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Resumo

O presente trabalho trata de uma solução para a constante evolução do setor de TI 
(Tecnologia da Informação), tornando-se necessária a digitalização das atividades 
diárias em uma velocidade incrível, forçando a demanda por tecnologias para o 
gerenciamento dessas informações. Além do gerenciamento é preciso otimizar o 
tempo de resposta possibilitando a execução de várias atividades simultaneamente. 
É neste momento que a tecnologia da informação é aplicada para manter essas 
tecnologias. Com base nesta necessidade e buscando otimizar o tempo nessas 
operações, surgiu a necessidade de realizar, à distância, atividades comuns em 
ambientes de rede. Para esta solução, aplicamos a linguagem Python, utilizando o 
módulo Paramiko, estabelecendo uma conexão via SSH para a inclusão do script. 
Para segurança do ambiente, utilizamos um Ambiente Virtual (Venv), isolando os 
arquivos durante todo o processo. Portanto, este estudo foi desenvolvido para 
demonstrar a aplicação eficaz do Python.

Palavras-chave: Tecnologia. Python. Paramiko. SSH. Venv. 

Abstract

This work deals with a solution for the constant evolution of the IT (Information 
Technology) sector, making it necessary to digitize daily activities at an incredible 
speed, forcing the demand for technologies to manage this information. In addition to 
management, it is necessary to optimize the response time, enabling the execution of 
several activities simultaneously. It is at this point that information technology is 
applied to maintain these technologies. Based on this need and seeking to optimize 
time in these operations, the need arose to carry out, from a distance, common 
activities in network environments. For this solution, we apply the Python language, 
using the Paramiko module, establishing a connection via SSH to include the script. 
To secure the environment, we use a Virtual Environment (Venv), isolating files 
throughout the process. Therefore, this study was designed to demonstrate the 
effective application of Python.

Keywords: Technology. Python. Paramiko. SSH. Venv.
_____________________

¹Professora da UNIBRA. Mestra em Informática Aplicada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - 
UFRPE (2017). E-mail para contato: ameliara.freire@grupounibra.com. 
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1 INTRODUÇÃO
   

  O setor de TI está em constante evolução tornando o mundo cada vez mais 

digital, sendo assim acaba crescendo a necessidade de mais eficiência dos recursos 

de rede. (SYNNEX WESTCON-COMSTOR, 2017). Por consequência, surgem 

maiores demandas e complexidades para gerenciar e controlar o fluxo de 

informações. Com o aumento do número de servidores, físicos ou virtuais, banco de 

dados, ativos de rede, roteadores, switches, etc., os administradores de redes ou 

Development and Operations (DevOps), vem buscando formas de centralizar sua 

infraestrutura de rede, automatizando processos e ajudando os desenvolvedores e 

as equipes de operações a desenvolver, testar, implementar e monitorar os 

aplicativos com velocidade, qualidade e controle. (IBM, 2021)

  Com o intuito de apresentar um método simples na automação em tarefas 

rotineiras da rede, iremos apresentar um script com a linguagem de programação 

Python. Por ser uma linguagem multiplataforma, o mesmo código pode 

ser executado em diversos sistemas operacionais e também em dispositivos como 

switches, roteadores, entre outros. (ROVEDA, 2013)

Para este fim, o módulo Paramiko será a ferramenta escolhida 

para demonstrar como realizar comunicações via SSH utilizando o Python, e como 

um único script pode se comunicar com mais de um Host em uma única execução.

Baseando-se nestes conceitos, nos deparamos com a seguinte problemática: 

Como simplificar ainda mais a automação de tarefas simples de rede com um script 

eficiente? 

Para o seu desenvolvimento, serão considerados os seguintes objetivos: 

a) Objetivo Geral:

- Apresentar a aplicação do Python na automatização de tarefas em ambiente 

de rede;

b) Objetivos específicos:

- Demonstrar a eficiência do Paramiko como ferramenta de viabilização do 

processo de comunicação via Secure Shell (SSH) com o Python;
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- Identificar as necessidades e sugerir soluções para a implantação de scripts 

de automação.

1.1 Metodologia do experimento

Foi feita uma revisão de literatura como embasamento teórico do artigo, para 

o entendimento adequado sobre os pontos explorados, por meio de pesquisas em 

artigos, periódicos e sites, utilizando as palavras-chave TECNOLOGIA, Python, 

PARAMIKO, SSH e VENV, apresentando 8240 resultados, sendo selecionados 19 

fontes como referencial, tendo todas as estas referenciadas ao final deste. Para o 

desenvolvimento e aplicação do script, foi utilizado equipamento com as seguintes 

configurações:

 Appliances Fortigate Modelo 81E, firmware FortiOS v6.2.4

 Notebook DELL G3 I5, 8GB de Ram, Sistema operacional Ubuntu.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Para a construção e desenvolvimento das ferramentas utilizadas para o 

alcance dos objetivos pretendidos citados anteriormente, fez-se necessário entender 

todos os temas envolvidos buscando embasamento para todas as teorias aplicadas. 

2.1 Tecnologia da Informação (T.I.) 

A Tecnologia da Informação (TI), pode ser definida como o conjunto de todas 

as atividades e soluções providas por recursos computacionais que visam permitir a 

obtenção, o armazenamento, a proteção, o processamento, o acesso, o 

gerenciamento e o uso das informações. É composta essencialmente por uma 

combinação de software e hardware. Desde o Século XX, a TI vem revolucionando a 

natureza, os limites e a estrutura do trabalho e da sociedade em geral e com isso, 

transformando cada vez mais rapidamente a evolução do pensamento na solução de 

problemas. (FETZNER, 2007). 

  



11

2.2 Ambiente de rede

Segundo Rasmussen (2013), uma rede consiste em diversos processadores 

que estão interligados e compartilham recursos entre si. São alguns dos principais 

tipos de redes de computadores:

 LAN – Rede local

 MAN – Rede metropolitana, ou seja, computadores em endereços diferentes 

numa mesma cidade.

 WAN – Rede de longa distância.

 WLAN – Rede local sem fio.

 WMAN – Rede metropolitana sem fio.

 WWAN – Rede de longa distância sem fio.

 SAN – Rede de área de armazenamento.

 PAN – Rede de área pessoal.

2.3 Protocolo SSH

Desenvolvido pelo especialista em cibersegurança, Tatu Ylonen, em 1995, o 

SSH ou Cápsula de Segurança é um protocolo de administração remota, que opera 

na camada de aplicação, que possibilita aos usuários controlar e modificar seus 

servidores pela Internet. (GONÇALVES, 2020). 

2.4 Developments and Operations (Devops) 

DevOps é um termo criado para descrever um conjunto de práticas para 

integração entre as equipes de desenvolvimento de softwares, operações 

(infraestrutura ou sysadmin) e de apoio envolvidas (como controle de qualidade) e a 

adoção de processos automatizados para produção rápida e segura de aplicações e 

serviços. (4 LINUX, 2021)

Termo oriundo do inglês Developments and Operations, a cultura DevOps 

baseia-se em cinco pilares (SOUZA et al, 2019) os quais devem ser aplicados 

diariamente nas empresas visando criar um senso comum de responsabilidade 

corporativa. São estes: Cultura, automação, fluxo. medição e compartilhamento.
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Figura 1: Pilares DevOps

Fonte: Grupo Integrare

2.5 O que é Python

Python se refere à linguagem de programação (com regras de sintaxe para 

escrever o que é considerado um código Python válido) e ao software do 

interpretador Python, que lê o código-fonte (escrito na linguagem Python) e executa 

suas instruções. Programadores Python são carinhosamente chamados de 

Pythonistas, e referências tanto ao grupo britânico Monty Python quanto as 

serpentes, que normalmente estão espalhadas pelos tutoriais e pela documentação 

do Python. (SWEIGART, 2015).

A linguagem de programação Python é um dos componentes mais 

importantes da cadeia de ferramentas do DevOps. A acessibilidade e flexibilidade 

do Python são algumas das razões pelas quais essa linguagem é tão utilizada para 

o conjunto de ferramentas DevOps, motivos como facilidade, exploração, script e 

ausência de programação orientada fazem da Python umas das linguagens mais 

utilizadas. (LUIZ 2019)

Segundo Cunha Neto (2017), são características que ressaltam o seu uso:

 Baixo uso de caracteres especiais, o que torna a linguagem muito 

parecida com pseudocódigo executável;

 Uso de identificação para marcar blocos;

 Quase nenhum uso de palavras-chave voltadas para a compilação;

 Coletor de lixo para gerenciar automaticamente o uso da memória, etc. 
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O Python, cuja sintaxe se aproxima mais da linguagem humana e se distancia 

mais da linguagem de máquina, é considerada uma linguagem de alto nível, ou seja, 

ela possui um nível de abstração que faz com que o programador entenda o código 

a sua frente mais facilmente, o que acaba tornando a linguagem mais atraente para 

os programadores, principalmente para os iniciantes no mundo dos algorithm, e para 

os que nunca vão precisar mexer com linguagens de baixo nível. (NOLETO, 2020). 

2.6Protocolo SSH

Desenvolvido pelo especialista em cibersegurança Tatu Ylonen em 1995, o 

SSH ou Cápsula de Segurança é um protocolo de administração remota, que opera 

na camada de aplicação, que possibilita aos usuários controlar e modificar seus 

servidores pela Internet. (GONÇALVES, 2020).

2.7Paramiko

O módulo Paramiko, é uma implementação do protocolo SSH, que pode 

oferecer funcionalidades tanto como cliente quanto como servidor. Paramiko (uma 

combinação das palavras em esperanto para “paranoico” e “amigo”) é um módulo 

para Python 2.3 ou superior que implementa o protocolo SSH2 para conexões 

seguras (criptografadas e autenticadas) para máquinas remotas. (PARAMIKO, 

2020).

2.8VirtualEnv

Virtualenv é uma ferramenta para criar ambientes Python isolados. Desde 

Python 3.3, um subconjunto dele foi integrado à biblioteca padrão no módulo venv, 

que são uma forma de isolar diversos ambientes de desenvolvimento, assim 

permitindo ao programador utilizar versões específicas de diversos pacotes sem 

impactar instalações de outras aplicações ou sistemas. (SANTOS, [202-])
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3 RESULTADO

Para o desenvolvimento do script, optamos pelo uso do Virtualenv, para que 

não haja conflito com outros pacotes globais. Com o Virtualenv, promovemos uma 

camada extra de isolamento das dependências, isso tem muito valor quando se 

pensa em longo prazo, ou até mesmo quando se trabalha em equipe em que cada 

desenvolvedor está trabalhando com versões diferentes. Para iniciarmos nossa 

Virtualenv criamos o ambiente chamado Fortigate:

Figura 1: Criação do ambiente Fortigate

Fonte: Elaboração própria

Com o ambiente criado podemos habilitar a virtualenv:

Figura 2: Habilitando virtualenv

Fonte: Elaboração própria

Observe que o ambiente virtual está habilitado, pois o nome da virtualenv, 

Fortigate, que foi criado, antecede o nome do usuário no bash. Para o 

desenvolvimento do script automação, optamos pelo editor de código VScode. Com 

o ambiente de desenvolvimento aberto, é possível ver que a virtualenv nos serviu 

uma estrutura de diretórios, o que é padrão da virtualenv. Nesses diretórios a 

virtualenv mantem os executáveis do Python e o PIP (Python Package Index). Na 

raiz do projeto, criamos um diretório chamado "src", ele será o responsável por 

armazenar todos os arquivos que iremos utilizar para o desenvolvimento do script. 

3.1 Descrevendo o código

O objetivo do script desenvolvido é poder executar comandos de criação de 

VLANs em dois dispositivos Fortigate separados geograficamente. Dito isto, é 

necessário instalar um módulo que permitirá nossa comunicação com os 
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dispositivos. A biblioteca Paramiko nos permite fechar uma conexão utilizando o 

protocolo SSH. Para que possamos instalar este pacote em nossa virtualenv, 

executamos o seguinte 

comando, como mostra na figura abaixo:

Figura 3: Comando para instalação 

Fonte: Elaboração própria

Com o módulo instalado, podemos partir para a codificação do script. Dentro 

do diretório "src" criamos um arquivo com o nome "script.py", nele desenvolvemos o 

script principal. Na figura abaixo, com o arquivo “script.py” aberto, importamos o 

pacote Paramiko e uma biblioteca nativa do Python chamada “JSON” (JavaScript 

Object Notation) que será responsável por buscar os dados de acesso aos 

dispositivos remotos.
Figura 4: Comando de importação 

Fonte: Elaboração própria 

Para poder usar o Paramiko, precisamos instanciar a classe "SSHClient". Na 

figura abaixo, atribuímos a classe “SSHClient” uma variável chamada "sshClient".

Figura 5: Instância da classe SSHClient

Fonte: Elaboração própria

No trecho de código abaixo, permitimos que o Paramiko leia um arquivo 

contendo as chaves dos Host alvo. Caso possua um arquivo específico contendo 

essas chaves, basta passar por parâmetro o caminho onde o arquivo se encontra. 
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Por padrão, este método realizará uma tentativa de leitura das chaves do arquivo 

"knows host" local do usuário do sistema operacional.

Figura 6: Comando de busca

Fonte: Elaboração própria

Por questões de segurança e até mesmo de organização, optamos por 

armazenar os dados de acesso dos hosts alvos em um arquivo externo. Dentro do 

diretório "src", criamos um novo diretório chamado "private", dentro deste diretório 

criamos um arquivo com o nome "devices.json".

Figura 7: Criando diretório private

Fonte: Elaboração própria

No arquivo "devices.json" definimos um objeto, como mostra na figura abaixo, 

contendo os dados de acesso para que possamos realizar uma conexão SSH com 

os dispositivos. Observe que os valores de cada chave estão no formato "String" ou 

"Number", definimos desta forma porque se trata de um caso real, ou seja, foi 

preciso ocultar os dados reais do dispositivo remoto.

Figura 8: Definição do objeto 
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Fonte: Elaboração própria
Cada chave recebe valores como descrito abaixo:

• “id”: Número para localização e identificação do dispositivo.

• “name”: Nome do dispositivo remoto.

• “host”: IP do dispositivo remoto (ex. 192.168.10.20).

• “port”: Porta de acesso ao dispositivo. Por padrão o SSH utiliza a porta 22.

• “user”: Nome do usuário.

• “password”: Senha de acesso.

Com o arquivo de “host” alvo criado, é preciso um método para ler este 

arquivo e converter os dados para um formato com o qual é possível ler os dados no 

script de automação. Na figura abaixo, criamos uma função chamada “ler_json”, que 

permite ler o arquivo de “host” e retornar os dados para que possamos manipular. 

Esta função recebe como parâmetro o caminho onde o arquivo dos “hosts” alvos 

está localizado. Logo em seguida, armazenamos o retorno desta função "ler_json" 

na variável "hosts".

Figura 9: Figura de leitura

Fonte: Elaboração própria

Após isto, definimos alguns dados importantes para a criação das VLANs nos 

dispositivos. Dessa forma podemos utilizar futuramente esses dados na execução 

do comando remoto. Como mostra a figura abaixo:
Figura 10: Parâmetros 
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Fonte: Elaboração própria

Para que possamos criar a VLAN, armazenamos todos os comandos que 

serão executados em ambos os Fortigate, em uma variável chamada "script", e 

alterando alguns dados pelos valores das variáveis definidas acima, como consta na 

figura anterior, mostrado abaixo:

 
Figura 11: Comandos armazenados
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Fonte: Elaboração própria

A seguir, definimos uma configuração permitida no Paramiko. Caso a chave 

de um host na conexão SSH seja desconhecida, o "sshClient" irá criar um registro e 

aceitá-la, como mostra a figura abaixo:

Figura 12: Comando de reconhecimento de chave

Fonte: Elaboração própria
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Para que possamos fechar uma conexão SSH com os dois “hosts” alvos, 

iniciamos um laço de repetição "for", como mostra a figura abaixo. Dessa forma, 

definimos que o comando "for" percorra os “hosts” registrados na variável "hosts", ou 

seja, os comandos que passarmos para dentro deste bloco de repetição, serão 

refletidos para cada dispositivo registrado no arquivo “devices.json”.

Figura 13: Laço de repetição 

Fonte: Elaboração própria

Dentro do bloco de repetição, executamos uma verificação utilizando a 

estrutura "try/except", está função server para tratamento de exceções, caso a 

conexão com “host” remoto não possa ser realizada, a função irá retornar um aviso 

no console informando "erro ao conectar", como demonstrado a seguir:

Figura 14: Verificação de conexão  

Fonte: Elaboração própria

Caso a tentativa de conexão não caia na função “except”, significa que a 

conexão foi bem sucedida. Com a conexão funcionando, podemos agora enviar o 

comando armazenado na variável "script" e obter os resultados deste comando. 

Executamos o método "sshClient.exec_command()", que permite enviar 

qualquer comando em formato string aceito pelo “host”. Esta função necessita que 
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seja passado por parâmetro o comando remoto, como por exemplo “sudo apt-get 

update”, neste caso, passamos a variável “script” como parâmetro. Este método 

retorna uma “tupla” de objetos. Em seguida armazenamos estes dados nas 

seguintes variáveis “stdin”, “stdout”, “stderr”, como mostra a figura abaixo.

Figura 15: Envio de comando

Fonte: Elaboração própria

Para podermos ver os resultados do comando, executamos o método "for" na 

tupla "stdout", o que irá descrever no console todos os comandos que foram 

executados em ambos os dispositivos. E por fim, encerramos a conexão com o 

método "close()".
Figura 16: Encerrando conexão 

Fonte: Elaboração própria

3.2 Resultados após script

Após a execução do script, podemos acessar cada dispositivo. Na figura 

abaixo, conectamos no primeiro dispositivo, logo executamos o comando nativo do 

Fortigate para mostrar a VLAN. Neste caso, quisemos ver a VLAN que foi criada 
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pelo script de automação, então excutamos “edit VLAN_230”, caso a VLAN que foi 

definida no script não fosse criada no momento da execução, o comando 

“edit_VLAN_230” retornaria a seguinte mensagem “new entry ‘VLAN_230’ added”, 

isso significa que a VLAN que passamos no comando no nosso script não foi 

executada e que uma nova VLAN foi criada no momento da execução deste 

comando. Em seguida executamos o comando “show” para ver as propriedades da 

VLAN que nosso script criou. Observe que são os mesmos valores que definimos no 

script.

Figura 17: Tela de resultados 1

Fonte: Elaboração própria

Na figura abaixo, vemos que acessamos o segundo dispositivo, e executamos 

os mesmos comandos que foram mostrados na figura acima. Observe que os 

resultados foram os mesmos.
Figura 18: Tela de resultados 2 
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Fonte: Elaboração própria

Figura 19: Resultados no primeiro Fortigate GUI

Fonte: Elaboração própria

Figura 20: Resultados no segundo Fortigate GUI
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Fonte: Elaboração própria

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou abordar com objetividade a aplicação do Python em 

tarefas de rede, após conceituar todos os processos, plataformas e módulos 

envolvidos. 

Foi apresentada a eficiência da ferramenta Paramiko para viabilização do 

processo de comunicação via SSH com o Python e como a prática DevOps se aplica 

como um diferencial em todo o processo. 
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No decorrer do desenvolvimento deste trabalho, optamos por usar um 

exemplo em um cenário real, onde o desenvolvimento deste script tem como 

objetivo automatizar a criação em massa de VLANs em um cenário real, focando em 

aspectos essenciais como praticidade, menor margem de erro e principalmente o 

aumento da produtividade. Este script já se encontra em ambiente de produção e, 

como esperado, com a sua utilização o que levaria mais de 10 minutos para criar 10 

VLANs em dois dispositivos distintos, o script consegue realizar todo esse processo 

em apenas 3 segundos, consequentemente isto reduziu o uso de mão de obra 

humana e diminuiu as chances de erros no processo.

Para automações futuras, planejamos adicionar novas funcionalidades ao 

script desenvolvido (exemplo: criação de classe, funções, maior documentação, 

dentre outros) a fim de complementar nossa pesquisa sobre automações com 

Python em ambientes de rede. Também disponibilizamos código fonte em um 

repositório público no domínio do GitHub, através do link: 

“https://github.com/devpolatto/Automating-tasks-with-Python”. E por se tratar de um 

repositório público, qualquer indivíduo pode acessar nosso script para adaptar as 

suas necessidades e, até mesmo, propor melhorias ou novas funcionalidades.
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