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Visão geral:
O  CORE  (Common  Open  Research  Emulator)  é  um  software

open-source desenvolvido  pela  divisão de  Tecnologia  e  Pesquisa  da
Boeing  e mantido em parte pelo Laboratório de Pesquisa da marinha
dos Estados Unidos, e é um fork de outro emulador, o IMUNES Network
Emulator[1],  porém  oferece  também  suporte  às  redes  de  dados
móveis.

Para emular os dispositivos da rede, o CORE utiliza containers
Linux (LXC) como método de virtualização, oferecendo uma interface
gráfica que permite executar diversas funções para inspecionar a rede
virtual, gerar trafego, executar aplicações e serviços etc.

Está disponível apenas para Linux (diversas distribuições, como
Ubuntu,  Fedora,  FreeBSD e variações).  Contudo,  é  possível  também
fazer  o  download  de  uma  máquina  virtual  baseada  no  lubuntu,  já
configurada,  contendo  a  instalação  do  programa  que,  apesar  de
relativamente grande (600MB) é bastante conveniente e será utilizada
nesse roteiro, juntamente com o programa de virtualização VirtualBox
da Oracle.

Instalação:
Acesse  a  página  inicial  do  CORE  e  procure  a  seção  “CORE

Downloads”  http://www.nrl.navy.mil/itd/ncs/products/core.
O método de instalação fica a critério do usuário, caso queira

instalar o programa diretamente do seu código fonte ou por meio dos
pacotes já configurados siga atentamente as instruções disponíveis na
seção  dois  do  manual  (Installation) disponível  em  [2].  Contudo,  é
fortemente recomendado que faça-se uso da máquina virtual  tanto
pela  facilidade e rapidez  com que se começa a  utilizar  o  software,
quanto por diversos problemas encontrados durante sua execução ao
longo  da  elaboração  deste  roteiro  quando  a  instalação  manual  foi
escolhida.  Vale  a  pena  ressaltar  que  há  uma  ligeira  perda  de
desempenho na máquina virtual.

Neste roteiro utilizaremos o software de virtualização VirtualBox
da Oracle[3] para rodar a máquina virtual do CORE em sua versão 4.6.
Caso alguma ferramenta necessária não esteja já instalada, é possível
faze-lo  utilizando  o  comando  sudo  apt-get  install
<nome_da_ferramenta>. A senha exigida para tal é “core”, sem aspas.
Mais sobre o assunto, veja em [6].

Executando o programa:
Na tela inicial ao iniciar a máquina virtual tem-se apenas dois

ícones, conforme a figura 01 abaixo. Para iniciar o CORE basta clicar
duas vezes sobre o respectivo ícone. Caso seja necessário executar

http://www.nrl.navy.mil/itd/ncs/products/core


com privilégios elevados, como é necessário caso se queira executar o
wireshark, abra o terminal e execute o comando sudo core-gui e insira
a senha “core” (sem aspas).

Figura 01: desktop da máquina virtual do CORE

Podemos dizer que o CORE tem dois modos, o de edição e o de
execução,  quando  se  abre  uma  nova  janela  estamos  no  modo  de
edição, conforme a figura 02 abaixo.

Temos  na  barra  de  ferramentas  à  esquerda  as  seguintes
ferramentas (de cima para baixo):

 Mouse: utilizada para selecionar, deslocar e editar elementos
do projeto;

 Botão verde para iniciar a simulação;
 Ferramenta de link para criar links entre nós do projeto;
 Elementos  de  rede  de  camada  3  para  cima:  adiciona

roteadores, servidores e hosts ao projeto;
 Elementos  de  rede  de  camada  3  para  baixo:  adiciona

switches, hubs e conectores com interfaces físicas reais;
 Ferramenta para anotações.
Usaremos sobretudo as 4 primeiras ferramentas.



Figura 02: tela em branco no modo de edição

Para  adicionar  novos  nós,  selecione  a  quarta  ferramenta  (de
cima para baixo) e adicione roteadores e PCs conforme o necessário
como exibido na figura 03 e utilize a ferramenta logo acima para criar
links entre eles. Para isso clique sobre o nó de origem e arraste para o
de destino, note que ao fazer isso o software cria interfaces e define
automaticamente endereços MAC e de IP, que podem ser editados se
necessário, bem como o nome de cada nó.

Uma recomendação para “limpar” um pouco a interface, vá ao
menu View -> Show e desmarque a opção IPv6 Addresses (ou outros
campos  que  eventualmente  não  sejam  necessários).  Vale  a  pena
marcar a opção Interface Names.

Após  criar  a  topologia  de  rede  desejada,  vamos  iniciar  a
simulação!



Figura 03: seleção de novos nós de rede.

Simulando uma rede:

Ao clicar sobre o botão verde Execute, a simulação irá se iniciar.
Todos os nós irão se inicializar, conforme os serviços habilitados em
cada  um.  Essa  etapa  é  indicada  enquanto  houver  uma  moldura
vermelha ao redor  do mesmo.  Assim que a  cor  mudar  para  verde,
antes de desaparecer, o nó estará pronto para executar normalmente.

Note que agora o programa se encontra na fase de Execução e
as ferramentas à esquerda mudaram. Daremos especial atenção para
as 3 primeiras, que respectivamente possibilitam ao usuário arrastar e
editar  nós;  interromper a simulação e finalmente ter acesso a uma
série de widgets que permitem inspecionar a rede de forma bastante
fácil e rápida, apenas sendo necessário passar o mouse sobre o nó que
se  deseja  inspecionar.  Um sugestão  ao  aluno  é  que  explore  esses
widgets e faça sentido à função de cada um (especialmente  ifconfig,
IPv4 routes e OSPF neighbors.)



 Executando comandos e outros recursos:
Para  executar  comandos  em  qualquer  nó  (exceto  hubs  e
switches) basta clicar duas vezes sobre o mesmo. Por  default o
terminal  bash será  aberto,  mas  caso  queira-se  utilizar  algum
outro  shell,  basta clicar com o botão direito e na opção  Shell
window seleciona-lo, como mostra a figura 04.
Uma  vez  com  o  terminal  aberto,  comandos  como  ping,
traceroute,  wireshark,  arp  etc. podem  ser  executados
normalmente. 

Figura 04: opções e serviços disponíveis nos elementos de rede. 

 Gerando e observando tráfego:
Para  observar  o  tráfego  em cada  um dos  enlaces  é  bastante
simples, basta selecionar a opção Throughput na barra de menu
Widgets. Por  default o CORE realça links que apresentem fluxo
de dados superior a 250kbps, mas isso pode ser configurado na
opção Configure Thoughput também no menu Widgets.

Agora, para gerar tráfego devemos recorrer ao menu  Tools ->
Traffic... Ao clicar nessa opção uma nova janela deve se abrir
como  na  figura  05.  Selecione  então  a  opção  circulada  em
vermelho  para  criar  um  novo  padrão  de  tráfego.  É  possível
também editar  ou remover padrões já existentes,  iniciar/parar



todos  os  padrões  de  tráfego  criados  (Start/Stop  all  flows)  ou
mesmo padrões individuais (Start/stop selected).

Então, ainda uma janela a mais deve se abrir, como na figura 06
e os principais campos (para nossas finalidades) estão também
circulados em vermelho. Para adicionar um nó de origem clique
sobre o botão escrito  (None) à esquerda, na divisão do  Source
node e em seguida clique sobre o nó desejado na janela principal
do projeto. Simetricamente, faça o mesmo para o nó de destino.
Por fim, defina um padrão (pattern) de tráfego no botão escrito
Presets.

É  importante  ressaltar  que  devido  à  implementação  dessa
ferramenta, dependendo das configurações e da simulação em
questão  os  resultados  obtidos  podem  não  ser  simétricos
(bidirecionais), ou seja, pode se observar resultados diferentes
dependendo do sentido do tráfego.

Figura 05: janela com tráfegos existentes no projeto.



Figura 06: janela para edição/criação de tráfegos.

 Editando custos de links:
Para  editar  os  custos  de  links  em  interfaces  especificas  nos
dispositivos  de  rede  que  executem  o  serviço  de  roteamento
OSPF,  por  default só  os  roteadores  é  necessário  acessar  o
terminal  vtysh nos mesmos e executar os seguintes comandos
em negrito e em ordem:

o configure terminal – inicia a sessão de configuração pelo
terminal;

o interface ethX – acessa a interface especificada, no caso
substitua o X pelo número correspondente à interface que
se deseja configurar;

o ospf cost Y – define o custo OSPF da interface em questão
para o valor definido em Y.

Outros comandos úteis são:
o exit – retorna ao menu de configuração anterior;
o ?   - lista todas as opções de comandos disponíveis e as

explica brevemente.
Atente para o fato de que essas configurações são revertidas
para valores default assim que se iniciar uma nova simulação.

 Observando vizinhança OSPF:
Caso o comportamento da rede não esteja ocorrendo conforme o
esperado,  especialmente  pouco  após  o  início  da  simulação,
observar o estado dos links pode ser de grande ajuda, uma vez
que leva-se algum tempo até que estes se estabilizem e fiquem
completamente operacionais. 
Para isso, selecione a navegue no menu  Widgets -> Adjacency
->OSPFv2 e deve-se observar que linhas coloridas apareceram
juntamente  aos  links  entre  roteadores  somente,  cada  cor



significa um estágio até estarem operacionais, indicados pela cor
azul escura por padrão, como indicado na figura 07. Caso queira
mudar essas cores ou ver o que as outras significam, acesse o
menu Configure Adjacency... também no menu Widgets.
Caso mesmo assim comportamentos anormais  ou inesperados
estejam ocorrendo, procure ajuda em [5].

Figura 07: links estabelecidos e funcionais entre os roteadores.

Referências e material extra:
[1]http://imunes.tel.fer.hr/ - página do projeto IMUNES;
[2]http://downloads.pf.itd.nrl.navy.mil/docs/core/core_manual.pdf -
Manual do CORE em pdf (tbm disponível em html);
[3]https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads - pagina de download do
VirtualBox da Oracle;
[4]http://www.brianlinkletter.com/core-network-emulator-test-drive/ -
base deste roteiro;
[5]http://www.brianlinkletter.com/solving-a-few-issues-with-the-core-
network-emulator-running-on-xubuntu-linux/ -  soluções  para  alguns
eventuais problemas encontrados durante a simulação;
[6]http://www.brianlinkletter.com/core-network-emulator-install-
network-services/#more-2022 – instalando novos serviços ao CORE
[7]http://www.brianlinkletter.com/eliminate-garbage-data-core-
network-emulator/ - sugestões para otimizar o funcionamento do CORE
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