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Tema / Titulo

Automação da configuração de equipamentos da rede de acesso (Zero Touch Configuration).

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 de 
crescimento das redes de acesso, tem se observado em vários cenários de uso do AGORA, uma necessidade crescente de automação da provisão 
dos vários elementos dessa rede. Neste contexto foi desenvolvido no AGORA um módulo de automação Zero Touch Provision (ZTP) para provisão 
das OLTs. Este módulo faz uso de templates/playbooks abertos adaptados a cada cenário de exploração. Pretende-se evoluir este módulo de 
automação para permitir igualmente a configuração automática dos serviços de ONUs. 

No contexto de um projeto anterior, foram propostos e validados através de simulação um conjunto de algoritmos com vista otimizar a provisão dos 
ONUs. Foi também estudada a implementação de uma framework de processamento de regras para a configuração desses mesmos ONUs.

Objetivos do Projeto

Implementar o(s) algoritmo(s) mais eficiente mencionado anteriormente e evoluir o atual módulo de automação (ZTP) para permitir a configuração 
automática dos serviços de ONUs, com base em templates/playbooks abertos. Deverá ainda permitir a gestão de whitelists de ONUs, i.e., permitir a 
configuração de ONUs de acordo com os templates definidos, sem conhecimento prévio da OLT onde se irá ligar. Poderá ainda “seguir” o ONU caso 
este mude de localização, reconfigurando automaticamente os serviços.

Aspetos Inovadores

Automação de configuração
Adaptação da configuração a mudanças na rede
Docker

Ferramentas a utilizar

Docker, Java, Ansible, REST

Referências Bibliográficas

Ansible - https://www.ansible.com
Docker - https://www.docker.com

Atividades

Familiarização com a API REST do AGORA e o uso de playbooks (ansible)
Desenho da solução proposta: componente core do ZTC e dos playbooks para configuração de ONUs

https://www.ansible.com/
https://www.docker.com/
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Implementação de protótipo do ZTC com as novas funções
Apresentação/demonstração da solução

Competências Chave Requeridas

Programação java
Programação Ansible
Engenharia de software
Vontade de aprender

Orientador (nome e email)

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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