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Tema / Titulo

Interface de representação topológica da rede

Contexto

As interfaces gráficas são indispensáveis para uma interação apelativa e eficiente com as aplicações.

No contexto do AGORA (solução NMS – Network Management System da Altice Labs) pretende-se implementar uma interface de representação 
topológica da rede e dos elementos que a compõem. Além da representação dos elementos deve igualmente ser possível gerir as ligações entre eles 
e perceber o seu posicionamento físico com recurso a mapas geográficos.

Objetivos do Projeto

O foco do presente estágio será o desenvolvimento frontend da solução descrita, no entanto, poderá ter contribuições na componente de backend 
(se houver interesse por essa área e sempre que se justificar). Será uma oportunidade de explorar uma stack moderna de desenvolvimento nestas 
duas áreas de atuação em contexto empresarial/equipa. 

Existem vários pontos que poderão ser abordados:

explorar formas para representação de redes: desde nós e respetivas caraterísticas até às ligações entre eles;
explorar formas de representar as várias topologias distintas: anéis, malhas, árvores;
avaliar a possibilidade de estratificar a representação da rede em áreas tecnológicas (distinguir entre rede core, rede de acesso e elemento 
terminais);
integrar mapas reais como fundo, permitindo identificar a localização física dos diferentes elementos;

Aspetos Inovadores

Contacto com algumas das seguintes tecnologias:

Javascript/Typescript;
Angular/ReactJS;
Go Language;
Docker;

Ferramentas a utilizar

ReactJS/Angular, Go/JAVA;
Bibliotecas de grafos (ex: cytoscape) e mapas (ex: leaflet);
Contacto com ferramentas de processo de desenvolvimento: JIRA, WIKI, SVN, etc...;

Referências Bibliográficas

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~claudio-m-pisoeiro


Cytoscape - https://js.cytoscape.org
OpenStreetMap - https://www.openstreetmap.org
Leaflet - https://leafletjs.com

Atividades

Identificação dos use cases de interesse para a nova ferramenta explorando as várias alternativas gráficas;
Estado da arte de bibliotecas Javascript de representação de topologias (grafos/diagramas) e mapas;
Definição dos requisitos funcionais e não funcionais;
Implementação frontend da nova solução;
Experimentação e contribuição em componentes de backend (quando aplicável);
Demonstração/realização da prova de conceito;

Competências Chave Requeridas

Boa capacidade de investigação;
Programação em Javascript;
Noções de modelização de dados;
Vontade de aprender;
Alguma utilização de Linux;

Orientador

Cláudio Miguel Marques Pisoeiro - claudio-m-pisoeiro@alticelabs.com

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