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Contexto

O deployment das redes de fibra de última geração até casa do cliente exige um investimento elevado por parte dos operadores. Para além disso, 
com o constante aumento da procura por largura de banda e com o aparecimento de novos serviços, os operadores procuram rentabilizar a sua rede 
ao máximo.

A partilha da rede de acesso (Fixed Access Network Sharing – FANS) por vários operadores virtuais (Virtual Network Operator – VNO) é vista como 
uma solução para rentabilizar a infra-estrutura e potenciar novos modelos de negócios.

Os métodos atuais de partilha da rede de acesso são frequentemente baseados em métodos manuais e geralmente a diferenciação entre pacotes de 
serviços é feita apenas por largura de banda. Isto limita a capacidade dos VNOs de fornecerem um conjunto diferenciado de serviços aos seus 
clientes finais.

O principal objetivo deste projeto é implementar uma solução de partilha da rede de acesso que permita a um Infrastructure Provider (InP) partilhar a 
sua rede com múltiplos VNOs e onde cada VNO gere a sua própria “slice” da rede de forma independente e autónoma na plataforma AGORA.

Objetivos do Projeto

A plataforma AGORA é a solução da Altice Labs que permite gerir os equipamentos da rede de acesso da Altice Labs. Este projeto visa contribuir 
para o desenvolvimento da solução de gestão de VNOs (Virtual Network Operator) integrada na plataforma AGORA. Esta solução deverá conter não 
só o portal com que o InP divide a sua rede em slices atribuídas a cada VNO mas também o portal virtual que cada VNO usará para ver o seu 
fragmento de rede.

Pretende-se ainda com este projeto aprofundar os conceitos referidos no FANS do BBF experimentando e desenvolvendo um protótipo que 
demonstre um acesso virtual a uma slice de uma OLT (Optical Line Termination) emulando o comportamento de uma OLT real.

Aspetos Inovadores

FANS
Virtualização
Docker
SDN/NFV
Go Language

Ferramentas a utilizar

Java, Docker, Go, C/C++

Referências Bibliográficas
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FANS - https://www.broadband-forum.org/technical/download/TR-370.pdf

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
Estudo da arquitetura FANS
Contribuição para o desenvolvimento do portal de InP e portal de VNO
Contribuir para o desenho e implementação da solução de mapeamento e gestão de cotas dos recursos físicos
Apresentação/demonstração da solução

Competências Chave Requeridas

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

Orientador 

Vitor Mirones, mirones@alticelabs.com

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