3 0.2 1.0 0.1
0.0% 30 4.4 4.6 4.4 9.1 0.8
0.0% 30 33.2 33.6 33.1 45.9 2.3
0.0% 30 43.4 43.6 43.4 44.9 0.4
0.0% 30 44.3 44.9 44.2 49.9 1.2
3.3% 30 43.5 43.7 43.5 44.8 0.3

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 da UFMA;
● 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:
 200.137.129.243 ping statistics 
60 packets transmitted, 60 received, 0% packet loss, time 59091ms
rtt min/avg/max/mdev = 43.475/53.866/363.583/47.432 ms
Resultado da execução do MTR:
HOST: clientpopgo
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.| 200.137.129.243
0.0% 30 47.1 61.4 47.1 472.0 77.6

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 63ms;
Resultado da execução do Ping:
 200.137.129.243 ping statistics 
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 29045ms
rtt min/avg/max/mdev = 43.461/63.107/627.251/104.759 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 54ms;
Resultado da execução do Ping:
 200.137.129.243 ping statistics 
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 29037ms
rtt min/avg/max/mdev = 47.052/54.753/273.955/40.706 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 20.2 GBytes

579 Mbits/sec

UDP:
[ 3] 0.0300.0 sec 32.5 GBytes 929 Mbits/sec 0.025 ms 2467616/26176703 (9.4%)
[ 3] 0.0300.0 sec 1 datagrams received outoforder

● Sentido MA>GO:
TCP:
[ 4] 0.0300.0 sec 24.3 GBytes

697 Mbits/sec

UDP:
[ 3] 0.0300.0 sec 33.0 GBytes 945 Mbits/sec 0.013 ms 223204/24326698 (0.92%)
[ 3] 0.0300.0 sec 1 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 da UFMA;
● Um circuito foi gerado com sucesso com largura de banda de 900Mb;
● 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 19.8 GBytes

567 Mbits/sec

UDP:
[ 3] 0.0300.0 sec 30.4 GBytes 870 Mbits/sec 0.021 ms 3952915/26152891 (15%)
[ 3] 0.0300.0 sec 1 datagrams received outoforder

● Sentido MA>GO:
TCP:
[ 4] 0.0300.0 sec 23.0 GBytes

660 Mbits/sec

UDP:
[ 3] 0.0300.0 sec 30.4 GBytes 871 Mbits/sec 0.019 ms 2096240/24326702 (8.6%)
[ 3] 0.0300.0 sec 1 datagrams received outoforder

