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Tema / Titulo

cloudCO - gestão intent-based e orquestração de equipamentos de acesso SDN

Contexto

A plataforma AGORA é a solução da Altice Labs que permite gerir os equipamentos da rede de acesso da Altice Labs. Com a tendência crescente 
para adoção do paradigma SDN/NFV tem vindo a crescer a adoção de tecnologias que possibilitem a automação e a agilidade no desenvolvimento 
de novas funcionalidades e serviços. Estas tecnologias incluem YANG e RESTCONF que são adequadas à implementação de uma API Northbound 
para integração com sistemas de terceiros.

Para além disso numa arquitetura Softwared Defined Networking (SDN) o tradicional Network Management System (NMS) evolui para um SDN 
Controller que permite desagregar algumas funções de rede tradicionalmente a correr nos equipamentos com o objetivo de tornar a rede mais 
programável e ao mesmo tempo tornar mais fácil a implementação de novas funcionalidades.

A nível das redes PON, o software OB-BAA (Open Broadband: Broadband Access Abstraction) assume um papel central na desagregação de 
funções e na implementação de uma camada de abstração que fornece uma interface unificada para vários equipamentos. A nível de switching, o 
controlador ONOS é o controlador de referência para os operadores.

Objetivos do Projeto

Contribuir para a integração da camada de abstração do BBF (OB-BAA) e do SDN controller (ONOS) no AGORA suportando assim as 
funções de OLT (Optical Line Termination) desagregada.
Colaborar na implementação de uma camada de orquestração que faz a ponte entre os sub-domínio PON e o sub-domínio de switching. 
Esta camada seguirá um paradigma Intent-based (o operador define o objectivo final, e o orquestrador do SDN controller reconfigura a rede 
sempre que necessário para garantir esse objectivo).

Aspetos Inovadores

Docker
SDN/NFV
RESTCONF/YANG
Intent based

Ferramentas a utilizar

Docker, Java, RESTCONF/YANG

Referências Bibliográficas

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~nuno-r-farinha
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TR-411 - Definition of interfaces between CloudCo Functional Modules https://www.broadband-forum.org/technical/download/TR-411.pdf

The YANG 1.1 Data Modeling Language ( )https://tools.ietf.org/html/rfc7950

RESTCONF Protocol ( )https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8040

Atividades

Estudo da arquitetura atual das redes de acesso, incluindo tecnologias e tipos de equipamentos
Estudo da arquitetura de nova geração baseada em princípios SDN/NFV e configuração intent based
Estudo de ferramentas para geração de código a partir de modelos YANG
Contribuir para integração do software OB-BAA e ONOS na plataforma AGORA
Implementação de protótipo de orquestrador com API RESTCONF que exemplifique cenários intent based
Apresentação/demonstração da solução

Competências Chave Requeridas

Utilização de Linux e Shell scripting
Programação java,
Redes e Protocolos de telecomunicações
Engenharia de software
Vontade de aprender

Orientador 

Nuno Farinha, nuno-r-farinha@alticelabs.com

Para concorrer podes enviar a tua candidatura, envia email para o Programa :    GENIUS genius@inova-ria.pt
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