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Sumário

Este documento registra a experiência inicial obtida com quatro tipos
de emuladores de redes de dados que foram testados pelo Auxiliar
Didático da disciplina EA074A da FEEC/Unicamp em abril/2014. Alguns
experimentos e demonstrações foram montados utilizando o emulador
CORE e disponibilizados aos alunos.

Emuladores analisados

 CORE (Common Open Research Emulator);
o http://www.nrl.navy.mil/itd/ncs/products/core

 Marionnet;
o http://www.marionnet.org/EN/

 GNS3 (Graphical Network Simulator 3);
o http://www.gns3.net/

 PSimulator2
o https://code.google.com/p/psimulator/

Impressões gerais

 CORE:
É um fork de outro emulador, chamado IMUNES, adicionando a
capacidade de emular redes sem fio.
Parece  ser  o  mais  prático  de  todos  os  analizados  pois  não  é
necessário  (embora  possível)  configurar  cada roteador  e  cada
host  individualmente,  como atribuir  endereços  de  IP  e  definir
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rotas  manualmente.  O  próprio  programa  já  faz  isso,
economizando bastante tempo e evitando erros de configuração.
Além disso o software tem uma interface gráfica bem intuitiva e
flexivel  (ao  contrario  do  Marionnet  que  não  dá  liberdade  de
posicionar os elementos de rede como quiser). 
Não é muito pesado pra rodar e parece ser bem potente, com
diversas ferramentas já incluídas, além de se integrar com outras
ferramentas  instaladas  no  sistema  (por  exemplo:  wireshark,
nmap, snort etc). Há nós específicos para servidores.
Apresenta alguns problemas de performance quando executado
diretamente da imagem de máquina virtual fornecida (traceroute
as vezes dá timeout, ping não funciona direito etc).
O manual é razoavel, especialmente para instalação. Para mais
informações há um site bastante útil: 
http://www.brianlinkletter.com/core-network-emulator-test-drive/

 Marionnet:
Bastante  simples,  é  o  unico,  dentre  os  vistos,  que  consegue
simular VLANs pois permite configurar switches. No entanto, se a
rede a ser simulada for grande é necessário ter uma máquina
potente,  pois  cada  nó  da  rede  é  emulado  como  um tipo  de
máquina  virtual  independente.  Roteadores  e  hosts  devem ser
conifigurados manualmente.
Não é possível organizar os nós da maneira como se quer pois
eles  são  distribuidos  automaticamente  conforme  vão  sendo
feitas  as  conexões.  Esse  software  também  foi  o  único  que
diferenciou  os  tipos  de  cabo  (crossover  e  straight  through)
utilizados  para  conectar  as  interfaces  MDI  e  MDIX  dos
dispositivos.
Não  possui  muita  documentação  e  alguns  tópicos  estão  em
Francês. Roda apenas em Linux e uma imagem para máquinas
virtuais está disponível.
Mais informações em:
http://www.brianlinkletter.com/marionnet-network-simulator-test-
drive/

 GNS3
De todos  foi  o  menos  utilizado.  Para  simular  os  roteadores  é
necessário ter uma imagem do seu “sistema operacional” (nas
referências chamado de iOS) do modelo desejado (por exemplo:
Cisco 7200).  Dessa forma a simulação, do ponto de vista dos
roteadores, é a mais precisa possível. No entanto, esse iOS não é
gratuito  (pelo  menos  não  os  da  Cisco),  embora  seja
relativamente fácil encontrá-los pela internet.
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Aparentemente o  fabricante disponibiliza  imagens open-source
para  simular  os  roteadores  como  maquinas  virtuais,  mas  a
configuração é um tanto complicada. Roteadores e hosts devem
ser  configurados  manualmente.  Há  bastante  documentação
disponível e o simulador roda em diversos sistemas operacionais
(Windows,  Mac  OS,  Linux).  Para  mais  informações,  visite
http://www.brianlinkletter.com/set-up-gns3-with-open-source-
routers/

 PSimulator2
Por fim, o mais ilustrativo de todos: PSimulator2 é um emulador
multi-plataforma em Java com uma boa interface visual e leve.
Nele, como nos anteriores, é necessário configurar roteadores e
hosts individualmente, embora neste caso seja um pouco mais
simples atribuir endereços IP e criar interfaces.
É possivel gravar uma série de comandos e ações executadas na
rede a ser simulada e executá-los em seguida com animações de
pacotes percorrendo os links.
Cada  nó  pode  ser  acessado  interna  ou  externamente  ao
programa  executando  um  commando  telnet no  localhost  na
porta especificada de cada nó, mas a possibilidade de executar
comandos é limitada.
Uma boa referência é http://www.brianlinkletter.com/psimulator2-
graphical-network-simulator/
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