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Resumo
Nos últimos anos, a evolução tecnológica tem auxiliado a globalização no aumento do ritmo e
velocidade dos negócios, que por sua vez passa a exigir maior rapidez e abrangência das
comunicações em todo o mundo. Outro fator importante é a rápida expansão dos acessos a
Internet, que tem levado as pessoas a exigirem maior velocidade e qualidade dos serviços de
comunicação. O aumento desta demanda tem incentivado as empresas a aumentar
rapidamente à oferta de produtos e serviços ligados a comunicação. Este aumento da oferta
vem acompanhado de maior qualidade e eficiência dos produtos e também de uma queda
geral dos preços motivada pela concorrência e aumento da produtividade.
A convergência de serviços de dados, voz e imagens em uma única estrutura de rede, aliadas
as novas tecnologias, novos equipamentos, novos recursos para a infra-estrutura de redes,
novos aplicativos e protocolos de comunicação, tudo isto somado a queda de preços, tem
incentivado as empresas e investirem na modernização e expansão das suas redes de
comunicação e na informatização do seu negocio.
A elaboração de um projeto de implantação, expansão e/ou modernização de uma rede
corporativa passa também a exigir um maior cuidado na sua elaboração para que os objetivos
manifestados pelos clientes sejam atendidos.
A metodologia proposta apresenta um roteiro estruturado para o levantamento de informações
a respeito do ambiente operacional da empresa, procurando ser genérico e abrangente. Estas
informações organizadas facilitam a análise dos processos existentes, mostrando mais
claramente as demandas de recursos e serviços necessários para a elaboração de um projeto de
redes que venha a atender aos objetivos manifestados pela empresa.
Palavras chave: Metodologia de Projeto, Redes Convergentes, Ethernet, Gigabit Ethernet,
LAN, PLC, POE, Wi-Fi.

Abstract
In the last years, the technological evolution has been aiding the globalization in the increase
of the rhythm and speed of the business, which, in turns, it begins to demand more bandwidth
and more coverage from networks, in order to reach all over the world. Another important
factor is the fast growing number of Internet access, which has been leading people to require
more and more bandwidth and quality from the communication services. The increase of this
demand has been motivating the companies to quickly increase the offering of communication
products and services. The increase of offering comes together with more quality and
efficiency of the products and also with a general price reduction, motivated by the
competition and increasing productivity.
The convergence of data, voice and image services in only one network structure, allied with
new technologies, new equipments, new resources for the network infrastructures, new
applications and communication protocols, together with the price reductions, it has been
motivating the companies in investing in the modernization and expansion of its
communication networks and in the automation of its business.
The design of a network expansion and / or modernization, and even its deployment also
requires a lot of care in its conception, in order to reach the objectives stated by the customers.
The methodology proposal presents a structured script and checklist for the gathering of
information regarding the operational environment of the company, trying to be generic and
broad. The organized information facilitate the analysis of the existent processes, showing the
demand of resources and necessary services in a more clear form for the design of the
networks that will support the company in achieving its objectives.
Keywords: Design Methodology, Network Convergence, Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN,
PLC, POE, Wi-Fi
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1

1 – Introdução
A evolução do ambiente de informática, como sempre, acontece de forma muito rápida e com
as redes de computadores a situação não é diferente. Nos últimos anos assiste-se a um
aumento na velocidade dos meios de comunicação e a novas alternativas para estabelecer uma
rede. Descartou-se a utilização de cabos coaxiais que interligavam algumas estações
conectadas em um barramento, passando para redes com muitas estações que utilizam cabos
de par trançado de alto desempenho, ou ainda, conexões de redes sem fio que utilizam de
rádio freqüência e até raio infravermelho para interligar equipamentos.
Além das novas facilidades para interligar as estações, a abrangência das redes foram
estendidas, possibilitando a interligação de novos equipamentos sob uma mesma infraestrutura física e protocolos de comunicação, como é o caso das câmaras de vídeo IP, sensores
de presença, dispositivos de segurança, controladores de acesso e uma série de outros
dispositivos. Tudo isto junto com a maior velocidade das estações de trabalho, novos
softwares, maior facilidade e rapidez para interligar ambientes distantes, levam a uma maior
oferta de tipos diferentes de serviços aos usuários.
Toda esta evolução tem levado as empresas a demandar novos recursos de informática no seu
ambiente interno e por isto precisam que a sua rede interna esteja adequada à recepção e
utilização dos novos recursos que estão sendo disponibilizados no mercado.
1.1 - Motivação
A maioria das propostas de metodologia de projetos de redes apresenta foco na implantação
de uma nova rede de computadores e dá pouca ou nenhuma atenção ao processo de expansão
ou modernização. A grande maioria das empresas já possui algum tipo de infra-estrutura de
rede interligando alguns computadores e, normalmente, desejam fazer uma adequação e
atualização dos recursos da infra-estrutura de rede existente, para atender à nova demanda de
serviços e/ou às novas tecnologias, principalmente no que tange à convergência e aplicações
multimídia interativas.
Avanços recentes têm ocorrido de maneira muito rápida, tornando as metodologias existentes,
obsoletas ou defasadas.
O processo de atualização e renovação de infra-estrutura de redes não é um processo simples,
pois implica em obter várias informações detalhadas a respeito da rede existente, quanto à
situação e características técnico/operacionais da infra-estrutura física existente, como:
tubulação para passagem de cabos de rede e eletricidade, os materiais utilizados na infraestrutura de cabeamento, a categoria dos componentes, idade e tipo de equipamentos
utilizados e também do ambiente de trabalho dos usuários. Além disto, é preciso conhecer
também outros aspectos importantes como: topologia de comunicação, aplicativos utilizados,
a cultura interna de informática e de muitas outras informações relevantes para que o
projetista possa avaliar e propor as mudanças necessárias.
Outro aspecto a ser considerado é que o processo de atualização normalmente oferece um
custo de implantação menor do que o processo de construção de uma nova rede. A
atualização, dependendo da necessidade da empresa, poderá ser dividida em etapas de
implantação, o que possibilita em um parcelamento do investimento necessário, o
fracionamento das atividades de implantação, o reaproveitamento parcial ou total dos
equipamentos e recursos existentes, menor tempo de paralisação ou interrupção das atividades
dos setores envolvidos nas mudanças.
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1.2 – Objetivo do trabalho
A proposta é apresentar uma metodologia de trabalho, para a elaboração de projeto de
modernização e/ou expansão de redes locais de computadores, que estruture a coleta de
informações, organize o processo de tomadas de decisões e oriente na escolha de alternativas
tecnológicas. Os procedimentos apresentados poderão ser aplicados também na elaboração de
um projeto de implantação de uma nova rede local.
1.3 – Contribuições
Este trabalho apresenta um processo estruturado para o desenvolvimento de um projeto de
rede local de comunicação propondo um roteiro abrangente para o levantamento e tratamento
de informações referentes ao funcionamento de uma rede de computadores de uma empresa.
Esta proposta poderá auxiliar e orientar os projetistas de redes, na elaboração e execução do
processo de coleta de informações do ambiente físico e operacional dos clientes, indicando
uma série de itens de verificação. Estas informações são importantes para que seja possível
efetuar uma análise dos problemas, avaliação de soluções tecnológicas, elaboração e
estruturação de um projeto de modernização e/ou expansão de uma rede local.
A coleta das informações proposta ajuda as empresas na atualização de seus controles sobre o
parque de equipamentos instalados e também fornece informações sobre o funcionamento dos
seus sistemas. Este processo permite detectar problemas operacionais que em muitos casos
não são considerados. Assim, com o conhecimento e avaliação destas questões, é possível
definir prioridades e propor soluções para sanear os problemas levantados.
Conhecendo melhor as necessidades atuais e aliando-se a uma perspectiva de crescimento e
atualização tecnologia é possível montar um plano de longo prazo para atualizar e melhorar o
funcionamento das redes. Aliando as necessidades operacionais a disponibilidade financeira e
orçamentária da empresa.
1.4 – Metodologia
O desenvolvimento deste trabalho foi baseado na pesquisa de uma variada bibliografia a
respeito de redes locais e redes convergentes, como: livros, trabalhos acadêmicos, artigos de
revistas, artigos publicados na Internet e também algumas normas técnicas aplicáveis à infraestrutura de redes locais.
Um dos principais trabalhos utilizados foi à tese de doutorado da Professora Tereza Cristina
M. B. Carvalho, intitulado “Metodologia e Ferramentas de Projeto de Redes Locais”. Este
trabalho foi elaborado em 1995 e possui uma abrangência bastante interessante a respeito do
processo de elaboração de projeto de redes locais, sendo que muito do seu conteúdo ainda é
aplicado nos projetos atuais.
Como o foco do trabalho refere-se à modernização e expansão de redes locais, torna-se
necessário que a pesquisa de informações seja baseada em publicações recentes, por isto uma
grande parte da fonte bibliográfica foi baseada em artigos publicados na Internet e revistas,
elaborados e divulgados por empresas de tecnologia, publicações especializadas e trabalhos
acadêmicos.
As informações coletadas foram tabuladas e comparadas, apresentando como resultado, um
conjunto de recomendações, procedimentos, listas de verificação e exemplos de formulários
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que poderão ser utilizados por um projetista de redes nas atividades de desenvolvimento de
um projeto.
1.5 – Organização do Trabalho:
O conteúdo deste trabalho está distribuído em 6 capítulos, considerando o capítulo corrente,
com o seguinte conteúdo:
Capítulo 2 – Tecnologias de Redes Locais.
 Conceitos Gerais – Histórico, Técnicas de Comutação, Modos de Transmissão,
Topologias, Classificação das Redes.
 Tecnologias de Redes Locais.
 Equipamentos de Rede.
 Serviços de Rede.
Capítulo 3 – Tecnologias de Cabeamento de Redes.
 Descrição Geral.
 Componentes do Sistema de Distribuição.
 Sistemas de Distribuição.
 Sistema de Aterramento da Rede.
 Atribuição de Nomes.
 Certificação das Instalações.
 Documentação.
 Considerações Finais.
Capítulo 4 – Metodologia de Projeto de Redes Locais.
 Levantamento das Informações.
 Especificação dos Requisitos.
 Projeto Lógico.
 Projeto Físico da Rede.
 Apresentação Final do Projeto.
 Recomendações Finais.
Capítulo 5 – Aplicação da Metodologia Proposta.
 Caracterização do Projeto.
 Coleta de Informações.
 Avaliação dos dados.
 Proposta de topologia.
 Proposta de projeto lógico e físico.
 Considerações sobre o projeto.
Capítulo 6 – Considerações Finais.
 Avaliação dos resultados
 Trabalhos Futuros
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2 – Estruturas de Redes Locais
Neste Capítulo será apresentada uma visão geral sobre as tecnologias de redes mais recentes,
os principais equipamentos e algumas novas funcionalidades. Estas tecnologias são as que
prestam suporte às novas demandas geradas pelas empresas, oferecendo maior largura de
banda, recursos de segurança e gerenciamento, enfim, inserindo mais facilidades e
funcionalidades de interconexão, nas redes e nos equipamentos. Para atender a este objetivo,
este capítulo foi dividido em cinco tópicos básicos que segmentam as informações com a
intenção de tornar a exploração do assunto mais didática.
Na primeira parte, pretendem-se explorar os aspectos gerais sobre técnicas de comutação,
modos de transmissão de informação, topologias físicas, classificação e topologias de redes.
Na segunda parte serão descritas as tecnologias de redes locais, fazendo uma breve passagem
pelas redes Ethernet abordando as tecnologias Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10Gigabit
Ethernet, redes Wireless e redes Power Line Comunications. Na terceira parte, será feita uma
apresentação dos principais equipamentos utilizados nas redes como os switchs e roteadores.
Na quarta parte, será apresentada uma visão sobre algumas ferramentas utilizadas nas redes
para oferecer melhores condições de segurança e funcionalidades de comunicação.
Finalmente, na quinta parte serão apresentados alguns serviços e funcionalidades que as
empresas estão procurando implantar no seu ambiente corporativo, como as redes de alta
disponibilidade, redes convergentes, VoIP, videoconferência e automação predial.
2.1 – Conceitos Gerais
Nos últimos anos, com a evolução dos recursos técnicos e facilidades de rede, ocorreu um
direcionamento das empresas do mercado para a adoção de redes que utilizem tecnologia
Ethernet. Apesar da grande variedade de propostas que existiam anteriormente, ocorreu uma
polarização do mercado para a utilização deste tipo de rede nos ambientes locais. Com o
aumento da oferta de banda promovida pelas empresas fornecedoras de equipamentos,
redução do custo do hardware e novas soluções de infra-estrutura, a tecnologia Ethernet
está sendo utilizada até na criação de backbone para redes MAN e WAN. Assim, as redes
Ethernet praticamente tornaram-se o padrão de mercado.
A tecnologia de redes locais apresenta uma evolução acelerada e contínua desde o
surgimento das primeiras redes Ethernet no final dos anos 70. Essa evolução é sustentada
pelo interesse de atender a novas aplicações com uma tecnologia de baixo custo e alta
capacidade de transmissão.
A taxa de transmissão sempre foi o ponto forte das redes locais. Nas primeiras redes
Ethernet, a capacidade de transmitir dados a 10 Mbit/s possibilitou a implantação de
ambientes onde a comunicação entre máquinas da mesma rede era transparente para o
usuário, representando um significativo avanço em relação às tecnologias de transmissão de
dados disponíveis na época. Hoje a tecnologia de redes locais já está operando em taxas de
10 Gbit/s, devendo se tornar em breve o padrão para backbones e tambem para as redes de
armazenamento de dados. (SANs - Storage Área Networks). [ZUCCHI04]
As redes locais também evoluíram muito no que diz respeito aos meios físicos. Inicialmente
utilizava cabos coaxiais, grossos, pesados, caros e de dificil manutenção. Alguns anos
depois, as redes locais passaram a utilizar cabos de par trançado e tambem os cabos de
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fibras ópticas e, mais recentemente, já utilizam as ondas de rádio em aplicações de
curtíssimas, curtas e médias distâncias. Novos tipos de cabos UTP de alta tecnologia foram
criados para suportar as instalações de redes locais, podendo transmitir taxas de 10 Gbit/s.
Estes novos meios físicos possibilitaram um grande aumento da área de cobertura das redes
locais e assim, é possível encontrar atualmente enlaces de rede local de 100 Mbit/s ou de l
Gbit/s com distâncias superiores a 50 km sem o uso de nenhum repetidor. Essas
características possibilitaram o aparecimento de redes metropolitanas que podem ser
construidas totalmente com tecnologia de redes locais. [ZUCCHI04]
A redução de custos é um terceiro aspecto onde as redes locais superaram as estimativas mais
otimistas. Esta redução é devida à economia de escala na produção dos produtos e também ao
significativo avanço do grau de integração de componentes que permitem construir
equipamentos com muitos recursos utilizando poucos componentes.
2.1.1 - Histórico
As redes locais (LANs) usam tecnologias digitais para conectar estações de trabalho e
dispositivos de armazenamento ao longo de múltiplos locais. A tecnologia LAN progrediu
rapidamente desde a sua introdução nos anos 80, desenvolvendo novas interfaces e técnicas
de comutação, que possibilitaram aos sistemas acompanhar o crescente uso da multimídia e
aplicações distribuídas pelos grupos de trabalho.
Nos anos 80, a clássica topologia de barramento das redes Ethernet de 10Mbps (IEEE 802.3 –
1982) lideravam, seguidas mais tarde pelas topologias em anel das redes Token Ring de 4 ou
16Mbps (IEEE 802.5 – 1985). Nos anos 90, mais de 90% das LANs ainda utilizavam estas
tecnologias. [KYAS05]
À medida que os processadores tornaram-se cada vez mais rápidos, abrindo as portas para o
uso crescente de multimídia e aplicações distribuídas, o número de estações por rede tinha de
ser reduzido, pois nos anos 90 não era incomum encontrar redes com mais de 300 estações
interligadas por uma rede Ethernet 802.3 de 10Mbps.
No final dos anos 80, foi desenvolvida uma nova especificação LAN chamada FDDI - Fiber
Distributed Digital Interface, que é uma topologia em anel de fibra óptica, com capacidade de
100Mbps. Esta tecnologia possibilitou a instalação das primeiras estruturas de Backbone de
alto desempenho, mas a aceitação do mercado foi relativa, devido ao alto custo dos
componentes de hardware exigidos, como os lasers nas placas de rede e a infra-estrutura de
cabos ópticos. Logo se verificou que esta largura de banda (100Mbps), quando compartilhada,
entre os nós da rede, não seria suficiente para as aplicações multimídia emergentes.
Devido à falta de melhor alternativa, vários backbones foram reestruturados para utilizar a
tecnologia FDDI, até que na metade da década de 90, este cenário foi modificado com o
surgimento da técnica de comutação nas LAN, a Ethernet de 100Mbps, 1000Mbps, e também
do ATM. [kyas05]
2.1.2 – Modos de Transmissão
A transmissão de informações em uma rede pode empregar diversos tipos de meios de
comunicação, ou seja, podem ser utilizados cabos metálicos, fibras ópticas, rádio freqüência e
raios infravermelhos, para transmitir informações entre dois pontos.
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As fibras ópticas são utilizadas como meio de transmissão de ondas eletromagnéticas, como a
luz. Devido a suas características, a transmissão de dados não sofre interferências de origem
externa, permitindo o trafego de grandes volumes de informações na velocidade da luz.
Permitem também atingir maiores distâncias, podendo interligar pontos distantes alguns
quilômetros. Possui algumas desvantagens como o custo de materiais que ainda é alto e
devido a sua fragilidade, exige cuidados especiais na instalação e montagem.
Os cabos metálicos de pares trançados foram inicialmente concebidos para sinais analógicos
de baixa amplitude e freqüência. Atualmente é o sistema de transmissão mais utilizado nas
redes locais devido ao seu custo, ao custo dos seus acessórios, facilidade de instalação e
montagem, e também, a sua grande capacidade de transmissão de informações. Possui
algumas desvantagens como, o limite máximo de 100 metros para os segmentos e a
possibilidade de sofrer interferências eletromagnéticas externas, sendo necessários cuidados
na sua instalação.
Uma tecnologia que está ampliando muito a sua participação no mercado são as redes
Wireless, ou redes sem fio. Elas permitem uma série de vantagens e desvantagens sobre o
cabeamento óptico ou metálico, tornando-se cada vez mais presentes no cotidiano das
empresas e das pessoas. Estas redes podem utilizar-se de vários tipos de meios de transmissão
como sinais de rádio freqüência, microondas, raios infravermelhos e laser. Seu raio de ação
pode atingir de poucos metros, como é o caso de redes pessoais que utiliza infravermelho, até
dezenas de quilômetros com a utilização de microondas.
Maiores detalhes sobre estes tipos de rede serão apresentados adiante neste trabalho.
2.1.3 – Topologias de Rede
A topologia refere-se ao "layout físico" e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou
seja, como estes estão conectados. Os pontos no meio onde são conectados recebem a
denominação de “nós" e estão sempre associados a um endereço para que possam ser
reconhecidos pela rede.
Devido ao crescimento das redes e ao aumento do volume de estações de trabalho conectadas,
o Modelo Hierárquico está sendo cada vez mais utilizado. Este modelo ajuda a definir uma
rede em blocos onde cada um possui um objetivo diferente. Este modelo é estruturado em três
níveis conforme segue:
 Camada Core ou Núcleo – onde estão instalados os roteadores e switchs de alto
desempenho e alta disponibilidade.
 Camada de Distribuição – onde estão instalados os switchs e roteadores que executam
as políticas de distribuição.
 Camada de acesso – onde estão instalados switchs e hubs utilizados para conectar os
usuários à rede.
A Figura 2.1 apresenta um modelo de topologia hierárquico.

7

Switch
De
Núcleo

Equipamento de
Distribuição

Acesso

Camada de
Núcleo

Equipamento de
Distribuição

Acesso

Acesso

Acesso

Camada de
Distribuição

Camada de
Acesso

Figura 2.1 – Uma Topologia Hierárquica.
A utilização de um modelo hierárquico torna-se interessante, pois:
 Oferece maior escalabilidade do que uma rede de apenas um nível (rede de camada 2),
que é limitada devido ao broadcast.
 Os equipamentos de cada camada são especializados em uma determinada função,
facilitando a administração, testes e manutenção.
 Facilita as mudanças, pois as interconexões são mais simples.
 Oferece maior disponibilidade, pois permite definir caminhos redundantes entre os
equipamentos da camada de distribuição entre si e com a camada de núcleo (Core).
 Pode oferecer um atraso mais baixo.
 Permite utilizar protocolos de roteamento com “sumarização de rotas”.
 Permite utilizar caminhos redundantes entre os switchs de uma hierarquia oferecendo
maior escalabilidade, disponibilidade, atraso mais baixo e rota alternativa em caso de
falha em um dos enlaces.
 Pode minimizar os custos por utilizar equipamentos de dimensão apropriada para cada
grupo de usuários e camada hierárquica.
 Facilita a manutenção e resolução de problemas.
Em uma rede LAN, utilizando uma estrutura hierárquica, equipamentos apropriados deverão
ser utilizados em posições específicas, ou seja, roteadores ou switch de camada 3 são
utilizados para delimitar domínios de broadcasts. Switchs de alto desempenho são utilizados
para maximizar a banda passante, switchs mais simples são usados em locais que poderão ter
acessos de menor prioridade.
A maioria das empresas de menor porte utiliza uma topologia de conexão do tipo plana, que
possui uma configuração mais simples. Nestas redes todas as estações de trabalho e servidores
estão conectadas a um ou mais hubs ou switchs em uma topologia plana. Um problema sério
das redes Ethernet de um único segmento são os broadcasts, que dependendo do volume de
estações interligadas, começam a ocupar uma parcela importante da banda de tráfego
disponível, reduzindo consideravelmente o desempenho da rede. A Figura 2.2 mostra uma
topologia plana.
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Figura 2.2 – Topologia Plana
As topologias de Malha Total e Malha Parcial oferecem alternativas de conexão de baixo
atraso e boa disponibilidade. Na Malha Total, todos os roteadores e/ou switchs estão
conectados com todos os outros switchs/roteadores, oferecendo alto desempenho e
disponibilidade, mas com um custo muito alto devido à redundância das conexões. A Figura
2.3 mostra uma topologia de Malha Total.
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Figura 2.3 – Topologia de Malha Total
Na topologia de Malha Parcial, as conexões redundantes são limitadas às conexões mais
importantes e algumas rotas alternativas são definidas com o objetivo de oferecer maior
disponibilidade. Esta é uma alternativa mais barata, mas têm escalabilidade limitada aos
equipamentos roteadores e/ou switchs adjacentes. A Figura 2.4 mostra uma topologia de
malha parcial.
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Figura 2.4 – Topologia de Malha Parcial
As topologias de redes em malha apresentam alta confiabilidade, mas possuem algumas
desvantagens se não forem projetadas com cuidado, pois podem ser dispendiosas na
distribuição e manutenção. Estas redes também podem ser difíceis de manter, solucionar
problemas e atualizar, a não ser que sejam projetadas com o uso de um modelo hierárquico
simples.
Modelo Hierárquico - Este modelo é mais escalável para grandes redes corporativas e
permite a agregação do tráfego em três níveis diferentes, onde cada nível tem um papel
específico, ou seja:
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A “Camada de Núcleo” provê o transporte rápido entre as localidades definindo um
backbone de alta velocidade. Deve-se utilizar dispositivos de alta vazão para
minimizar o atraso, possuir componentes redundantes para atender ao seu aspecto
crítico nas conexões. Nesta camada deverão ser suprimidas as configurações que
possam comprometer a vazão, como, por exemplo, filtro de pacotes. O seu diâmetro
ou número de conexão com segmentos de rede deverá ser pequeno para ter baixo
atraso, desempenho previsível e facilidade na solução de problemas. A conexão a
outras redes e acessos a Internet são feitos nesta camada. Esta camada deve ser
altamente confiável e se adaptar rapidamente a mudanças.



A “Camada de Distribuição” conecta os equipamentos de acesso ao Núcleo. Implanta
as políticas de segurança como o controle de acesso aos recursos. Controla o tráfego
que cruza o núcleo central (Core), administrando e promovendo desempenho.
Delimita os domínios de broadcasts e pode promover o roteamento entre as VLANs.
Pode fazer tradução de endereços se a camada de acesso utilizar endereçamento
privativo.



A “Camada de Acesso” em uma rede LAN provê o acesso aos usuários finais nos
segmentos locais. Nesta camada estão localizados os switchs por onde os
equipamentos tais como estações de trabalho, câmeras de vídeo, sensores, e vários
outros fazem o acesso à rede.

Alguns cuidados a serem tomados na elaboração de um projeto hierárquico como controlar o
diâmetro da topologia inteira da rede para minimizar o atraso, manter controle rígido sobre a
camada de acesso. É neste nível que departamentos com alguma independência implantam
suas próprias redes, podendo causar transtornos e dificultar a operação na rede inteira. Deverá
também ser evitada uma quarta camada (cadeias), abaixo da camada de acesso, pois causam
atrasos maiores e dependências de tráfego. Outro problema a ser evitado são as conexões
entre dispositivos para a mesma camada (porta dos fundos), que podem causar problemas
inesperados de roteamento. Na Figura 2.5 estão exemplificados estes problemas.

Figura 2.5 – Porta dos Fundos e Cadeias na Camada de Acesso [Oppenh99].
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Um conselho importante para facilitar o planejamento de capacidade é iniciar o projeto pela
camada de Acesso, em seguida trabalhar a camada de Distribuição e finalmente a camada de
Núcleo da Rede (Core).
Topologias redundantes – A utilização de redundância de enlaces e dispositivos de
interconexão permite oferecer maior disponibilidade na rede. O objetivo é eliminar os pontos
únicos de falha, duplicando qualquer recurso cuja falha possa interromper aplicações de
missão crítica. Os recursos que poderão ser duplicados são os circuitos de comunicação,
roteadores importantes, switchs, fontes de alimentação, portas de comunicação cabos de
conexão e outros componentes. O grande problema da implantação da redundância é o custo
da solução, necessário para duplicar os componentes.
A utilização de Topologias Redundantes em um projeto de rede deverá ser aplicada
dependendo da necessidade do cliente em possuir caminhos alternativos para os enlaces.
Deverão ser utilizados equipamentos apropriados para administrar a utilização de circuitos
duplos, que permitam controlar o tempo de reconfiguração dos caminhos, o
congestionamento, à divisão do tráfego e outras questões envolvidas. Outro aspecto
importante é definir uma rotina de testes periódicos para verificar se os caminhos alternativos
estão realmente funcionando ou utilizar equipamentos que permitam montar um esquema de
balanceamento de carga entre caminhos paralelos.
Em uma LAN é possível estabelecer enlaces redundantes entre switchs com o objetivo de
aumentar a disponibilidade. Com a utilização do protocolo spanning tree (IEEE802.1d) é
possível estabelecer a redundância do enlace e também evitar a criação de laços (looping).
Este protocolo administra os enlaces redundantes, ativando e desativando quando necessário,
mas não disponibiliza balanceamento de carga entre os enlaces.
Redundância de Servidores é necessário para alguns serviços com DHCP, DNS, Proxy,
aplicativos especiais e outros. A ausência destes serviços na rede poderão causar sérios
transtornos para a continuidade da operação da rede e por conseqüência influenciar nos
negócios, por esta razão é interessante avaliar a viabilidade de duplicação.
Dependendo da característica da empresa e necessidades específicas do negócio, poderá ser
necessário utilizar alguns recursos técnicos como os segmentos redundantes para a rede
WAN, conexões múltiplas à Internet e a utilização de VPN (Redes Privadas Virtuais). O uso
de segmentos redundantes aumenta a disponibilidade e poderão ser utilizados em uma
topologia de malha parcial, onde os cuidados com as rotas e acessos físicos deverão ser
considerados, pois, por exemplo, o rompimento de um cabo poderá interromper o
funcionamento de todos os enlaces.
A utilização de balanceamento de carga entre circuitos permite que, além do aumento da
disponibilidade com a utilização de um caminho redundante, melhorar as características de
desempenho entre dois pontos de uma rede. Apesar da maioria dos equipamentos e protocolos
de comunicação permitir esta utilização, este recurso deverá ser bem planejado.
Na elaboração de um projeto de rede de campus, alguns pontos especiais deverão ser
considerados como: manter domínios de broadcasts pequenos, incluir segmentos redundantes
na camada de distribuição, implantar esquemas de redundância nos servidores e serviços
importantes e também incluir formas alternativas de uma estação achar um roteador para se
comunicar fora da rede de camada 2.
No projeto de uma topologia de rede deverá ser considerada a utilização de redes virtuais
conhecidas como VLANs. As redes virtuais ou VLANs nada mais é do que um “domínio de
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broadcast” configurável, criados em um ou mais switchs, para agrupar usuários e/ou serviços
em uma comunidade que possuam características, afinidades e objetivos comuns. Os usuários
de uma comunidade poderão ser agrupados independentes do cabeamento físico, ou seja,
podem ser agrupados mesmo que estejam em segmentos físicos distintos. Esta facilidade é
importante, pois devido ao crescimento rápido das empresas não é possível garantir que
funcionários que participem de um mesmo projeto estejam localizados juntos.
Nos switchs de camadas 2 mais recentes é possível configurar as portas para pertencer a uma
determinada VLAN ou criar portas tronco para o transporte de informações de mais de uma
VLAN simultaneamente. Os switchs de camada 3, possuem capacidade de roteamento e
permitem que algumas informações sejam migradas de uma VLAN para outra, isolando o
domínio de broadcast de cada uma. A Figura 2.6 apresenta um modelo de distribuição de
VLANs dentro de uma topologia de rede que utiliza enlaces redundantes na interligação dos
switchs da camada de acesso e distribuição.
Switch de
Núcleo

Switch de
Distribuição A

Switch de
Distribuição B

Switch de
Acesso - C

Switch de
Acesso - D

Switch de
Acesso - E

Switch de
Acesso - F

VLAN 2, 3 e 6

VLAN 3, 4 e 5

VLAN 2, 4 e 5

VLAN 3, 4 e 6

Figura 2.6 – Topologia com Distribuição de VLANs e Enlaces Redundantes
No caso de empresa que baseiam seus negócios na Internet, o uso de conexões múltiplas a
provedores poderá ser fundamental para manter a disponibilidade dos sistemas. Desta forma,
dependendo da estrutura e distribuição geográfica da empresa, a utilização de provedores
diferentes e/ou localizados em cidades diferentes, e/ou com enlaces de acesso (a partir da
empresa) partindo de unidades diferentes da empresa, poderá constituir de uma estratégia
operacional importante. Algumas das vantagens e desvantagens que deverão ser consideradas,
são: custo, facilidade de uso, substituição e redundância de equipamentos de acesso, enlaces
redundantes, redundância de ISP (Provedor Internet), complexidade de configurações e regras
operacionais.
Na Topologia de Rede, aspectos de segurança também deverão ser observados. Verificar a
localização dos equipamentos e políticas de controle de acesso não autorizado, roubo físico,
vandalismo, e outros. Um recurso de segurança importante na rede é a utilização de um
firewall, que é um sistema que estabelece um limite entre duas ou mais redes como, por
exemplo, separar a rede corporativa da Internet. Ele pode ser implementado de diversas
formas, desde um modelo simplificado que utilize apenas um roteador, com filtro de pacotes
para utilização em empresas com políticas de segurança muito simples, até sistemas mais
complexos que utiliza um software especializado rodando em hardware de alta
disponibilidade e confiabilidade. O firewall executa a verificação de cada pacote que tenta
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passar por ele confrontando com uma tabela de critérios de filtragem, se não houver nenhuma
restrição ele permite a passagem, caso contrário, descarta o pacote. Na Tabela 2.1 é
apresentado um exemplo de tabela de filtragem que mostra os serviços e portas permitidas e
bloqueadas.
Ação

Dispositivo local

Porta local

Dispositivo remoto

Porta remota

*

*

virus.com

*

Permite

e-mail

25

*

*

Permite

*

*

*

25

Nega

*

*

*

*

Nega

Tabela 2.1 – Exemplo de Tabela de Filtragem de Pacotes Utilizadas pelo Firewall.
Outros processos poderão ser incorporados na rede para aumentar a segurança para os acessos
como o uso de endereçamento privativo na rede corporativa, implantando o NAT – Network
Address Translation e/ou Proxy para determinados serviços.
Para empresas que precisam publicar informações na Internet, pode-se ter alguns servidores
em uma local de acesso diferenciado para a Internet, numa área chamada de DMZ –
Demilitarized Zone. Nesta área poderão ser colocados alguns servidores, separados dos
servidores da rede corporativa, que poderão ser acessados por usuários via Internet. O
objetivo básico é proteger a rede corporativa e disponibilizar informações para a Internet. A
Figura 2.7 e Figura 2.8 mostram as duas topologias básicas que poderão ser empregadas, com
a utilização de um ou dois roteadores para a definição de uma DMZ.

Figura 2.7 – Topologia com um roteador e Firewall dedicado [Sauve04].

Figura 2.8 – Topologia com dois roteadores filtrando pacotes [Sauve04].
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2.1.4 – Classificação das Redes
As redes também podem ser classificadas conforme a sua abrangência, ou seja, a área
geográfica e a taxa de transmissão das redes. Usualmente são consideradas quatro classes de
redes:


Redes Pessoais ou PAN (Personal Area Network) – são redes de curta distância,
utilizadas para interligar dispositivos em uma área limita a poucos metros de raio. Por
exemplo, poderíamos citar a interligação de Palmtops, impressora, estação de trabalho
e notebook dentro de um ambiente de escritório utilizando freqüências de rádio como
o “Bluetooth” ou raios infravermelhos para efetuar a troca de informações entre eles.



Redes Locais ou LAN (Local Area Network) – normalmente utilizadas para interligar
computadores pessoais ou estações de trabalho dentro de uma área geográfica
pequena, podendo ser uma sala, um andar de um prédio, um prédio ou até a um
conjunto de prédios dentro de uma área limitada (por exemplo, um campus ou planta
fabril). Normalmente as redes locais atendem as necessidades de comunicação de uma
única organização.



Redes Metropolitanas ou MAN (Metropolitan Area Network) – correspondem a
uma classe de redes que normalmente operam dentro do limite de diversos blocos de
prédios até uma cidade inteira. Normalmente possui circuitos de moderada a alta
capacidade de tráfego, para a interconexão de redes locais ou computadores. É
administrada por uma única organização e atende as necessidades de um grupo de
usuários ou organizações.



Redes de Longa Distância ou WAN (Wide Area Network) – são normalmente
utilizadas para interconectar computadores, redes locais ou redes metropolitanas
distantes geograficamente, podendo envolver cidades, estados, paises ou até
continentes. Podem utilizar desde canais de velocidade relativamente baixa a até
canais de grande capacidade de tráfego.

Outras classificações como GAN – Global Area Network, HSLN – High Speed Local
Network, SAN – Storage Area Network, RAN – Residential Area Network, não serão
abordadas por este trabalho, mas várias publicações fazem referencias a elas.
Atualmente é comum vermos na mídia a utilização dos termos, Internet, Intranet e Extranet.
Na verdade são nomes parecidos para o uso diferenciado de uma mesma tecnologia e infraestrutura. A Internet é a rede de informática em escala global que utiliza padrões abertos com
acesso a milhões de servidores em todo o mundo.
As Intranets são redes privativas, corporativas que utilizam as mesmas tecnologias da
Internet. São utilizadas na comunicação interna da própria empresa e/ou comunicação com
outras empresas associadas. Estão diretamente relacionadas à Internet, pois compartilham os
mesmos softwares e equipamentos de rede, falando a mesma linguagem. Podem ser ligadas à
Internet, com segurança, utilizando "Firewalls" que restringe o uso e acesso aos dados
privados da empresa. Este recurso auxilia no processo de descentralização das informações,
na distribuição de dados e no desenvolvimento de aplicações, além de permitir maior
participação
do
usuário
final
na
criação
de
aplicações.
..
A Extranet é uma combinação de uso da Internet com Intranet, com acesso temporário e
restrito de dentro para fora e fora para dentro da rede da empresa.
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2.2 – Tecnologias de Redes Locais.
As redes locais geralmente utilizam canais de comunicação com alta taxa de transmissão,
pequenos atrasos e baixa taxa de erros. Estas características gradualmente estão sendo
repassadas também para as redes metropolitanas, devido à extensão e aplicação das
características das redes Ethernet para cobertura destas áreas. Assim, os principais fatores que
diferenciam uma rede local de uma rede metropolitana, estão relacionados com a sua área
geográfica e propriedade.
Um dos fatores que diferenciam as tecnologias de rede é o método de acesso empregado, por
exemplo, as redes Ethernet utilizam o CSMA/CD enquanto que nas redes Token Ring, Token
Bus e FDDI usam o método de passagem de token. Estas tecnologias se baseiam no principio
do broadcast, onde cada pacote de dados transmitido é recebido por todas as estações da
rede. Cada estação deve analisar as informações do endereço de destino para determinar se
deve aceitar ou ignorar o pacote. Quanto mais nós existirem numa dada rede, maior é a carga
e maior o tempo gasto para avaliar os endereços dos pacotes destinados aos outros nós. Nos
primeiros anos, isto não era visto como problema devido a grande largura de banda disponível
quando comparada com a capacidade de transmissão isolada de cada estação e a quantidade
de estações das redes. Com os avanços e o aumento da utilização das redes, logo surgiram
gargalos e por isto as redes foram divididas em segmentos, os quais se interconectam por
dispositivos de seleção como switchs e roteadores. Com essa tecnologia, os dados locais
permanecem no segmento local e os segmentos vizinhos não ficam sobrecarregados com o
tráfego que não lhe pertence. [kyas05]
Várias foram às tecnologias de redes desenvolvidas, mas poucas conseguiram uma base de
usuários significativa e foram sendo substituídas por outras que apresentavam outras
vantagens operacionais, técnicas e financeiras. A maioria das especificações para as
tecnologias de redes locais (LAN) é definida pelo IEEE e vários fóruns industriais. A Tabela
2.2 da uma visão geral dos vários padrões LAN, juntamente com as suas características de
comunicação.
Tecnologia
ATM

Padrão
Recomendações da Serie
ITUT e a Normas do
Fórum ATM

Aplicação
Dados, voz multimídia.

Arquitetura
Comutação em múltiplas
células.

100Base-VG

IEEE 802.12

Dados, multimídia

Protocolo de comutação
de único quadro, half
duplex.

100Base-T

IEEE 802.30

Dados

Gigabit Ethernet

IEEE 802.3z

Dados, multimídia
limitada

Meio compartilhado,
Half duplex, CSMA/CD
Meio compartilhado,
Half duplex, CSMA/CD

1000Base-T

IEEE 802.ab, ANSI
X3T9.5

Dados, multimídia
limitada

Meio compartilhado,
Half duplex, CSMA/CD

FDDI

ISO 9314

Dados, multimídia
limitada

Meio compartilhado,
Half duplex, token
passing

Fiber Channel

ANSI X3T9.3

Dados

Comutação em múltiplos
quadros
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Ethernet isócrona
combinada

IEEE 802.9

Dados, voz, multimídia
limitada

Meio compartilhado,
CSMA/CD com RDSI

Ethernet full
duplex
10/100/1000

IEEE 802.3x

Dados, multimídia

Meio compartilhado, full
duplex ponto-a-ponto

Token Ring full
duplex

Nenhum padrão, formato
de dados IEEE 802.5

Dados, multimídia

Meio compartilhado, full
duplex ponto-a-ponto

FDDI full duplex

Nenhum padrão, formato
de dados ANSI X3T9.5

Dados, multimídia

Meio compartilhado, full
duplex ponto-a-ponto

Tabela 2.2 – Padrões e Características de Tecnologias LAN. Fonte : [Kyas05]
Pode-se citar que destas tecnologias, as mais utilizadas são a Ethernet, Token Ring FDDI e
ATM, que apresentam as seguintes características:


Ethernet – É a tecnologia de LAN mais utilizada pelas empresas devido a sua
simplicidade operacional e baixo custo. Nos últimos anos apresentou uma grande
evolução na sua capacidade de transmissão, passando dos originais 10Mbps para
100Mbps (Fast Ethernet) e posteriormente para 1000Mbps (Gigabit Ethernet)..
Atualmente está sendo difundida a 10Gigabit Ethernet.



Token Ring – Originalmente desenvolvida pela IBM, esta tecnologia transmite tokens
por uma topologia em forma de anel a 4 ou 16Mbps. Esta tecnologia perdeu espaço
em muitas instalações, devido ao custo dos equipamentos, baixa velocidade e
dificuldades de suporte técnico.



FDDI – Oferece uma tecnologia estável, bem conhecida, que opera a 100Mbps com
redundância. Esta tecnologia em geral opera sobre fibra óptica, mas existiram algumas
instalações que utilizaram cabos de cobre. O FDDI foi utilizado em muitas redes, mas
acabou perdendo espaço para a Fast Ethernet, devido ao custo dos equipamentos, a
grande base de redes Ethernet e dificuldades de suporte técnico.



ATM - É uma arquitetura de hardware e software que troca pequenas unidades de
dados de tamanho fixo, denominado células. É uma tecnologia de multiplexação e
comutação, orientada por conexão, projetada para flexibilidade e desempenho. Pode
ser executada em velocidades baixas de 154Mbps, até instalações que utilizavam OC48 trabalhando a 2,4Gbps. O ATM tem uma grande base instalada, oferece capacidade
de tráfego garantida, largura de banda escalável, tempo de retardo de transmissão
constante, flexibilidade e eficiência em tráfego intermitente, aceita opções de
Qualidade de Serviços (QoS). Devido a estas características é uma tecnologia que
suporta muito bem o tráfego de voz, dados e imagens. Devido ao custo dos
equipamentos, falta de pessoal técnico especializado tem perdido espaço para as
tecnologias Gigabit e 10Gigabit Ethernet. [Birkner03]

2.2.1 – Redes Ethernet – (Fast Ethernet / Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet)
A Ethernet é a tecnologia LAN mais utilizada atualmente devido à simplicidade e baixo custo.
Sua principal desvantagem é que ela se baseia probabilisticamente em CSMA/CD (Carrier
Sense Multiple Access / Collision Detection), que é um esquema de barramento arbitrado, que
define o mecanismo pelo qual uma estação deseja transmitir dados pelo fio (barramento).
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O CSMA/CD também está associado à criação de um domínio de colisão (collision domain),
que é um conceito exclusivo do ambiente Ethernet. Embora estes eventos sejam normais neste
ambiente, um número excessivo deles poderá diminuir drasticamente a largura de banda
disponível. Essa redução da largura de banda pode ser remediada pela segmentação da rede
por meio de bridges, comutadores ou roteadores. Segmentação é o processo de divisão de um
domínio de colisão em dois ou mais domínios de colisão. Pode ser executada com o uso de
um switch de Camada 2 (Layer 2) para a criação de domínios de colisão separados. A
implantação de segmentos na rede resulta em maior largura de banda disponível para as
estações conectadas a estes segmentos.
Apesar da segmentação do domínio de colisão, as estações ainda estarão no mesmo domínio
de broadcasts. Os domínios de broadcasts poderão ser quebrados com o uso equipamentos
como roteadores e switch de Camada 3 (layer 3) e definição de VLANs.
Um comutador Ethernet, como é o caso dos switchs, dedica total largura de banda (10,100 ou
1000Mbps) a cada uma de suas portas, pois o seu backplane tem largura de banda, no
mínimo, idêntica à largura de banda agregada a todas as suas portas. Isso é chamado de
comutação sem blocagem (non-blocking switch). Alguns comutadores foram projetados para
acomodar um único dispositivo (host) por porta, outros assumem que uma porta de comutação
onde será atribuído a um segmento inteiro de LAN. Essa técnica é chamada de comutação de
segmento (segment switching).
O Fast Ethernet é uma rede Ethernet atualizada para trabalhar a 100Mbps. Utiliza a topologia
de barramento lógico orientado a broadcast da Ethernet padrão, em conjunto com o método
CSMA/CD para controle de acesso.
O padrão Gigabit Ethernet (802.3z), trabalha a 1000Mbps e também se baseia na tecnologia
CSMA/CD. Utiliza o esquema de codificação de sinal denominada 8B/10B, que fazia parte
originalmente da tecnologia Fiber Channel ANSI. Esta tecnologia, em essência, foi anexada à
camada MAC do Fast Ethernet, acelerando em 10 vezes, e assim conseguindo o Gigabit
Ethernet. [Birkner03]
A norma 10Gigabit Ethernet (802.3ae), surgiu em meados de 2002, e foi concebida para a
construção de backbone de alto tráfego sobre fibra óptica (monomodo e multimodo) no centro
das redes empresariais. O grupo de trabalho IEEE 802.3an trabalha na definição da norma
Ethernet 10Gigabit sobre cobre, conhecida sob a designação 10GBaseT. O objetivo é atingir
este alto volume de tráfego a uma distância de 100 metros, respeitando ao mesmo tempo as
normas existentes de instalação e utilização de cabeamento de par entrançado (UTP ou STP) e
um conector RJ45. Isto apresenta um desafio que consiste em transmitir 10Gbit/s num cabo de
quatro pares, ou seja, 2,5Gbit/s por par, como mostrado na Figura 2.9. O desafio é ultrapassar
os problemas inerentes de diafonia, que ocorre quando estão instalados em grandes feixes,
pois para atingir 10Gbit/s, é necessário transmitir freqüências muito altas (próximas a
900MHz) num cabo UTP grosso, em que os pares entrançados (desprovidos de blindagem)
estão muito próximos uns dos outros. [REDES05B].

Figura 2.9 – Transmissão Ethernet 10 Gigabit sobre Cabo de Par Trançado.
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2.2.2 – Redes Wireless
As Redes Wireless seguem as recomendações do IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) e as recomendações da série IEEE 802.11, são os exemplos mais conhecidos para
os padrões de redes sem fio.
Pode-se considerar a existência de quatro grandes grupos:
 WPAN (Wireless Personal Area Network) – Utilizam as tecnologias wireless de
pequeno alcance (entre 10 e 100 metros). É um padrão para redes locais, definido pelo
IEEE 802.15, para o endereçamento de redes sem fio que utilizam dispositivos
portáteis ou móveis tais como PCs, PDAs, periféricos, celulares, pagers, e outros;
 WLAN (Wireless Local Area Network) – Utilizam as tecnologias sem fio destinadas
à interligação de redes locais com alcance entre 100 e 300 metros. Trata-se de padrão
implementado como extensão ou alternativa para as redes com cabeamento
convencional (par metálico ou fibra óptica);
 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) - Neste grupo estão as tecnologias
que tratam dos acessos de banda larga para redes em áreas metropolitanas, com
alcance em torno de 6 km;
 WWAN (Wireless Wide Area Network) – Neste grupo estão as tecnologias voltadas
para redes de longa distância em telecomunicações, atendendo aos serviços de voz e
alguns serviços de dados.
A Figura 2.10 mostra a área de abrangência de cada tipo de rede.

WW
IEEE 802.20
(proposto)

WM
WL
WPA

IEEE 802.16
Wireless
IEEE 802.11
Wireless

IEEE 802.15
Bluetooth

Figura 2.10 – Área de Abrangência e Tecnologias de Rede.
As redes locais sem fio (WLANs) constituem-se como uma alternativa às redes convencionais
com fio, fornecendo as mesmas funcionalidades, mas de forma flexível, de fácil configuração
e com boa conectividade em áreas prediais ou de campus. As WLANs combinam a
mobilidade do usuário com a conectividade a velocidades elevadas de até 155 Mbps, em
alguns casos.
Através da utilização portadoras de rádio ou infravermelho, as WLANs estabelecem a
comunicação de dados entre os pontos da rede. Os dados são modulados na portadora de rádio
e transmitidos através de ondas eletromagnéticas. Múltiplas portadoras de rádio podem
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coexistir num mesmo meio, sem que uma interfira na outra. Para extrair os dados, o receptor
sintoniza numa freqüência específica e rejeita as outras portadoras de freqüências diferentes.
Num ambiente típico, como o mostrado na Figura 2.11, o dispositivo transceptor
(transmissor/receptor) ou ponto de acesso (access point) é conectado a uma rede local
Ethernet convencional (com fio). Os pontos de acesso estabelecem a comunicação com a rede
convencional e intermediam o tráfego com os pontos de acesso vizinhos, num esquema de
micro células com roaming semelhante a um sistema de telefonia celular. [Silva98]

Figura 2.11 – Rede Wireless LAN típica
Há várias tecnologias envolvidas nas redes locais sem fio e cada uma tem suas
particularidades, suas limitações e suas vantagens. As mais utilizadas são:


Sistema Narrowband - Os sistemas de banda estreita (narrowband) operam numa
freqüência de rádio específica, mantendo o sinal de rádio o mais estreito possível o
suficiente para passar as informações. O crosstalk indesejável entre os vários canais de
comunicação pode ser evitado, coordenando cuidadosamente os diferentes usuários
nos diferentes canais de freqüência.



Sistema Spread Spectrum - São os mais utilizados atualmente. Utilizam à técnica de
espalhamento espectral com sinais de rádio freqüência de banda larga, provendo maior
segurança, integridade e confiabilidade, em troca de um maior consumo de banda. Há
dois tipos de tecnologias spread spectrum: a FHSS, Frequency-Hopping Spread
Spectrum e a DSSS, Direct-Sequence Spread Spectrum.



Sistema Infravermelho - Para transmitir dados, o sistema infravermelho utiliza
freqüências muito altas, um pouco abaixo da luz visível no espectro eletromagnético.
Igualmente à luz, o sinal infravermelho não pode penetrar em objetos opacos. Assim
as transmissões por infravermelho são diretas ou difusas. Os sistemas infravermelho
diretos de baixo custo fornecem uma distância muito limitada (em torno de 1,5
metros). São comumente utilizados em PAN (Personal Area Network) como, por
exemplo, os Palm Pilots, e ocasionalmente são utilizados em WLANs.
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A segurança é um dos temas mais importantes abordados nas redes Wireless. Desde seu
inicio, os fabricantes e organismos internacionais vêem tentando disponibilizar protocolos que
garantam as comunicações, mas nem sempre com bons resultados. É possível disponibilizar
meios de garantir a segurança da rede através de mecanismos de autenticação (WEP, EAP,
listas de acesso e outras), embora na prática o que se vê nas implantações de redes Wireless
são apenas chaves de criptografia, com listas de acesso restringindo os endereços de hardware
que podem associar-se à rede Wireless. [Pinheiro05a]
A grande maioria dos padrões Wireless existentes permitem plena conectividade e atendem
aos padrões e normas dos organismos internacionais. Isto significa que, uma vez utilizando
equipamentos padronizados, as redes Wireless podem ser interconectadas as redes de
cabeamento convencional sem maiores problemas, e também, equipamentos utilizando
dispositivos Wireless interagem com os demais equipamentos da rede estruturada sem
qualquer restrição.
A Tabela 2.3 apresenta uma comparação entre as diversas tecnologias de redes Wireless,
mostrando os padrões envolvidos, raio de ação e capacidade de tráfego.
Tecnologia

Norma

Utilização

Capacidade
teórica
máxima

Raio de
ação

Freqüências

UWB

802.15.3a

Local

480Mbit/s

Até 10m

7,5 GHz

Wi-Fi

802.11a

Local

54Mbit/s

Até 100m

5 GHz

Wi-Fi

802.11b

Local

11Mbit/s

Até 100m

2,4 GHz

Wi-Fi

802.11g

Local

54Mbit/s

Até 100m

2,4 GHz

WiMAX

802.16d

Metropolitana

75Mbit/s

De 6 a 10km

Menos de 11 GHz

WiMAX-WiBro

802.16e

Metropolitana
móvel

30Mbit/s

De 1,5 a
4,5km

De 2 a 6 GHz

W-CDMA/UMTS

3G

Mundial

2Mbit/s

De 1,5 a
7,5km

1800, 1900 e 2100
MHz

CDMA 2000 1x
EVDO

3G

Mundial

2,4Mbit/s

De 1,5 a
7,5km

400, 800, 900,
1700, 1800, 1900 e
2100 MHz

EDGE

2,5G

Mundial

348Kbit/s

De 1,5 a
7,5km

1900 MHz

Tabela 2.3 – Comparativo das Tecnologias de Redes Wireless.[REDES05A]

2.2.2.1 – Redes Ad Hoc
Basicamente, existem dois tipos de Redes Móveis sem-fio: as redes Ad Hoc e as redes infraestruturadas.
Nas redes infra-estruturadas toda comunicação entre os nós móveis é feita através de estações
de suporte à mobilidade. Neste caso, os nós móveis, mesmo próximos uns dos outros, estão
impossibilitados de realizar qualquer tipo de comunicação direta. As estações de suporte à
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mobilidade podem estar conectadas a gateways que permitem haver comunicação entre aos
nós móveis e a parte fixa da rede. A Figura 2.12 ilustra o modelo de comunicação em redes
infra-estruturadas.

Figura 2.12 – Modelo de comunicação em redes móveis infra-estruturadas. [UFRJ05]
Em uma rede Ad Hoc, todos os nós móveis são capazes de se comunicar diretamente entre si.
Os nós desta rede podem se mover arbitrariamente. Deste modo, a topologia da rede muda
freqüentemente e de forma imprevisível. Associado a isto, limitações de banda passante e de
energia das baterias dos nós tornam o roteamento (principalmente o multiponto) nas redes Ad
Hoc um desafio. A conectividade entre os nós móveis muda constantemente, requerendo uma
permanente adaptação e reconfiguração de rotas. Como apresentado na Figura 2.13, não
existem pontos de acesso, ou seja, não existem estações de suporte à mobilidade. [UFRJ05]

Figura 2.13 – Modelo de comunicação em redes móveis Ad Hoc. [UFRJ05]
A utilização de uma rede Ad Hoc está associada a cenários onde exista a necessidade de
instalar rapidamente uma rede. Normalmente, são cenários onde não há uma infra-estrutura de
rede previamente instalada. Algumas das aplicações possíveis imaginadas são:
 Coordenação de equipes de resgate em situações de desastre como terremotos,
furacões e inundações;
 Troca de informações táticas em campos de batalha;
 Compartilhamento de informações em reuniões e aulas.
Várias vantagens e desvantagens podem ser citadas ao se comparar as redes Ad Hoc com as
redes infra-estruturadas e com as redes fixas. Como vantagens, pode-se citar:
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Rápida instalação - As redes Ad Hoc podem ser estabelecidas dinamicamente em
locais onde não haja previamente uma infra-estrutura de rede instalada;
Tolerância à falhas - A permanente adaptação e reconfiguração das rotas em redes Ad
Hoc permitem que perdas de conectividade entre os nós, possam ser facilmente
resolvidas desde que uma nova rota possa ser estabelecida;
Conectividade - Dois nós móveis podem se comunicar diretamente, desde que cada nó
esteja dentro da área de alcance do outro. Em redes infra-estruturadas ou em redes
fixas, mesmo que dois nós estejam próximos, é necessário que a comunicação passe
pela estação de suporte à mobilidade (no caso de redes infra-estruturadas) ou, no caso
de redes fixas, haver uma ligação por meio de cabo entre os dois nós;
Mobilidade - Esta é uma vantagem primordial com relação às redes fixas.

Como desvantagens pode-se citar:
 Roteamento - A mobilidade dos nós e uma topologia de rede dinâmica contribuem
diretamente para tornar a construção de algoritmos de roteamento um dos principais
desafios em redes Ad Hoc;
 Localização - A localização de um nó de uma rede Ad Hoc pode ser um problema,
pois além do endereço da máquina não ter relação com a posição atual do nó, também
não existem informações geográficas que auxiliem na determinação do seu
posicionamento;
 Taxa de erros - A taxa de erros associada a enlaces sem-fio é mais elevada;
 Banda passante - Enquanto em meios cabeados a banda passante já passa de 1 Gbps,
os enlaces sem-fio suportam tipicamente taxas de até 2 Mbps.

2.2.2.2 - Redes ZigBee
O padrão ZigBee, também conhecido como HomeRF Lite, corresponde ao IEEE 802.15.4 e
foi homologado em maio de 2003. Nesta ocasião, ainda esta em fase de desenvolvimento e
divulgação, surgindo como uma alternativa viável que possibilita a utilização dos sistemas de
controle sem fio para dispositivos mais simples. Busca robustez e simplicidade para garantir
sua aplicação em larga escala no ambiente industrial, predial e residencial. Pode ser usado na
automação de sensores, controles de equipamentos e sistemas, controle remoto de
equipamentos domésticos (TV’s, videocassetes, geladeiras, e outros), periféricos (teclados,
mouse, impressoras, e outros), soluções para a automação predial, aplicações em
telemedicina, e entretenimento (jogos). Sua utilização permitirá eliminar os cabos e tornar
mais prática a operação de vários equipamentos. [Pinheiro04c]
A Figura 2.14 mostra a interação entre o controle e diversos tipos de dispositivos.
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Figura 2.14 – Aplicações do Zigbee. [Pinheiro04c]
O padrão ZigBee tem o objetivo de tornar-se uma alternativa de comunicação em redes, de
dispositivos que não necessitem de soluções mais complexas para seu controle, diminuindo os
custos com a aquisição, instalação de equipamentos, manutenção e mão de obra.
Os dispositivos baseados nesta tecnologia, operam na faixa que não requer licença para
funcionamento, incluindo as faixas de 2,4GHz (Global), 915Mhz (América) e 868Mhz
(Europa), oferecendo taxas de transferência de dados de 250kbps em 2,4GHz, 40kbps em
915Mhz e 20kbps em 868Mhz.
Oferece interfaces com velocidades de conexão compreendidas entre 10Kbps e 115Kbps, com
alcance entre 10m e 100m, dependendo diretamente da potência dos equipamentos e de
características ambientais como: obstáculos físicos, interferência eletromagnética, e outros.
A camada de rede foi projetada para possibilitar o crescimento da rede sem a necessidade de
usar equipamentos de transmissão de potência mais elevada, podendo operar quantidades
grandes de nós de rede com latências relativamente baixas.
O padrão IEEE 802.15.4, definiu interfaces com baixas taxas de transmissão (menores que
250Kbps) e estabeleceu uma estrutura de rede que incorpora os conceitos de redes Ad Hoc
com características de conexão em malha e em multi-hop (múltiplos saltos). Adotou também a
proposta de um novo algoritmo de segurança baseado na simplificação do algoritmo de
roteamento AODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector). Utiliza o padrão AES (Advanced
Encryption Standard) como seu algoritmo de criptografia, descrevendo uma variedade de
rotinas de segurança. Estas rotinas têm como objetivo prover confidencialidade, integridade e
autenticidade dos frames da camada MAC.
O protocolo ZigBee foi projetado para suportar aplicações com o mínimo de consumo de
energia. Os módulos de controle podem ser alimentados até por baterias ou pilhas comuns,
cuja vida útil está relacionada diretamente com a capacidade da bateria e também a aplicação
a que se destina.
A Figura 2.15 mostra um comparativo das taxas de transmissão e alcance do Zigbee em
relação a outras tecnologias wireless.
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Figura 2.15 – Comparação do ZigBee com Outras Tecnologias Wireless. [Pinheiro04c]
O padrão ZigBee foi projetado com o objetivo de apresentar as seguintes características:
 Consumo de potência baixo e implantação simples, com interfaces de baixo custo;
 Dois estados principais de funcionamento: "active" para transmissão e recepção e
"sleep", quando não está transmitindo;
 Simplicidade de configuração e redundância de dispositivos (operação segura);
 Densidade elevada dos nós para a rede. Este atributo é crítico para aplicações com
sensores e redes de controle;
 Protocolo simples que permite a transferência confiável de dados com níveis
apropriados de segurança;
 Baixo custo dos componentes;
 Baixo consumo (vários anos com uma bateria AA);
 Baixa complexidade no protocolo;
 Padronização e protocolo aberto para fabricantes;
 Alta segurança na transmissão de dados;
 Determinismo nos tempos de transmissão;
 Suporta até 65536 clientes
2.2.2.3 - Redes Bluetooth
Bluetooth é um padrão para comunicação sem-fio, de curto alcance e baixo custo, por meio de
conexões de rádio Ad Hoc. Através do Bluetooth, os usuários poderão conectar uma ampla
variedade de dispositivos de computação, de telecomunicações e eletrodomésticos de uma
forma bastante simples, sem a necessidade de adquirir, carregar ou conectar cabos de ligação.
A idéia é permitir a interligação desses dispositivos de uma forma automática e sem que o
usuário necessite se preocupar com isso.
O padrão Bluetooth, atende a norma IEEE802.15 e visa facilitar as transmissões em tempo
real de voz e dados, permitindo conectar quaisquer aparelhos eletrônicos, fixos ou móveis,
que estejam de acordo com a tecnologia.
Como principais características, possuem alcance médio de 10 metros, velocidade de até
700Kbps real (1Mbps), opera no espectro de Rádio Freqüência entre 2,402GHz e 2,480GHz.
Possuem três classes de consumo (100mW a 100m, 2,5mW a 10m e 1mW a 1m) e utiliza
criptografia de 128 bits.
Os dispositivos Bluetooth se comunicam entre si e formam uma rede denominada piconet, na
qual podem existir até oito dispositivos interligados, sendo um deles o mestre e os outros
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dispositivos escravos. Tipicamente, nas aplicações Bluetooth, várias piconets independentes e
não-sincronizadas podem existir na mesma área ou se sobrepor. Neste caso, forma-se um
sistema Ad Hoc disperso denominado scatternet, composto de múltiplas redes, cada uma
contendo um número limitado de dispositivos. A Figura 2.16 apresenta essas idéias.

Figura.2.16 – Tipos de redes formadas entre dispositivos Bluetooth. [UFRJ05]
Os enlaces sem-fio no Bluetooth suportam tanto serviços síncronos para tráfego de voz quanto
serviços assíncronos para transmissão de dados. Em um enlace assíncrono, a taxa máxima que
um usuário pode obter é de 723,2 kbps. No sentido contrário, a taxa máxima é de 57,6 kbps.
No Bluetooth, os serviços síncronos são prioritários. Para este tipo de serviço, o enlace é fullduplex com uma taxa máxima de 64 kbps em ambas as direções. [UFRJ05]

2.2.2.4 - Redes WI-Fi
Uma Wireless LAN (WLAN) é uma rede local sem fio padronizada pelo IEEE 802.11, sendo
mais difundido nas aplicações wireless comerciais (escritórios, aeroportos,lojas e outros). É
conhecida também pelo nome de Wi-Fi, abreviatura de “Wireless Fidelity” que é uma marca
registrada, pertencente à Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).
O desenvolvimento das Redes Wi-Fi foi caracterizado justamente para garantir as mesmas
funcionalidades das redes LANs. Existem três padrões principais: 802.11b, 802.11a e
802.11g. Ao selecionar um padrão de deve-se considerar cuidadosamente as necessidades em
termos de alcance, layout do prédio, e custos.


802.11B - O tipo de Rede Wireless mais popular é o 802.11b. Tem uma velocidade
máxima de 11 Mbps, alcance operacional máximo de 100 metros em ambiente
fechado e 180 metros em uma área aberta. A distância do ponto de acesso determina
diretamente a velocidade da conexão. A 20 metros a velocidade é normalmente 11
Mbps e, em distancias de 70-110 metros, a velocidade pode cair para 1 Mbps ou
abaixo podendo causar esporádica perda de sinal, bem como lentidão na conexão. O
802.11b opera na popular faixa de freqüência de 2.4GHz, e pode ocorrer problemas
com telefones sem fio e fornos microondas em raras ocasiões.



802.11A - Em comparação com 802.11b, 802.11a é mais rápido, porém os
equipamentos usados neste padrão são freqüentemente mais caros. Fornece um
aumento significativo de velocidade (até 54 Mbps), mas com um alcance operacional
menor. Em distâncias superiores a 30 metros há redução na velocidade, mas em
alcance menores fica entre 22 e 40 Mbps. Este equipamento utiliza a freqüência de
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5GHz, que significa mais confiabilidade, especialmente se você tiver outras redes de
Rede sem fios na mesma área.


802.11G - Uma linha de produtos de fabricantes de rede sem fios combina os
conceitos de 802.11a e 802.11b. Apresenta a velocidade de um equipamento 802.11A,
usa a faixa de 2.4 GHz e é completamente compatível com as redes 802.11b
existentes..O alcance é o mesmo que 802.11b e não é compatível com 802.11a.

A Tabela 2.4 mostra um comparativo das principais características das Redes Wi-Fi.
Padrão

Velocidades de Velocidades de Frequência de
até 11 Mbps
até 54 Mbps
2.4 GHz

Frequência
de 5 GHz

Padrões
Compatíveis

802.11a

802.11a

802.11b

802.11b

802.11g

802.11g/802.11b

Tabela 2.4 – Comparativo de Rede Wi-Fi.
É recomendável adquirir todos os equipamentos para uma rede Wi-Fi de um único fabricante
pois, normalmente, oferecem soluções integradas que dão maior alcance e velocidade, uma
vez que todos os componentes usam a mesma tecnologia e boa parte dos processos de
verificação e compatibilidade podem ser otimizados. [Malima06]
As dimensões físicas da área e o número de computadores que precisam acessar a rede
determinam o tipo de equipamento de rede necessário. Se todos os computadores estão em
uma área pequena, digamos um escritório não mais do que 40-50 metros, com algumas
paredes, tudo de que se precisa são: um adaptador de rede de Rede sem fios por computador e
um Access Point Wireless. A Figura 2.17 mostra como é montada uma rede Wi-Fi.

Figura 2.17 – Conexão de Rede Wi-Fi. [Malima06]
Um assunto importante que deve ser tratado quando instalando uma rede de Rede sem fios é a
localização e o material de paredes, pois podem cortar o sinal pela metade, ou até mais.
O adaptador de rede (Network Interface Card - NIC) pode ser USB (externa), PCI (interna),
ou, no caso de um laptop, PCMCIA. O adaptador Wi-Fi USB é o tipo mais versátil, pois sua
antena pode ser posicionada longe de qualquer obstáculo fornecido pelo PC propriamente ou a
escrivaninha. O desempenho dos adaptadores USB e PCI são praticamente idênticos, porém
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na maioria das situações, o USB vai ter uma melhor “linha de visão” com o Access Point ou
Roteador permitindo melhor conexão e velocidade mais alta. A maioria dos fabricantes inclui
um pequeno medidor de sinal no software de seus adaptadores, que é utilizado para verificar a
intensidade do sinal recebido. A localização ótima de um Access Point é aquela onde se
consegue a melhor qualidade e força do sinal para todos os computadores. [Malima06]
Às vezes o plano de rede básica não funciona devido ao alcance, obstáculos como paredes e
lajes, ou o layout geral do ambiente. Quando isto acontece, existem algumas opções que
oferecem vantagens e desvantagens. Se o alcance esta dentro de um raio de 50 ou 70 metros,
um ou mais Access Points Repetidores podem ser ligados à rede. Estes equipamentos
funcionam como um Access Point trabalhando em um modo especial, permitindo a integração
de dois ou mais Access Points em uma única rede. Os repetidores podem aumentar o alcance
efetivo da rede Wireless, permitindo que mais computadores sejam ligados à rede e podem ser
adicionados conforme a necessidade de estender a rede como mostrado na Figura 2.18..

Figura 2.18 – Rede de Redes Wireless Básica com Repetidores. [Malima06]
Se a rede precisar se estender por vários andares, ou no caso de dois ou mais Access Points
estejam tão separados que vários repetidores precisam ser alinhados para cobrir a distância, a
opção é ligar estes Access Points através de cabos. Os repetidores são muito úteis, mas às
vezes o cabeamento metálico ou por fibra óptica é a única solução possível.
A cobertura de rádio freqüência (RF) em todo o prédio é o objetivo principal das empresas
que implantam redes Wireless. A antena desempenha um papel vital para alcançar a máxima
eficiência, pois uma boa antena aumenta a área de cobertura da rede, podendo reduzir os
custos com a aplicação de menor número de Access Points.
Algumas placas de rede e Access Points trazem antenas integradas que não podem ser
mudadas. Por exemplo, alguns modelos de laptops possuem a antena instalada dentro da
tampa ou do corpo do dispositivo, de forma a não ser vista ou substituída pelo usuário.
Algumas placas de rede e Access Points usam também antenas permanentes. Outros
dispositivos Wireless têm antenas destacáveis que permitem maior flexibilidade,
possibilitando a seleção de uma antena com características mais apropriadas a aplicação.
Os tipos mais comuns de antena para LANs Wireless, são as omni-directional e as direcionais.
As antenas omni-directionais propagam sinais do RF em todos os sentidos igualmente em um
plano horizontal, mas limitam o alcance no plano vertical. Fornecem uma cobertura mais
ampla, tornando possível formar círculos de cobertura que se sobrepõem a partir de múltiplos
Access Points distribuídos pelo edifício. A maioria dos Access Points possuem antenas do tipo
omnis, as quais têm potencia de sinal relativamente baixo.
Uma antena direcional transmite e recebe o sinal de RF mais em um sentido do que outro.
Este padrão de radiação é similar à luz que uma lanterna ou holofote produzem. As antenas de
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ganho mais elevado terão uma menor largura do feixe, que limita a cobertura nos lados das
antenas. As antenas direcionais têm ganho muito maior do que as omni-directionais.
A Figura 2.19, apresenta alguns componentes utilizados em redes Wireless do tipo wi-fi.

Figura 2.19 – Componentes de Redes Wireless

2.2.2.5 - Redes WIMAX
As redes WIMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access é também conhecida e
padronizada como IEEE 802.16. Oferecerá acesso a Internet através de uma rede Wireless de
alta velocidade com facilidades e disponibilidade para acesso em uma grande área de
cobertura, de modo similar as atuais redes de celulares.
WIMAX é uma solução Wireless que deverá trabalhar em um nível de abrangência superior
as LAN, ou seja, deverá ser classificada como sendo uma rede de acesso metropolitano (MAN
– Metropolitan Área Network) para disponibilizar comunicação de banda larga dentro da área
de um município. Poderá também atender a regiões mais afastadas do centro do município,
subúrbios e áreas rurais, onde existem dificuldades de acesso ao cabeamento telefônico.
Enquanto que o raio de cobertura com qualidade de uma rede Wi-Fi gira em torno de 30
metros, a rede WIMAX deverá atingir um raio médio de 50 Km para acesso Wireless.
Naturalmente esta distância poderá sofrer alterações devido às condições da topografia do
terreno, clima e grandes prédios, reduzindo o seu raio de abrangência.
Outro aspecto importante é a velocidade de acesso que poderá trabalhar a 70 Mbps, ou seja,
bem superior a largura de banda oferecida atualmente nos acessos DSL, Cable Modem..
A rede WIMAX poderá substituir os serviços de acesso baseados em cabos e DSL, provendo
um acesso universal a Internet, do mesmo modo que as rede Wi-Fi, bastando apenas ligar o
computador que automaticamente deverá habilitar a comunicação com a antena WIMAX mais
próxima. Considerando que os novos microcomputadores já estão sendo construídos com
dispositivos de acesso Wireless embutidos em seu hardware, a possibilidade da utilização das
redes WIMAX será potencializada, permitindo uma enorme facilidade para os usuários
poderem fazer acessos à Internet da mesma maneira que as pessoas utilizam atualmente os
aparelhos de celular.
O acesso WiMAX também poderá ser utilizado na conexão de redes locais residenciais, com
provedores de acesso a Internet. Como sempre, o fator limitante para o uso desta tecnologia
deverá ser política e custos de acesso aos serviços disponibilizados. [Brain04] [REDES05A]
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2.2.3 – Redes Powerline - PLC
A tecnologia PLC – Power Line Communication, utiliza a rede de distribuição de energia
elétrica como meio de transporte de sinais de voz, dados e imagens. Não pode ser considerada
uma nova tecnologia, pois desde o inicio do século XX, as redes elétricas tem sido utilizadas
pelas empresas de energia elétrica para suportar serviços de telecomunicações em usos
internos como: a transmissão de voz, telemedição, alarmes e telecomandos.
Nos últimos anos, um grande esforço tem sido feito no desenvolvimento de dispositivos que
permitam a utilização das redes de transmissão e distribuição de energia elétrica para a
transmissão de dados em banda larga. Assim, surge como uma alternativa para vencer as
dificuldades de acesso de usuários, de locais com falta de facilidades de acesso a banda larga,
com o aproveitamento da infra-estrutura da rede elétrica existente. Não se pode perder de
vista a alta capilaridade da rede elétrica e grande vantagem da utilização desta malha instalada
para promover os acessos descritos.
Essa idéia de transmitir dados sobre rede elétrica também poderia ser aplicada para
interconectar dispositivos inteligentes dentro de uma mesma localidade. No início de 2000, a
empresa Sunbeam anunciou uma linha de eletrodomésticos inteligentes que trocavam
informações no momento em que eram ligados à tomada. Batizada de HLT (Home Linking
Technology), a iniciativa pretendia lançar produtos como despertadores, detectores de fumaça,
cafeteiras, cobertores elétricos, medidores de pressão arterial, capazes de se comunicar. Por
exemplo, o despertador poderia ser programado para mandar uma ordem à cafeteira para
começar a preparar o café um pouco antes do pessoal da casa sair da cama. Num futuro
próximo, até será possível colocar um filme em DVD no PC da casa e transmitir o som e a
imagem para uma TV compatível pela fiação interna.
Elas oferecem as seguintes vantagens:
 As tomadas elétricas estão normalmente presentes em qualquer ambiente.
 Não existe a necessidade de adquirir nenhum cabo novo
 Economia no tempo e problemas para a construção do cabeamento da rede
 Facilidade para expansão da rede
A implantação de uma rede PLC, normalmente é rápida devido à facilidade e simplicidade de
instalação dos componentes, utilizando a rede elétrica existente, sem a necessidade de grandes
mudanças. Atualmente oferece velocidade de 45Mbps e existem perspectivas de alcançar em
breve a 200Mbps.
O sinal PLC é transmitido sobre os fios de cobre (ou alumínio) das redes de distribuição de
média e baixa tensão. A transmissão de sinais de comunicação sobre as linhas de corrente
alternada se torna difícil por diversos fatores, dentre eles:
 As características topológicas das linhas de distribuição de energia elétrica - Linhas
abertas de características não lineares, a existência de derivações ao longo de toda a
linha, os transformadores, e outros.
 Existência de ruídos e interferências não previsíveis, causados pela abertura e
fechamento de circuitos, aparelhos conectados as tomadas, e outros.
 Problemas de segurança de dados pelo compartilhamento dos mesmos circuitos entre
diversos consumidores.
 Irradiação de freqüências transmitidas em linha abertas, sem nenhum tipo de
blindagem, com um enorme potencial de interferências com sistemas que operam nas
mesmas freqüências em bandas licenciadas ou não, no espaço aberto.
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As técnicas de modulação devem permitir a superação da maioria destas restrições. Nos
sistemas de Broadband PLC as técnicas normalmente utilizadas são a Spread Spectrum e
OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplex. Este é um esquema onde numerosos
sinais de diferentes freqüências são combinados para formar um único sinal para transmissão
de informações sobre linhas elétricas. O meio físico é constantemente monitorado para
verificar variações repentinas. Se ocorrer uma variação, como um secador de cabelo sendo
ligado, o produto sente a troca e dinamicamente liga ou desliga freqüências para encontrar um
conjunto de freqüências onde a comunicação poderá ocorrer com sucesso. [Powerline00]
Como ainda não existem padronizações na tecnologia PLC, normalmente não existe
interoperabilidade entre os equipamentos de fabricantes diferentes. Um provedor de rede,
após a escolha da tecnologia, fica dependente da evolução tecnológica e dos preços da
tecnologia escolhida. Além disto, os custos dos equipamentos permanecem elevados,
dificultando a adoção mais ampla desta tecnologia.
Uma topologia típica de rede PLC pode ser visualizada na Figura 2.20 como também a
terminologia comumente utilizada, mostra também, quatro níveis de rede: a rede interna do
usuário final, a rede de acesso, a rede de distribuição e a rede de transporte, onde é feita a
interconexão com a Internet. [Teixeira04]

Repetidor de
média ou baixa
tensão (IE)

Máster Média
tensão

Modem PLC
Rede de
Operadorra
A

Repetidor (TE)

Anel PLC de Media
Tensão

Rede de
Operadorra
B

Modem PLC
Transformadores

Rede de Acesso

Rede de PLC de
Distribuicao

Rede de Transporte

Rede de PLC Interna

Figura 2.20 – Topologia de uma rede PLC. [Teixeira04]
A infra-estrutura é composta basicamente de um concentrador máster PLC, modens PLC,
repetidores ou Transformer Equipament (TE) de baixa tensão, acopladores e repetidores ou
Equipamento Intermediário (IE) de média tensão, quando for o caso.
Caso a distância entre um repetidor e o transformador seja superior a 300 metros, será
necessário a instalação de outro repetidor. Também será necessária a instalação de repetidores
a cada 300 metros para fazer a recomposição do sinal.
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O concentrador ou máster é instalado em ponto próximo ao transformador de energia,
injetando o sinal PLC na rede para acessos a ambientes fora da rede local.
Os usuários utilizam modens PLC, conectados a rede elétrica para receber os sinais da rede de
comunicação. Este equipamento é o principal componente em cada rede PLC de baixa tensão.
Os modens PLC podem ser conectados a porta USB ou placas de rede dos micros, ou a
roteadores de rede local para acesso simultâneo de vários micros, ou também, a Access Points
de redes Wireless. Os modens trabalham com velocidades de 14Mbps, e pode ser ligado a
qualquer tomada elétrica, passando a receber e transmitir os sinais de rede para o Máster.
Assim é possível construir uma rede que permita compartilhar dados, vídeo e áudio sobre
linhas elétricas dentro de ambientes residenciais e comerciais. [Teixeira04]
Os modens são protegidos contra surtos de tensão, possuem isolamento e sistema de
aterramento adequado para evitar choques. Também funcionam como filtro de linha para
conectar outros sistemas que possam gerar ruídos na rede elétrica.
Um fato interessante é que em caso de queda de energia externa, a conexão não é
descontinuada, porem o concentrador precisa contar com a alimentação elétrica de baterias,
como um UPS para alimentar o modem.
Esta tecnologia oferece boa qualidade de sinal em distâncias de até um quilômetro, porem
para ultrapassar este limite, basta instalar repetidores PLC, capazes de ampliar e repetir o
sinal.
Nas ligações elétricas típicas, múltiplos prédios compartilham o mesmo transformador
elétrico, como também os mesmos cabos metálicos. Em alguns casos, dependendo de como os
prédios estão localizados, a comunicação de dados dentro de um prédio pode viajar através
dos cabos até outro prédio. Para ajudar na proteção dos dados, os equipamentos devem ativar
sistemas de encriptação, para que todos os pacotes sejam automaticamente encryptados antes
da transmissão sobre a rede para que somente computadores que conhecem a chave possam
ler seus dados.
2.3 – Equipamentos de Rede
Para que uma rede de computadores possa funcionar é necessário que existam, além do
cabeamento propriamente dito, dispositivos de hardware e software cuja função é controlar a
comunicação entre os diversos componentes da rede. Vários dispositivos são usados em uma
rede, cada um deles possui funções específicas. Como exemplo, as placas de rede, os hubs,
switchs, bridges, routers, e outros, têm a finalidade de interpretar os sinais digitais
processados na rede e encaminhá-los ao seu destino, obedecendo a um determinado padrão e
protocolo. A figura 2.21 mostra essa interação entre dispositivos, permitindo o
compartilhamento das informações entre todos os usuários da rede.
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Figura 2.21 – Esquema de Interação Entre Equipamentos em uma Rede. [Pinheiro04a]

2.3.1 – Switchs
O desenvolvimento de microprocessadores e chipsets econômicos e de alto desempenho no
inicio dos anos 90, abriu caminho para que complexas tecnologias de comutação e
multiplexação fossem utilizadas na comunicação de dados nas redes. Desde então, o uso de
equipamentos de comutação nas redes tem crescido continuamente.
O componente central das redes LANs comutadas é o switch, cuja tarefa é encaminhar os
pacotes que chegam para a porta de saída apropriada o mais rápido possível e com o mínimo
de colisões. A comutação de segmento é uma implementação especial do principio de
comutação e é usada para ligar as topologias LAN tradicionais (Ethernet de
10/100/1.000/10.000 Mbps, Token Ring e FDDI) numa rede de alto desempenho. Os
segmentos da LAN são conectados por switchs que encaminham pacotes entrantes a seu
segmento de destino. Como as bridges, os switchs LAN impedem que os pacotes sejam
enviados a outros segmentos conectados, diferentes do seu segmento de destino, permitindo
assim, conexões de comunicação múltiplas e simultâneas entre segmentos.
Esta capacidade de processar comunicação em paralelo é a principal vantagem da comutação
na LAN, pois, desta forma, pode multiplicar a largura de banda disponível. Por exemplo, um
switch LAN de 6 portas, pode criar até 3 vias de comunicação paralelas simultâneas e se a
velocidade de cada conexão for 10Mbps, teremos uma largura de banda total de 30Mbps.
Os pacotes de dados são transferidos dentro dos sistemas de comutação a velocidades
extremamente altas, pois são armazenados apenas até que o endereço de destino completo seja
recebido. Uma vez completo, o endereço é analisado e o pacote é imediatamente encaminhado
para a porta de destino. Isso reduz a latência de cada pacote para cerca de 40µs.
Por definição, todos os três tipos tradicionais de LAN (Ethernet, Token Ring e FDDI), são
tecnologias half duplex. Isto significa que uma dada estação pode receber ou transmitir dados
de forma não simultânea. Muitos sistemas de comutação oferecem os modos half e full
duplex. O modo full duplex permite a transmissão e recepção simultânea de dados, o que,
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efetivamente, dobra a largura de banda disponível do enlace, permitindo uma maior
capacidade de vazão (throughput) nas suas portas.
As técnicas full duplex podem apenas ser utilizadas em topologias ponto a ponto, nas quais o
acesso ao meio já não precisem ser reguladas por CSMA/CD (na Ethernet) ou “entrega do
bastão” (Token Ring e FDDI). Isto significa que onde são usados componentes full duplex, a
rede não é mais conectada através de hubs ou concentradores passivos, mas apenas por meio
de switchs full duplex. Este modo de operação aumenta a largura de banda teórica, passando,
por exemplo, de 100Mbps para 200Mbps nas redes Fast Ethernet.
Os switchs normalmente se conectam como redes, mas também é possível conectar redes
distintas, usando switchs de tradução ou encapsulamento.
Cada porta de um switch define um domínio de colisão, diferente do funcionamento dos hubs,
que na ocorrência de uma colisão em qualquer porta, esta não é ecoada para todas as outras
portas e equipamentos conectados ao switch. Esta característica dos switchs demonstra uma
arquitetura de comutação e não de compartilhamento como nos Hubs. Isso permite que, como
uma "bridge", aprenda os endereços físicos de rede, montando um mapa de endereços em
uma tabela interna denominada "MAC Address Table". Estes endereços fazem com que o
tráfego seja direcionado para a porta correspondente. Este processo de aprendizagem é
geralmente conhecido como "Learning" que consiste no switch armazenar por um período de
tempo "X" denominado de "Aging Time". Geralmente este tempo é configurado por padrão
em 300 segundos e após este tempo, os nós de rede que não se comunicarem são retirados da
tabela.
Dentre vários recursos e mecanismos empregados pelo switch, existe o método de
encaminhamento de quadros, ou frames. Existem dois métodos mais usados de
encaminhamento, que é o Store-and-Forward, o mais usado e o Cut-Through, também
conhecido como "Fast-forwarding". Basicamente eles funcionam da seguinte forma:


Store-and-Forward - O menor tamanho de um quadro Ethernet é de 64 octetos. Se um
quadro é recebido com tamanho inferior a 64 octetos, este é encarado como colisão e é
descartado. Se um quadro recebido é maior que 64 octetos, o switch o armazena
("Store") até seu tamanho total que geralmente é no máximo 1508 octetos.. Após a
recepção deste quadro, é calculado o CRC para validar a integridade do quadro e então
este quadro é encaminhado (Forwarded), e assim sucessivamente.



Cut-Through - Neste modo, o switch opera com um pouco mais de desempenho
comparado ao modo "Store-and-Forward", pois o switch não aguarda o total
recebimento do quadro para armazenar e encaminhar. Se o quadro recebido for maior
que 64 octetos, ao passo que os dados vão chegando, eles são enviados, não sendo
calculado o CRC do quadro total. Existem alguns fabricantes de switchs que operam
em modo "Cut-Through" e também operam em modo "Store-and-Forward". Quando o
switch apresenta falhas por mais de 5 vezes no envio de quadros com problemas ou
corrompidos, o switch automaticamente inicia a operação em modo "Store-andForward", dando uma maior garantia de integridade aos dados, portanto baixando seu
desempenho.

Além do emprego de switchs em uma arquitetura de rede moderna, são necessários bons
cálculos de tráfego para evitar gargalos em alguns nós da rede que prejudicariam o seu
desempenho. Os switchs não eliminam totalmente os broadcasts, mas os equipamentos mais
modernos empregam mecanismos de multicasting, filtros de broadcasts e também o descarte
de broadcasts em excesso (função configurável), mas não totalmente. Esta função é
normalmente feita pelos roteadores que faz o tratamento dos pacotes de dados na Camada 3
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do modelo OSI. Normalmente o roteamento é mais caro que a comutação, mas possibilita a
separação lógica da rede em domínios de broadcasts (broadcast domains).
Os switchs normalmente possuem um recurso denominado de VLAN (Virtual LAN) que
separa as portas físicas conectadas ao mesmo switch formando domínios de broadcasts
distintos. O problema é quando um conjunto de informações precisa migrar de uma VLAN
para outra VLAN seria necessário o uso de um roteador. Decisões de camada 3 não podem ser
tomadas por um equipamento que trabalha na camada 2, como é o caso dos switchs
convencionais, a menos que neste equipamento seja implementada a tecnologia de comutação
multicamada ou Multi Layer Switching – MLS. Com o MLS é possível combinar o
roteamento e comutação em um único equipamento procurando fornecer o melhor de ambas
tecnologias. No MLS um cachê especial mantém informações de fluxo de todos os fluxos
ativos e, ao invés de solicitar ao processador rotas para cada pacote no fluxo, os pacotes
subseqüentes são comutados, gerando um alto taxa de saída (throughput), do que se cada
pacote fosse roteado individualmente. Estes equipamentos são os switchs layer 3, que
acumulam as funções de comutação e roteamento. [Birkner03]
A Figura 2.22 mostra alguns modelos de switchs utilizados em redes dos tipos de chassi
(modular) e empilháveis.

Figura 2.22 – Tipos de Switchs.
2.3.1.1 – Protocolos de Switching
Spanning tree – É um mecanismo que permite detectar a existência de caminhos redundantes
dentro de uma rede, controlando para que apenas um deles seja ativado, colocando os demais
em modo de espera (standby) para serem ativados em caso de falha. Deve-se levar em conta
que a existência de múltiplos caminhos não aumenta a taxa de transmissão, pois este
protocolo irá deixar somente um caminho ativo, desativando todos os demais.
O protocolo spanning tree desobriga o administrador da rede de todo tipo de configuração
manual durante a operação da rede. Novos equipamentos podem ser inseridos, assim como
outros removidos mesmo com a rede em funcionamento, que o protocolo irá reconfigurar a
rede de modo a garantir a unicidade de caminhos entre a origem e o destino.
A Figura 2.23 ilustra uma topologia hipotética de rede local interligada por switchs ou pontes
onde, cada uma das redes físicas que se liga a um switch, é um segmento de rede ou uma subrede.
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Figura 2.23 – Topologia Arbitrária de uma Rede Local. [Zucchi04]
Também é possível que um switch se interligue diretamente a outro através de um enlace
ponto-a-ponto, que também é considerado uma sub-rede. [ZUCCHI04]
O primeiro passo na operação do protocolo é escolher o switch que irá atuar como raiz da
árvore. A árvore que irá corresponder à topologia ativa da rede irá consistir de raios que
partem do switch raiz e atingirão todas os demais switchs e sub-redes do ambiente.
Cada switch também recebe um número de prioridade seguido pelo endereço do switch, é
chamado de identificador do switch.
A raiz da árvore é sempre o switch com o menor identificador de switch. Como as prioridades
são analisadas primeiro, o switch com a menor prioridade será a raiz. Se houver um empate, a
segunda parte do identificador, formada por um endereço MAC, é usada como critério de
desempate (note que os endereços MAC são sempre distintos).
Os switchs descobrem os identificadores um dos outros trocando mensagens que contêm essa
informação. Essas mensagens são denominadas BPDU - Bridge Protocol Data Unit e
constituem propriamente o protocolo spanning tree. O processo de escolha do switch raiz é
denominado "eleição". A partir do switch raiz os demais switchs vão ativando suas portas a
partir de comandos recebidos da raiz. Essa escolhe sempre as portas disponíveis de menor
custo para chegar a um certo destino. O custo de cada porta também é um parâmetro que pode
ser configurado pelo administrador de rede, embora existam valores default.
A Figura 2.24 mostra a mesma rede da Figura 2.24 com apenas uma árvore ativada. Como
mostra a Figura 2.25, o switch 1 foi escolhido como o switch, de onde se conclui que ele deve
possuir o menor identificador de ponte.
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Figura 2.24 – Topologia Ativa de uma Rede Local. [Zucchi04]
A escolha do switch raiz pode ser, portanto, determinada pelo administrador. Alguns critérios
devem ser considerados para essa escolha:
 Deve ter uma posição central no ambiente. O protocolo spanning tree gera mensagens
de atualização periódicas e uma escolha central irá minimizar a quantidade de
mensagens de controle transmitidas;
 Deve ser um equipamento de alta confiabilidade. Se ela cair, um outro switch poderá
ser escolhido como raiz, mas durante o processo de escolha o tráfego na rede local fica
desabilitado. Numa rede de grande porte essa interrupção de operação pode ser da
ordem de minutos;
 Deve ser um equipamento rápido e conectado a enlaces com altas taxas de
transmissão, uma vez que durante a operação normal da rede muitas mensagens irão
atravessá-la; e
 Deve ser localizada numa área que tenha facilidade de acesso e prontos recursos de
manutenção.
A escolha do custo das portas de cada switch também deve receber atenção. A regra geral
consiste em atribuir menores custos aos canais com maior taxa de transmissão. Dessa forma,
se houver uma rota de 10 Mbit/s e outra de 100 Mbit/s para a mesma sub-LAN, a rota com
taxa mais rápida sempre será a escolhida.
Os valores default recomendados para os custos já levam em conta esse fator, de modo que
em muitos casos a configuração desse parâmetro é desnecessária. A Tabela 2.5 apresenta os
valores de custo recomendados pelo IEEE para enlaces com diferentes taxas de transmissão.
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Taxa de transmissão

Custo relativo

4 Mbit/s

250

10 Mbit/s

100

16 Mbit/s

62

100 Mbit/s

19

1 Gbit/s

4

10 Gbit/s

2

Tabela 2.5 – Custos Relativos para Enlaces Físicos. [Zucchi04]
Observa-se que o algoritmo spanning tree não escolhe simplesmente a porta de menor custo
de um dado switch, mas considera a soma dos custos para chegar a um determinado switch
como o critério de escolha do caminho a ser ativado. [ZUCCHI04]
Link Aggregation – O Link Aggregation ou Agregação de Enlaces permite que os enlaces
redundantes sejam utilizados o tempo todo, ou seja, permite estabelecer multiplos enlaces
paralelos entre os equipamentos de uma rede funcionando simultaneamente. A utilização
deste recurso, multiplica a capacidade de tráfego entre dois equipamentos, permitindo a
transferencia de grandes volumes de dados e tambem maior disponibilidade devido a
redundancia de enlaces em operação.
Esse recurso é tão útil que muitos fabricantes se adiantaram ao padrão e definiram seus
próprios mecanismos de agregação de enlaces no passado. Uma vez que a operação desse
recurso depende de mensagens trocadas entre os equipamentos, uma solução proprietária
implica que os equipamentos que o utilizam precisam prover de um mesmo fornecedor. Em
1988, o IEEE deu início ao grupo de trabalho 802.3ad, que produziu uma versão padronizada
do serviço em março de 2000. A característica mais significativa da solução é que o protocolo
que a implementa pode ser desenvolvido num device driver, permitindo o aproveitamento das
placas de rede já desenvolvidas.
A Figura 2.25 mostra um exemplo de topologia de rede local com o uso de agregação de
enlaces para garantir a alta disponibilidade dos servidores. É prática comum utilizar enlaces
full-duplex para a constituição de enlace agregado. Todos os enlaces que compõem um enlace
agregado devem operar com a mesma taxa de transmissão.

Figura 2.25 – Topologia de Rede Local com Enlaces Agregados. [ZUCCHI04]
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Um enlace virtual deve se comportar da mesma maneira que um enlace real. Isto implica que
um enlace virtual que serve um sistema final (como um servidor, por exemplo) deve possuir
seu próprio endereço MAC. Os quadros que o servidor envia trazem no campo de endereço
origem o endereço do enlace virtual e não o endereço de cada placa de rede em particular. Os
quadros que são enviados para o servidor transportam o endereço do enlace virtual no campo
do endereço de destino.
Um endereço MAC também é necessário para o enlace virtual que conecta dois switchs: as
mensagens originadas e destinadas aos equipamentos precisam transportar endereços de
origem e de destino consistentes. Exemplos dessas mensagens são aquelas trocadas pelas
entidades que implementam o protocolo spanning tree, chamadas de BPDU, e as pertencentes
aos protocolos de controle de redes virtuais. [ZUCCHI04]
A agregação de enlaces acrescenta uma nova subcamada na já poluída arquitetura de redes
locais. A subcamada de agregação de enlace é responsável por controlar o processo de
agregação, definindo quais enlaces reais deve-se tentar agregar com base nas informações de
configuração do equipamento. Após o estabelecimento de um enlace agregado, são trocadas
mensagens de controle periodicamente para monitorar o estado do enlace. O protocolo de
controle de agregação exige que cada equipamento seja identificado por um endereço MAC
único. Além disso, cada porta física precisa receber um número de porta e uma prioridade.
Esse esquema é semelhante ao utilizado pelo protocolo spanning tree. [ZUCCHI04]
2.3.2 – Roteadores
Roteadores (routers) - O Roteador é um equipamento responsável pela interligação das redes
locais entre si e com redes remotas, ou seja, permite que um dispositivo de uma dada rede
LAN comunique-se com dispositivos de outra rede LAN remota, como se estas redes fossem
uma só. Para isso, ele usa protocolos de comunicação padrão como TCP/IP, SPX/IPX,
Appletalk, e outros. Têm a função de decidir o melhor caminho para os "pacotes" percorrerem
até o seu destino entre as várias redes e dividem-nas logicamente, mantendo a identidade de
cada sub-rede.
Os roteadores são utilizados para o direcionamento de "pacotes" entre redes remotas, atuando
como verdadeiros filtros e direcionadores de informações. Recursos como spanning tree e
compressão de dados, compensam inconvenientes como, por exemplo, as baixas velocidades
de transmissão na utilização de modens ou linhas privadas na interligação de redes remotas.
Os roteadores possuem várias opções de conexão com LAN’s e WAN's. Para LAN, pode-se
ter portas UTP, FDDI ou AUI. As interfaces WANs servem para estabelecer a conexão com
dispositivos de transmissão remota (modens), seguindo os padrões de protocolos V-35, RS449, RS-232 entre outros.
A Figura 2.26 mostra um esquema de interligação de redes locais com o uso de roteador.
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Figura 2.26 – Interligação de duas redes LAN. [Pinheiro04a]
Os roteadores atuam nas camadas 1, 2 e 3 do modelo ISO/OSI e devido às suas habilidades
sofisticadas de gerenciamento de redes, podem ser utilizados para conectar redes que utilizam
protocolos diferentes (de Ethernet para ATM, por exemplo). O roteador examina o pacote de
dados inteiro e por isso os erros não são passados para a LAN seguinte.
Através de uma série de regras como, rotas estáticas inseridas no roteador ou rotas dinâmicas
aprendidas através de protocolos de roteamento usado entre roteadores (RIP, OSPF e outros),
o roteador consegue encaminhar os pacotes de dados recebidos, por um determinado caminho,
para o seu destino.
Os roteadores são capazes de interpretar informações complexas de endereçamento e tomar
decisões sobre como encaminhar os dados através dos diversos Links que interligam as redes.
Podem selecionar caminhos alternativos entre segmentos de rede local (desde que
disponíveis) e podem interligar redes locais usando esquemas de composição de pacotes e de
acesso a meios físicos completamente diferentes. No entanto, por causa de sua complexidade
e funcionalidade, um roteador é mais lento do que um switch. Ele lê as informações contidas
em cada pacote, utiliza procedimentos de endereçamento de rede para determinar o destino
adequado e então recompõe os dados em pacotes para serem retransmitidos.
Os roteadores são bem utilizados para comunicação no meio Internet/Intranet e/ou LAN-toLAN. No meio Internet/Intranet, o roteador aparece na ligação rede local do provedor ao Link
Internet, bem como na conexão do provedor a usuários via LP (Linhas Privadas de
Comunicação) de dados, LP de voz ou mesmo linha discada. Na comunicação LAN-to-LAN,
a matriz pode ser conectada às filiais utilizando roteadores conectados a LP (dados ou voz) ou
mesmo rede de pacotes. A Figura 2.27 mostra os esquemas de conexão Internet/Intranet e
também de ligações LAN-to-LAN.

Figura 2.27 – Interligação Internet/Intranet e LAN-to-LAN.
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2.3.2.1 – Protocolos de Roteamento
Os protocolos de roteamento diferem quanto a características de tráfego gerado, uso de CPU,
memória e banda passante, o número máximo de roteadores pares suportados, a capacidade de
adaptar rapidamente a novas condições na rede, a capacidade de autenticar atualizações de
rotas por motivos de segurança, protocolos proprietários, e outras características.
 Os algoritmos dos protocolos basicamente são de dois tipos, Vetor Distância e Link
State. Nos algoritmos de Vetor de Distância, o roteador anuncia a distância que ele
tem para cada destino.
 Nos protocolos que utilizam o algoritmo Link State, o roteador anuncia o estado de
cada interface de rede que ele têm. Os protocolos Link State são mais recentes,
convergem mais rapidamente e não causam tantos loops de rotas durante a
convergência, por outro lado, eles são mais complexos de configurar.
Os protocolos mais velhos de vetor de distância usam número de hops como única métrica e
não conseguem usar rotas com mais hops mesmo que tenham mais banda passante ou filas
menores. Os protocolos mais recentes podem usar como métricas o atraso, banda passante, e
outros.
Os protocolos de roteamento podem ser hierárquicos e não hierárquicos. Em alguns
protocolos, cada roteador deve ser igual ao outro (são pares) e em outros, há uma hierarquia
onde certos roteadores são agrupados em áreas ou sistemas autônomos. Um roteador que
conecta duas áreas pode sumarizar as rotas para sua área e anunciar menos informação. Os
protocolos também podem ser do tipo “Interior” ou “Exterior”. O "Interior Routing
Protocols" (RIP, IGRP, OSPF) são feitos para achar as melhores rotas baseando-se em
métricas, dentro de um sistema autônomo (uma empresa, por exemplo). O "Exterior Routing
Protocols" (BGP) roteia entre sistemas autônomos e devem levar em consideração questões
administrativas, por isso, nem todas as rotas são anunciadas obedecendo a certas políticas de
roteamento, exemplificando, podemos ter uma empresa que está conectada ao backbone
Embratel (um sistema autônomo) e ao backbone RNP (outro sistema autônomo) e quer
anunciar suas rotas mas não quer servir de "transit network" entre Embratel e RNP.
Os protocolos de roteamento podem ser baseados em classes e sem classes. As vantagens do
roteamento sem classes é que há mais sumarização de rotas com prefixos menores (super
netting), tem suporte a sub-redes não contíguas e tem suporte a Variable-Length Subnet
Masking, incluindo suporte a equipamentos (hosts) móveis. Em certos casos (em stub
networks), podemos dispensar protocolos de roteamento e usar rotas estáticas, ou seja, se uma
empresa se conecta ao um ISP (Internet Service Provider) via um único enlace, não há por
que trocar informação de roteamento entre a empresa e o ISP. As Tabelas 2.6 e 2.7
apresentam um comparativo e várias características operacionais dos protocolos de
roteamento.

RIP versão 1 Distance-vector
RIP versão 2 Distance-vector

Interior
Classful
/Exterior
/Classless
Interior
Classful
Interior
Classless

IGRP

Distance-vector

Interior

Classful

Enhanced

Distance-vector

Interior

Classless

Protocolo

Tipo

Métricas
Hop count
Hop count
Banda passante, atraso,
confiabilidade, carga
Banda passante, atraso,

Escalabilidade
15 hops
15 hops
255 hops (default
100)
Milhares de
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IGRP

confiabilidade, carga

roteadores
Aprox. 50
roteadores por
área, aprox. 100
áreas

Custo (depende do
fabricante)

OSPF

Link-state

Interior

Classless

BGP

Path-vector

Exterior

Classless

IS-IS

Link-state

Interior

Classless

RTMP

Distance-vector

N/A

AURP

Distance-vector

N/A

Hop count

IPX RIP
NLSP

Distance-vector
Link-state

Interior
Interior ou
exterior
Interior
Interior

Valor de atributos do
caminho e outros fatores
configuráveis
Valor de caminho
configurado, atraso, custo e
erros
Hop count

N/A
N/A

Ticks e hop count
Custo e banda passante

Milhares de
roteadores
Milhares de
roteadores
15 hops
15 hops de cada
lado
15 hops
127 hops

Tabela 2.6 – Protocolos de Roteamento – Características 1. [Sauve04]
Tempo de
convergência

Protocolo

RIP versão 1

Pode ser grande

RIP versão 2

Pode ser grande

IGRP

Rápido (usa
triggered updates e
poison reverse)

Enhanced
IGRP

Muito rápido

OSPF

Rápido

BGP

Rápido

IS-IS

Rápido

RTMP

Pode ser grande

AURP

Rápido

IPX RIP

Rápido

NLSP

Rápido

Consumo de recursos
Memória: baixo
CPU: baixo
BW: alto
Memória: baixo
CPU: baixo
BW: alto
Memória: baixo
CPU: baixo
BW: alto
Memória: médio
CPU: baixo
BW: baixo
Memória: alto
CPU: alto
BW: baixo
Memória: alto
CPU: alto
BW: baixo
Memória: alto
CPU: alto
BW: baixo
Memória: médio
CPU: médio
BW: alto
Memória: baixo
CPU: médio
BW: baixo
Memória: médio
CPU: médio
BW: alto
Memória: alto
CPU: alto
BW: baixo

Facilidade de projeto,
Autenticação
configuração,
de rotas?
troubleshooting
Não

Fácil

Sim

Fácil

Não

Fácil

Sim

Médio

Sim

Médio

Sim

Médio

Sim

Médio

Não

Fácil

Sim

Médio

Não

Fácil

Sim

Médio

Tabela 2.7 – Protocolos de Roteamento – Características 2. [Sauve04]
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2.3.3 – Outros Equipamentos
Placa de Rede - A placa de rede ou adaptador de LAN ou ainda NIC (Network Interface
Card) funciona como uma interface entre o computador e o cabeamento da rede.
Normalmente é uma placa de expansão que deve ser conectada em um dos conectores (slots)
de expansão da placa mãe (motherboard) do computador ou, nos equipamentos mais
modernos, já vem embutida nos circuitos da placas mãe dos equipamentos.
Juntamente com o Sistema Operacional, a placa de rede trabalha para transmitir e receber
mensagens a partir da rede. Suas principais funções são: mover os dados para dentro da
memória RAM do computador, gerar o sinal elétrico que trafega através do cabo da rede e
controlar o fluxo de dados no sistema de cabeamento da rede. Possui uma área de
armazenamento (buffer) que retém os dados por um determinado período de tempo para
compatibilizar a velocidade de tráfego, pois, no computador, os dados são processados em
"bytes" (forma paralela) e no cabeamento da rede o tráfego é processado um bit por vez
(forma serial).
Repetidores - Os repetidores são dispositivos de hardware utilizados para a conexão de dois
ou mais segmentos de uma rede local. Eles recebem e amplificam o sinal proveniente de um
segmento de rede e repetem esse mesmo sinal para outro segmento. Um repetidor atua na
camada física do modelo OSI, exercendo função de regenerador de sinal entre dois segmentos
de redes locais. Eles são necessários para fornecer corrente e para controlar o tráfego em
cabos longos. [Pinheiro04a]
Bridges - As Bridges (ou pontes) são equipamentos que possuem a capacidade de segmentar
uma rede local em várias sub-redes, e com isto conseguem diminuir o fluxo de dados
(tráfego). A principal função da bridge é filtrar pacotes entre segmentos de redes locais e
podem também converter padrões, como por exemplo, de Ethernet para Token-Ring. Estes
dispositivos operam na camada 2 (enlace) do modelo OSI, verificando somente endereços
físicos (MAC address), atribuídos pelas placas de rede. Deste modo, os "pacotes" podem
conter informações das camadas superiores, como protocolos e conexões, que serão
totalmente invisíveis, permitindo que estes sejam transmitidos sem serem transformados ou
alterados. Diferem dos repetidores pois manipulam pacotes ao invés de sinais elétricos, com a
vantagem de não retransmitir ruídos ou erros e por isso não retransmitem frames mal
formados. Um frame deve estar completamente válidado para ser retransmitido por uma
bridge. [Pinheiro04a]
As bridges também compatibilizam segmentos que trabalham em velocidades diferentes, por
exemplo, de 10Mbps para 100Mbps e vice-versa. Funcionalmente, um Switch Layer 2 é uma
bridge, mas atualmente são mais rápidos, tem mais portas, tratam um volume maior de
informações, tem mais opções de segurança e suportam VLANs. [Feit00]
Gateway - É um dispositivo que permite a comunicação entre duas redes de arquiteturas
diferentes. Ele atua em todas as camadas do modelo ISO/OSI. Este equipamento resolve
problemas de diferença entre tamanho máximo de pacotes, forma de endereçamento, técnicas
de roteamento, controle de acesso, time-outs, entre outros. Como exemplo de Gateway, podese citar um produto que integra redes TCP/IP com redes SNA. [Pinheiro04a]
Hub – Também conhecido como concentrador ou Multiport Repeater, nada mais é do que um
repetidor que promove um ponto de conexão física entre os equipamentos de uma rede. É
basicamente um concentrador de cabos e cada equipamento conectado a ele fica em um
seguimento próprio. Os hubs mais comuns são os hubs Ethernet 10BaseT e eventualmente são
parte integrante de bridges e roteadores.
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Permitem dois tipos de ligação entre si, conhecidos como: cascateamento e empilhamento:


Cascateamento: Define-se como sendo a forma de interligação de dois ou mais hubs
através das portas de interface de rede (RJ-45, BNC, e outros);



Empilhamento: Forma de interligação de dois ou mais hubs através de portas
especificamente projetadas para tal (Daisy-chain Port). Assim, os hubs empilhados
trabalham como um único repetidor. Cabe salientar que cada fabricante normalmente
possui um tipo proprietário de interface para esse fim, limitando o emprego do
empilhamento para equipamentos de um mesmo fabricante. A Figura 2.28, mostra a
conexão tipo empilhamento entre dois hubs.

Figura 2.28 – Conexão de Computadores ligados por Hubs Empilhados
O uso de muitos hubs em um segmento de rede pode trazer problemas de desempenho, pois
sendo ele um elemento repetidor, repetirá tudo o que receber em uma determinada porta para
todas as demais portas conectadas. Todos os pacotes de comunicação são encaminhados a
todas as portas ativas. Aumentando o número de estações conectadas no segmento, aumentase também a quantidade de pacotes de dados e também de broadcasts na rede, prejudicando
sensivelmente seu desempenho e elevando o número de colisões. [Pinheiro04a]

2.4 – Ferramentas de Rede
Os equipamentos como os switch, roteadores e gateways podem disponibilizar algumas
funcionalidades para as redes como: VPN, VLAN, MPLS, Firewall, VRRP, NAT, DHCP e
outros. Estes auxiliam na incorporação de maior nível de segurança para rede, funcionalidades
de administração e gerencia dos recursos, melhoraria da utilização dos links de comunicação e
equipamentos.
A preocupação com segurança é uma das questões cruciais na implantação de qualquer rede.
Várias ações devem ser tomadas no sentido de implantar mecanismos de proteção as
informações. Cabe ao projetista orientar o cliente, dependendo da sua estrutura, na busca de
suporte técnico especializado e também na aquisição de equipamentos e recursos para auxiliar
nesta tarefa. Não é objetivo deste trabalho aprofundar-se no quesito de segurança nas redes,
mas por tratar de um assunto de extrema importância, cabe fazer menção a alguns produtos e
serviços, mas principalmente lembrar que a preocupação com segurança não pode ser deixada
de lado pelo projetista e também pelo cliente.
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2.4.1 – Redes Privadas Virtuais - VPNs
Uma rede privada virtual (VPN) pode ser definida como uma rede na qual a conectividade
entre as diversas localidades do cliente ocorre sobre uma infra-estrutura compartilhada, com
as mesmas políticas de segurança e de acesso de uma rede privada. Assim, partes da rede,
separadas fisicamente, podem operar como em uma rede única, utilizando um meio de
comunicação não dedicado. VPNs podem ser implementadas de diversas formas e sobre uma
variedade de infra-estruturas de redes diferentes. Opcionalmente, os dados podem trafegar
criptografados no meio compartilhado como, por exemplo, utilizando-se IPSec sobre pacotes
IP.
A infra-estrutura mais encontrada nas VPNs atualmente está sobre redes Frame Relay ou
ATM, interligando as localidades de clientes por circuitos virtuais (VC). A crescente demanda
por conectividade no perfil “any-to-any” aumenta a complexidade e número de VCs
necessários e, por conseqüência, a demanda por soluções de VPN escaláveis.
A topologia de uma VPN pode ser classificada como: overlay e peer-to peer.


No modelo overlay, o provedor do serviço permite a interconexão de múltiplas
localidades através de sua rede WAN, que aparece como "privada" para o cliente. Um
roteador em cada localidade estabelece conectividade com pelo menos um outro
roteador de outra localidade através de um protocolo interno (IGP). Neste modelo, há
isolamento do tráfego de clientes, que podem manter seus planos de endereçamento
privados. A informação de roteamento é tratada sem distinção como dados pelo
provedor.



No modelo peer-to-peer, o roteador de borda do provedor troca informação de
roteamento com o roteador do cliente, que passa a não mais requerer o
estabelecimento de conectividade com cada roteador de outras localidades. Este
modelo é mais simples porque os roteadores do provedor têm o conhecimento da
topologia de rede do cliente tornando mais simples o trabalho de incorporação de
novas localidades numa rede de topologia em malha (full mesh), em comparação com
aquele demandado em redes overlay Em qualquer dos casos, não é possível o
isolamento do tráfego nem o uso de endereçamento privado nas redes dos clientes,
pois os endereços IP devem ter significância global no backbone do provedor.

Para o provedor de serviço, o modelo overlay torna-se difícil de gerenciar e provisionar
quando cresce o número de localidades e, consequentemente, o número de circuitos. Por outro
lado, o modelo peer-to-peer não permite o isolamento de tráfego entre clientes distintos como
no modelo overlay. [Cyclades05]
Uma das mais interessantes aplicações da VPN é o suporte para usuários que utilizam
dispositivos móveis como notebooks, que estão trabalhando fora da empresa e precisam
estabelecer comunicação com a Intranet da empresa para coletar ou atualizar informações nas
bases de dados, ou ainda fazer consultas a uma conta bancaria utilizando a Internet. O meio
mais comum de fazer esta comunicação é estabelecer um acesso a Internet e fechar um Link
de comunicação com o destino desejado. Quando os dados estão sendo enviados ou recebidos
pelo computador via Internet, passam através de diversos roteadores até chegar ao seu destino
final e estão sujeitos a ataques de diversas maneiras. Para aumentar a segurança, o uso de uma
VPN entre a origem e o destino permite criar um túnel particular dentro de uma rede publica
como a Internet. Este túnel criado é uma conexão segura pelo uso de criptografia dos dados e
técnicas de autenticação dos dados entre duas redes. Existem duas maneiras básicas de
estabelecer uma conexão VPN como segue:
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Entre roteadores – Os roteadores de origem e destino estão configurados estabelecer
comunicações utilizando VPN. Quando os roteadores estabelecem a comunicação,
criam a VPN, criptografando e decriptografando os dados que são transmitidos e
recebidos.
Computador para roteador – O computador deverá utilizar um software VPN client
que suporte IPSec e deverá estar configurado com os padrões estabelecidos pela
empresa. Desta forma o computador poderá estabelecer a VPN com o roteador do
destino e habilitar a comunicação segura.

2.4.2 – VLANS
É um agrupamento lógico de dois ou mais dispositivos de rede e pode se estender através de
muitos switchs. Os agrupamentos de dispositivos são baseados em um conjunto de fatores
dependentes das características funcionais e da configuração da rede. Estes dispositivos
podem ser estações de trabalho, impressoras de rede, controladores de acesso (catracas),
relógios de ponto, telefone IP, câmeras de vídeo ou qualquer outro equipamento conectado
fisicamente a rede. As razões envolvidas na criação e definição das VLANs podem ser de
diversas categorias como: controle de broadcasts, segurança, gerenciamento de
endereçamento de nível 3 (layer 3) e consolidação dos recursos de rede. [Fluke05]


Controle de broadcasts – Depende da quantidade de dispositivos dentro do mesmo
domínio de broadcast, ou seja, quanto maior a quantidade de dispositivos dentro do
mesmo domínio, maior será a quantidade de broadcasts gerado por estes dispositivos
circulando dentro do domínio. Para cada broadcast recebido pelo dispositivo de rede,
a sua CPU deverá executar uma interrupção dos processos para avaliar o conteúdo do
frame recebido. Estas interrupções tomam tempo de processamento dos dispositivos e
também ocupam espaço nas transmissões da rede. Um aspecto importante das VLANs
neste caso é que os broadcasts transmitidos dentro de uma VLAN não se propaga para
as demais VLANs, fechando assim um domínio de broadcasts. Pela limitação da
quantidade de dispositivos dentro de uma VLAN, o volume de broadcast dentro do
segmento também poderá ser limitado. A Fluke [Fluke05] recomenda uma taxa média
de 30 broadcasts/segundo, ou menos, para obter-se um bom desempenho de
funcionamento no segmento de rede.



Segurança – Se todos os dispositivos estão dentro do mesmo domínio de rede, fica
difícil controlar e limitar os acessos. Colocando os dispositivos da rede dentro de
domínios de broadcasts, torna-se possível limitar os acessos com a utilização de filtros
de endereços e listas de acessos. Para o tráfego de uma VLAN passar para outro, é
necessário utilizar um dispositivo que execute roteamento dos frames, com o uso de
roteadores ou switchs Layer 3. Assim é possível especificar quais dispositivos de um
segmento podem acessar outros dispositivos de outro segmento. Com o uso deste
controle de acesso, é possível administrar e monitorar os acessos a dispositivos
restritos como, por exemplo, alguns servidores ou serviços específicos.



Administração de endereçamento de Layer 3 – A definição de sub-redes baseada no
tipo de dispositivos é uma pratica comum dentro das redes, ou seja, as impressoras de
rede podem ser definidas dentro de uma sub-rede como também algumas estações de
trabalho e/ou servidores pertencentes a um grupo podem ser definidos dentro de outra
sub-rede. Esta distribuição lógica pode ser impraticável dentro de uma grande rede,
sem a utilização de VLANs.
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Consolidação de recursos – O uso de VLANs permite o compartilhamento de
equipamentos e da infra-estrutura física de uma rede para a utilização de diversos
serviços diferentes. Por exemplo, com a definição de VLANs torna-se possível
compartilhar a utilização de um switch de rede, de modo simultâneo, para atender a
rede de câmeras de vigilância, a rede de impressoras, de controladores de acessos, e
outras redes dentro da estrutura da entidade.

Quando um projeto rede com VLANs é definido, as razoes acima listadas devem ser
cuidadosamente exploradas e levadas em consideração na definição da estruturação geral da
rede. Por exemplo, se a instituição pretende utilizar serviços de VoIP na rede, a definição de
uma VLAN para comportar este tráfego, separado do tráfego de dados, permitindo oferecer
um serviço de melhor qualidade para reduzir os índices de atraso e perda de pacotes no
tráfego de voz.
Existem três tipos de VLANs, as baseadas em portas, em protocolos e em MAC Address, que
possuem as seguintes características:


Portas - Cada porta dos switchs devem ser configuradas para pertencer a uma
especifica VLAN. Qualquer dispositivo conectado a esta porta, estará
automaticamente vinculado ao mesmo domínio de broadcast das outras portas
configuradas com o mesmo número de VLAN.



Protocolos - Utilizam o endereçamento de nível 3 ( Layer 3) transportado pelos
frames, para determinar os seus membros. Isto pode ser interessante para trabalhar em
ambientes multiprotocolo, no caso de redes baseadas predominantemente em IP, este
método não é pratico.



MAC - O endereço MAC dos dispositivos da rede é utilizado para identificar os seus
membros. Infelizmente, a correlação de endereços MAC com VLANs, consome um
grande volume de tempo e por isto raramente é usado.

Os frames transportados entre os switchs de uma rede que utiliza VLANs, possuem um campo
de endereçamento em seu cabeçalho, chamado de TAG. Este tag é usado para diferenciar os
frames pertencentes a cada VLAN e permanece no frame durante todo o tempo em que estiver
sendo transportado dentro da rede. Os tags são inseridos no frame no momento em este entra
pela porta do switch, recebendo a marca da VLAN vinculada, sendo retirado na porta do
switch de destino no momento de ser entregue para o dispositivo. O formato destas tags é
definido pelo padrão IEEE 802.1Q que é utilizada pela grande maioria dos fabricantes de
switchs.
A documentação e manutenção é o grande desafio da utilização de VLANs dentro das redes.
Não é fácil saber qual VLAN está definida para uma porta de switch, ou quais portas estão
definidas para serem utilizadas como porta “trunk”. Sem a disponibilidade de uma
documentação atualizada, a única maneira de descobrir a configuração de uma porta é acessar
as configurações internas do equipamento. Este processo requer a disponibilidade de senha de
acesso ao switch como também conhecimento dos comandos de configuração do
equipamento. Assim, a adição, movimentação e troca de dispositivos dentro de uma rede deve
ser acompanhada de um criterioso procedimento de registro e documentação, como também é
importante definir uma verificação periódica das configurações dos dispositivos de rede.
[Fluke05]
Trunk Ports – Nas redes que possuem mais de um switch, é necessário definir uma das portas
para habilitar a comunicação entre os switchs para também poder enviar os frames com o
VLAN tag no cabeçalho. A diferença entre as portas de acesso e as portas trunk é que nesta
ultima, o VLAN tag dos frames não é retirado na ocasião da passagem pela porta. Com o
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VLAN tag dos frames preservados, o switch que recebe o frame consegue identificar para
quais portas de destino as informações poderão ser encaminhadas.
A Figura 2.29 mostra um esquema de ligação onde estão identificadas as portas com e sem
VLAN tag e também a porta Trunk.

Porta TRUNK
(VLAN 1, 2 e 3)
V3

Frames SEM
VLAN tag

V1

V2

V2

Frames COM
VLAN tag

V2

V1

V3

V1

Porta TRUNK
(VLAN 1, 2 e 3)

Frames SEM
VLAN tag

Figura 2.29 – Esquema de Conexão com Uso de VLANs.
2.4.3 – Outras Ferramentas
Uma série de outras ferramentas são utilizadas nas redes prestando diversos tipos de serviços
de segurança, suporte a administração e controle como:
NAT (Network Address Translator) - Usada nos roteadores conectados à Internet para
converter um único endereço exclusivo da Internet em vários endereços de rede privada. Ou
seja, vários dispositivos podem compartilhar um único endereço de Internet e, como os
endereços privados não podem ser acessados diretamente a partir de outro usuário da Internet,
isso se torna uma medida de segurança. Ela pode estar disponível em roteadores de pequenas
empresas conectadas via Internet e também em locais maiores para o roteador de limite.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - Usado para emitir automaticamente
endereços IP para computadores, assim não é necessário configurar seus endereços
manualmente. Isso simplifica a configuração dos computadores, pois eles podem ser
configurados para usar o DHCP e selecionarão um endereço quando forem ligados e
conectados à rede. Ele também é útil para laptops usados em locais diferentes, pois eles
receberão automaticamente um endereço IP adequado a cada local. Em locais centrais, um
serviço DHCP será executado em um servidor, mas em pequenas empresas talvez não haja um
servidor, portanto, pode ser necessário que o roteador emita os endereços DHCP.
Firewall - Os roteadores podem oferecer um recurso de firewall e ele é útil em qualquer
roteador conectado à Internet, como o roteador de uma filial ou o roteador de limite em
empresas maiores. Embora um roteador completo seja aconselhável em empresas maiores, o
roteador de limite está do lado de fora do firewall e precisa proteger–se.
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VRRP (Protocolo de Redundância de Roteador Virtual) - Em grandes empresas, dispositivos
de rede duplicados podem ser instalados como um esquema para evitar falhas, com um
dispositivo operando como principal e outro em espera ativa, que passa a ser ativo se o
dispositivo principal falhar. O VRRP é um protocolo executado na conexão entre os
roteadores, assim cada roteador sabe quando o outro está em operação e, quando a conexão
falha, o dispositivo ativo pode reagir. [Microsoft04]
2.5 - Redes de Alta Disponibilidade
Muitos concentradores de redes locais foram construídos com vistas a aplicações de
automação de escritórios, onde os requisitos de confíabilidade são menos exigentes que os de
custos. Aplicações de automação industrial que utilizam as redes locais para transportar
informações e comandos entre controladores de processos, PLCs e outros equipamentos
exigem em geral uma alta disponibilidade da rede de transporte, pois uma falha do sistema de
comunicação implica na interrupção de processos produtivos, custos de manutenção e
reprogramação da produção.
Também não há como negar que a própria padronização das redes locais muitas vezes
privilegiou o fator custo em detrimento do fator disponibilidade. No artigo [ZUCCHI04],
aparece a afirmação que “a maioria dos ambientes de redes locais hoje existentes não atinge
índices de disponibilidade de serviços da ordem de 99,999%”. Este índice é conhecido como
critério dos 5 noves que são exigidos pêlos sistemas dedicados aos serviços públicos de
comunicação e são designados como “Carrier Class”. Para ilustrar, esse índice de
disponibilidade significa que o sistema não pode interromper o seu serviço por mais de quatro
minutos por ano. Para atender esse critério de confiabilidade o equipamento deve, por
exemplo, funcionar ininterruptamente durante um ano e, ao falhar, ser consertado em quatro
minutos. Percebe-se que esse nível de desempenho dificilmente será atingido por um
equipamento individual que se deixa operar até falhar.
O sistema que é provido por dois equipamentos idênticos que operam de forma redundante,
isto é, basta um deles estar em operação para que a funcionalidade desejada para o sistema
esteja disponível. O sistema implementado com dois equipamentos idênticos, com
disponibilidade individual de 99,9%, supera a disponibilidade exigida para um sistema carrier
dass. A disponibilidade de 99,9% significa que o equipamento pode ficar inoperante cerca de
nove horas por ano, mas não significa que deva ser consertado nesse tempo, mas apenas
substituído por uma outra unidade. Utilizar a estratégia de duplicação e reposição é atraente
no ambiente de redes locais, pois o custo dos equipamentos tem caido bastante.
A redundância numa rede local possui dois aspectos principais: a redundancia de caminhos e
a redundância de equipamentos. No caso de redundancia de equipamentos, o uso do protocolo
spanning tree, padronizado em IEEE 802.Id, permite que vários equipamentos de camada 2
sejam usados em paralelo entre a origem de uma mensagem e seu destino. Na redundancia de
caminhos, a utilização dos recursos de link aggregation permite que dois equipamentos sejam
ligados por vários canais paralelos.
A redundância de equipamentos garantida pelo protocolo spanning tree não seria suficiente se
não fosse possível interligar cada equipamento à rede através de múltiplas portas. Esse
recurso, como já mencionado anteriormente, denomina-se link aggregation ou agregação de
enlaces.
O recurso de agregação de enlaces permite que os enlaces redundantes sejam utilizados o
tempo todo. Se a rede for bem planejada, isso significa menor tempo de resposta justamente
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para aquelas aplicações que transferem grandes volumes de dados, sem abrir mão da
disponibilidade de recursos redundantes. Os protocolos e equipamentos disponíveis no
mercado permitem construir uma rede local que podem atingir altos níveis de disponibilidade
e para isto deve-se construir a rede utilizando mecanismos de redudância automática que
possibilitem a continuidade da prestação de serviços mesmo em caso de falhas parciais dos
equipamentos instalados.
Um outro aspecto importante a ser considerado é o gerenciamento de todo o ambiente, pois
não adianta prover redundâncias de caminhos e equipamentos se não houver recursos para
testar e acompanhar a operacionalidade dessa redundância. [ZUCCHI04]
2.6 – Redes Convergentes

A “Convergência” descreve um ambiente de rede onde a transmissão de voz, vídeo e dados
são integrados em um sistema unificado também conhecido como rede de “multiserviços”.
Mais especificamente, esta rede é baseada no padrão de protocolo IP, usando a mesma
arquitetura da Internet. Esta característica permite que empresas utilizem serviços como
telefonia IP (também chamado de Voz sobre IP ou VoIP), mensagens unificadas (voz e email), vídeo conferência, e um variedade de outras aplicações semelhantes, integrando a
comunicação de voz, vídeo e dados.
Atualmente, a maioria das empresas possui redes separadas para prover os serviços de voz,
vídeo e dados, possuindo equipes separadas de técnicos para manutenção, desenvolvimento,
gerenciamento, e também, requerendo treinamento especializado em suas específicas
tecnologias e metodologias de rede. Pela integração dos diferentes sistemas de redes e
serviços para voz, vídeo e dados em um único sistema, as empresas passarão a ter somente o
custo de um projeto unificado de infra-estrutura, desenvolvimento, manutenção,
gerenciamento e suporte. Por exemplo, os sistemas de PABX existentes no mercado são
sistemas fechados e proprietários, exigindo para qualquer manutenção ou expansão, o suporte
de um fornecedor especializado pelo fabricante do equipamento, diminuindo assim a
flexibilidade e aumentando os custos.
A Figura 2.30 apresenta um exemplo de diversos componentes e serviços utilizados em uma
rede que possua convergência de serviços. .

Figura 2.30 – Exemplo de Rede Convergente. [Doggette05]
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Os administradores de telecomunicações de uma rede convergente têm a vantagem da rápida
troca de fornecedores, inovações tecnológicas e recursos de gerenciamento. Este fato é
devido, principalmente, pela utilização do mesmo padrão aberto (a arquitetura baseada em IP)
que tem feito da Internet um amplo sucesso, reunindo as redes e direcionando a visão para o
futuro das comunicações da empresa. [Doggette05]
Pode-se citar alguns benefícios da convergência, como:
 Facilidades de gerenciamento da rede – Através de uma única ferramenta de
gerenciamento pode-se administrar a rede que anteriormente era administrada de
maneira isolada, reduzindo o número de acessos e quantidade de equipamentos
requeridos para sua manutenção. Numa rede convergente, todo comando e controle do
ambiente de TI da empresa tem um gerenciamento único para todos os serviços de
voz, dados e vídeo podendo residir em um único servidor centralizado.
 Facilidades de manutenção – A topologia física de uma rede convergente é
transparente, mudanças e trocas de serviços telefônicos são simples e podem ocorrer
sem a mudança manual que o sistema de PABX requer.
 Suporte corrente – A arquitetura baseada em IP desta rede, cria consistentes serviços
padronizados que podem ser administrados por uma única equipe. Nesta estrutura de
rede, voz e vídeo são simplesmente aplicações correntes em uma rede de dados, as
empresas podem usar seu suporte de tecnologia mais eficientemente.
 Alta escalabilidade – Sistemas de PABX atendem a um número fixo de usuários,
requerendo alto investimento para atualizar sistemas ou incrementar capacidade. As
redes convergentes são tão fáceis e eficientes para escalar como uma rede de dados,
com a habilidade para agregar capacidade adicional de infra-estrutura serviços,
aplicações e demandas.
 Independência geográfica – A presença dos meios de transporte IP aproxima os
usuários e sistemas. Funcionalidades que eram utilizadas somente nas sedes das
empresas, agora podem ser estendidas para localidades distantes, prestando suporte e
aproximando funcionários e parceiros de negócios, permitindo ainda gerenciamento
centralizado.
 Inovação rápida – O aumento do uso de padrões IP relacionados com os protocolos
de controle de chamadas (ex.: SIP, H323, H248, MGCP) habilita aplicações
inovadoras para serem desenvolvidas mais rapidamente que as tradicionais soluções
telefônicas. Esta é a força que está atrás do sucesso do comercio eletrônico via
Internet (e-commerce), onde este tipo de arquitetura aberta permite a fácil integração
entre fornecedores de equipamentos e softwares, dando aos usuários uma ampla
variedade de características e funções.
 Maior flexibilidade – Aplicações podem ser rapidamente desenvolvidas de modo
corporativo ou setorialmente, entre unidades individuais de negócios e usuários finais,
quando e onde eles estão precisando responder a uma troca de condições de negócios.
O paço do aperfeiçoamento pode ser marcado pelo cliente que deixa de ser dependente
do maior interesse de um fornecedor em particular.
 Produtividade melhorada – Aplicações baseadas em IP são projetadas para
racionalizar o fluxo de trabalho pelo provimento dos usuários finais, com uma única
interface integrada de sistema que elimina a necessidade de múltiplos sistemas de
redes e aplicações.
 Elevar a satisfação do consumidor – Aplicações de voz, vídeo e dados criam mais
dinamismo e satisfação nas experiências dos consumidores, que melhora o
relacionamento e adota fidelidade. Aplicações robustas e sofisticadas são projetadas
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para capitalizar uma rede convergente, provendo grande poder para a empresa e alta
satisfação para o usuário final, permitindo uma interação personalizada.
Melhor retorno do investimento na rede – Muitos dos benefícios acima apontam
para um melhor retorno dos investimentos na rede e um menor custo total de
propriedade para uma rede convergente. Esta melhoria do retorno pode ser
conseguido com a redução de custos e aumento das funcionalidades devido a: uma
maior competição aberta entre fornecedores, poucos dispositivos para gerenciar e
manter, possibilidade de ter uma ampla área de atuação, redução dos processos para
mover, adicionar e trocar usuários, e também ao retorno gerado pelo aumento da
produtividade e incremento de fidelidade dos consumidores.

Um caminho obrigatório para olhar o retorno do investimento (ROI) é comparar o custo
associado com o sistema PABX com aqueles baseados em redes de dados baseados em IP.
Existe um consenso no mercado que provavelmente o IP deverá vir a ser o transporte
universal do futuro. A adoção e migração de fornecedores para a utilização do IP como
transporte de aplicações de dados voz e vídeo reforça esta visão do futuro. [Doggette05]
Apesar de todas as vantagens citadas, ainda existem algumas dificuldades e desafios
tecnológicos que deverão ser superados para que um número maior de empresas possa fazer
uso das facilidades e benefícios das redes convergentes. Novas funcionalidades estão sendo
trabalhadas pela indústria para resolver as seguintes dificuldades:
 Qualidade de Serviço (QoS) – A rede convergente deve entregar a mesma qualidade
de serviços da tradicional rede de telefonia (PSTN – Public Switched Telephone
Network), pois, sem isto, vídeo e voz sobre IP são simplesmente inviáveis. Em uma
rede baseada em IP é necessário fazer um tratamento dos pacotes de dados para
reduzir as perdas de pacotes, latência, variação do atraso (Jitter) e oferecer uma QoS
significativamente mais alta do que a maior parte redes de transmissão de dados são
projetadas para suportar.
 Confiabilidade e disponibilidade – A rede convergente deve prover redundância e
tolerância à falhas com “cinco noves” (99,999%) de disponibilidade, pois este é o
nível padrão para a maioria dos sistemas de voz. Em muitas redes de dados falta infraestrutura para oferecer esta alta disponibilidade através do sistema completo.
 Largura de Banda – A rede deve prover a largura de banda necessária para suportar
aplicações de voz e vídeo, que normalmente consomem mais recursos e são mais
exigentes do que a maioria das aplicações de dados. Alguns esquemas de compactação
e controle de pacotes tem sido eficientes em diminuir a largura de banda requerida,
mas ainda estão tendo dificuldades para efetivamente balancear a velocidade de
transmissão com qualidade de voz e vídeo.
 Segurança – Em uma tradicional rede IP, os pacotes são transmitidos através de
segmentos compartilhados, onde existe a possibilidade de que alguém possa
decodificar pacotes e acessar informações restritas. Uma rede convergida deve prover
uma nova medida de encriptação e segurança para o tráfego de voz.
 Energia nos dispositivos – Sistemas de telefonia típicos retiram a energia do PABX.
Telefones IP devem prover um padrão semelhante e uma solução conveniente de
energia. Novos equipamentos e produtos, que utilizam o recurso de Power Over
Ethernet (POE), estão tornando-se populares e poderão resolver este problema.
Estes desafios são questionados pela necessidade lógica das empresas em proteger seus
investimentos nos sistemas de PABX existentes. Para facilitar uma suave e consciente
migração para uma rede convergente, alguma solução deve permitir a integração com os
aparelhos de telefonia, equipamentos de fax e outros equipamentos baseados no PABX,
existentes na empresa.
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A implantação de uma infra-estrutura inteligente, com o uso de roteadores “multiprotocolos”
e switchs LAN de “multiníveis” (multilayer), permitirão construir blocos com uma estrutura
estável para uma rede convergente. Isto deve incluir uma plataforma capaz para o transporte
de vídeo e voz, com equipamentos que tenham a competência para receber interfaces de voz
analógicas e digitais para integração com o PBX legado ou conexão para a PSTN. Sobre esta
estrutura devem rodar serviços inteligentes de rede, com soluções de software para segurança,
roteamento, redundância e gerenciamento de rede. Estes componentes de infra-estrutura criam
uma classificação de tráfego e priorização, técnicas de eficiência de enlace, formatos de
tráfego outras soluções chave necessárias para prover largura de banda, disponibilidade e QoS
para a rede convergida.
Desde que o TCP/IP tornou-se um protocolo estratégico, muitos esforços estão sendo feitos
para conceber novas funções e aumentar seu desempenho. As redes baseadas em IP deverão
ser capazes de prover a mesma qualidade de serviço encontradas nas redes ATM. Recentes
avanços incluem o protocolo RTP (Realtime Transfer Protocol), o MPLS (Multi-Protocol
Label Switching), o SS7-to-IP e a classe de serviço diferenciada (DiffServ).
Novos protocolos de comunicação, incluindo protocolos padronizados e proprietários, estão
sendo introduzidos quase tão rápido quanto eles estão sendo desenvolvidos. Esses protocolos
são as chaves para consolidar a convergência das redes. O termo "convergência" cobre
normalmente uma ampla gama de possibilidades incluindo as redes sem fio, distribuição de
rádio e vídeo, serviços remotos, portais de informações, e outros. Entretanto, ainda é a
convergência da telefonia e de dados, baseados em IP, que produzem as aplicações "killers",
ou seja, aquelas aplicações que destronam aplicações de sucesso que usam antigas
tecnologias.
2.6.1 - Voz sobre IP - (VoIP)
Trata-se de uma tecnologia que pode ser aplicada tanto na infra-estrutura das redes das
operadoras de telecomunicações, como também em aplicações corporativas e domésticas. São
as grandes companhias, com sistemas baseados em PABX, que estão sendo seduzidas pêlos benefícios
económicos que a migração para a tecnologia VolP pode trazer. As principais vantagens podem ser
assim resumidas:
 Consolidação das infra-estruturas de voz e dados, com as inerentes reduções de custo
oferecidas pela consolidação das equipes de suporte.
 Ficar livre dos sistemas PABX proprietários, com suas dispendiosas atualizações e
incompatibilidade com produtos de outros fornecedores. A telefonia IP oferece
independência de fornecedor, com uma solução baseada em padrões universais.
 Chamadas de longa distância de baixo custo. Todas as chamadas, anteriormente feitas
entre as filiais, podem ser feitas pêlos enlaces de dados WAN existentes.
 Mobilidade para usuários de telefone IP. Como o telefone IP possui um endereço
MAC Ethernet, ele pode ser conectado em qualquer lugar da rede. Ao contrário dos
telefones tradicionais, que têm de estar ligados às portas específicas do PABX, os
telefones IP oferecem facilidade de reestruturação de pessoal e de escritórios, assim
como facilitam novas práticas de trabalho, como a "mesa de trabalho virtual", em que
a pessoa usa qualquer mesa disponível na empresa.
No entanto, as maiores vantagens virão, sem dúvida, na forma de aplicações multimídia muito
mais sofisticadas. A crescente capacidade de processamento, até mesmo dos PCs mais
básicos, para rodar aplicações multimídia, como vídeo conferencia e e-mail e voz integrados.
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Isto levará a um contínuo desenvolvimento das aplicações de CTI - Computer Telephony
Integration, como as desenvolvidas pêlos call centers habilitados pela web. [Anixter03]
O IPv4 não é o protocolo de comunicação mais adequado para trafegar voz porque não
apresenta mecanismos que permitam o controle de QoS (Qualidade de Serviço). Não temos
como fazer com que uma rede IP priorize o tráfego de voz em um momento de
congestionamento, nem como impedir que uma transferência de arquivos degrade a qualidade
de voz de quem fala ao telefone usando a rede.
O Frame Relay é um protocolo reconhecido pela sua capacidade de convergir de maneira
eficaz, dados, voz e vídeo a baixas velocidades. Era tido como um protocolo apenas para
dados, mas também possui facilidades para o transporte de voz, fax e sinais de modens
analógicos, atendendo aos requisitos de atrasos (delay) específicos para esse tipo de aplicação.
Uma aplicação muito comum atualmente é a VoFR (Voz sobre Frame Relay).
Os protocolos usados pelo VoIP podem ser divididos em quatro áreas especificas, como
apresentada na tabela 2.8. [Fagundes02]
Padrões
SS7 over IP

Protocolos
SIGTRAN, TALI,
Q.2111

Session Set-up

H.323, SIP, BICC,
SIP-T

Gateway
Control
Transporte

MGCP, MEGACO
(H.248)
RTP (Voz sobre IP),
MPLS, AAL1/AAL2
(Voz sobre ATM)

Proposta
As redes IP precisam ter interfaces com o protocolo de sinalização
SS7 e também prover transporte entre elas. Permitir que a
sinalização de voz possa ser manipulada em um ambiente IP.
As redes convergentes devem ter o "melhor esforço" de transporte
para suportar as sessões que representam o fluxo de dados e ter
definido as especificações de QoS. Permitir estabilidade,
modificação e terminação das chamadas multimídia.
Iniciar e terminar sessões. Interfaces necessárias para tarifação,
aprovisionamento e a sistemas de atendimento a clientes.
Comunicações em tempo real são requeridas para redes
convergentes que suportam telefonia, e isso deve ser combinado
com o transporte tradicional de dados.

Tabela 2.8 – Áreas de Padronização para VoIP. [Fagundes02]
A Figura 2.31 ilustra os elementos fundamentais de um backbone de rede SS7/IP e onde os
protocolos são requeridos para suporte de voz.

Figura 2.31 – Componentes e protocolos para Voz sobre IP. [Fagundes02]

53

A Figura 2.32 apresenta um esquema de interligação e interação entre as redes de telefonia
comum e a rede de dados e também, como podem interagir dentro de vários cenários em um
ambiente corporativo. Pode-se observar os telefones analógicos e digitais, conectados ao
PABX e este conectado a rede publica de telefonia (PSTN), a rede local (LAN) com os seus
micros com softfone e telefones IP, e também a interligação com um servidor de comunicação
que faz a integração entre as redes. Observa-se também que um escritório remoto possui
acesso a rede WAN e também a PSTN, podendo estabelecer comunicação de voz com a
matriz pela PSTN ou pela rede WAN.

Figura 2.32 – Esquema de Rede para Voz sobre IP. [Anixter03]
Prover um nível de qualidade pelo menos igual das companhias telefônicas é visto como uma
exigência básica, embora alguns especialistas afirmem que a qualidade depende do custo e da
expectativa dos usuários. A qualidade de reprodução de voz em uma rede de telefone é
fundamentalmente subjetiva, embora existam medidas desenvolvidas pelo ITU. Porém,
existem três fatores que podem definir a qualidade do serviço:
 Delay: Dois problemas gerados pelo atraso dos pacotes numa comunicação fim-a-fim
é o eco e a sobreposição de sinal (espécie de linha cruzada). Eco se torna um problema
quando a demora de ida-e-volta for maior que 50 ms. Os sistemas de VoIP têm que
prover mecanismos de cancelamento de eco. A sobreposição de sinal acontece se a
demora for maior que 250ms.
 Jitter (Variabilidade do atraso): O efeito jitter é a variação entre os tempos de chegada
dos pacotes no destino provocados pela rede. A remoção do efeito jitter requer que os
pacotes sejam armazenados por tempo suficiente em buffers, porém isso gera delay na
transmissão que igualmente geram problemas de qualidade de voz. Deve-se encontrar
um ponto de equilíbrio na configuração.
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Perda de pacote: As redes IP não podem assegurar que todos os pacotes serão
entregues na ordem correta de envio. Alguns pacotes podem ser perdidos durantes a
transmissões quando a rede estiver congestionada, por exemplo. A interpolação entre
pacotes é uma solução encontrada para solucionar o problema de perda de pacotes,
uma vez que a qualidade de voz é sensível ao tempo de entrega dos pacotes. Perdas de
pacote maior que 10% geralmente não são toleráveis.

A manutenção de qualidade de voz aceitável, apesar de variações inevitáveis em desempenho
da rede (como congestionamento ou falhas na conexão), é alcançada usando técnicas como
compressão, supressão de silêncio, e QoS nas redes de transporte.Vários avanços foram
alcançados no processamento de sinal com o desenvolvimento de poderosos switchs de rede e
protocolos baseados em QoS. Baixo custo e alto-desempenho dos processadores digitais de
sinal (DSP), que possuem um eficiente processo de compressão e cancelamento de eco,
aumentaram a qualidade da transmissão de voz. [Fagundes03]
A Figura 2.33 mostra um esquema dos componentes da rede que interferem na qualidade de
serviços, onde são gerados os atrasos, jitter e perda de pacotes.

Figura 2.33 – Elementos de Influencia na Qualidade de Serviços. [Fagundes03]
Para aperfeiçoar a qualidade de voz alguns softwares pré-processam as conversações de voz
antes do envio. A técnica de supressão de silêncio que suprime a transferência de pausas,
respirações e outros períodos de silêncio podendo chegar a 50-60% do tempo de uma
chamada, economizando largura de banda de transmissão. Como a falta de pacotes é
considerada silêncio absoluto é necessário uma função para adicionar um "barulho de
conforto" na transmissão.
Criar uma rede de VoIP (e a seleção dos equipamentos) exige uma negociação entre a
qualidade de voz desejada e os atrasos de entrega dos pacotes que são inerentes ao sistema.
Minimizar o custo do sistema e oferecer a melhor qualidade de voz é um dos desafios do
projeto. Os equipamentos de VoIP oferecem mecanismos para ajustar o ambiente de
transmissão e aperfeiçoar a qualidade de voz dentro que custos aceitáveis.
2.6.2 – IPTV
A tecnologia IPTV, permite a um aparelho comum de televisão, ou celular, ou PDA, ou
notebook ou desktop, receber o sinal da programação de TV via rede IP, seja pela linha
telefônica, via rede sem fio ou até por meio da rede elétrica (rede PLC). Esta é a tecnologia
que as operadoras devem utilizar para fornecer aos seus clientes o Triple Play, que é a
plataforma que reúne a oferta de serviços de voz, dados e imagem em uma única infraestrutura de banda larga, assim, a televisão poderá se integrar aos outros aparelhos como o
telefone, o computador e o celular.
No ambiente operacional do IPTV, um usuário é capaz de, simultaneamente e em tempo real,
acessar e gerar informações para:
 Videoconferência, e-mail e correio de voz na tela da televisão;
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Vídeo sob demanda, e-learning e jogos on-line;
Acessos a vídeo on-line com a possibilidade de múltiplos ângulos e câmeras;
Realização de pesquisas em tempo real, com resultados em forma de gráficos e dados;
Uso de quadro digital, com possibilidade de interação entre todos os usuários em
sessão;
Visualização coletiva de aplicativos (com transmissão de imagem do palestrante);
Capacidade de transmissão de vídeos pré-gravados;
Chat público e possibilidade de trocas de mensagens privadas;
Capacidade de participação de usuários com diferentes disponibilidades de velocidade
de transmissão (kbps) em uma sessão de videoconferência.

Alem dos meios de transmissão por cabos utilizados atualmente, todas as operadoras que
estão realizando testes com IPTV e cogitam a utilização da tecnologia WIMAX para ampliar
a área onde o serviço Triple Play será fornecido. Isto será importante para atender locais mais
distantes das centrais de comutação, onde a qualidade do sinal não é suficiente para
disponibilizar o provisionamento de banda larga, prejudicando a utilização do serviço de
IPTV o qual necessita de banda larga com link dedicado.
O IPTV, como o triple play, também deverá ser disponibilizado pelas operadoras para
dispositivos móveis, como notebooks, PDAs e celulares. Utilizando o padrão móvel
IEEE802.16e, será possível uma capacidade máxima de 3Mbits/s por usuário, permitindo
mobilidade total de até 120Km/h ou de forma fixa, móvel e portátil.
A Figura 2.34 apresenta um esquema de interação dos vários componentes que formam a rede
de distribuição do serviço de IPTV.

Figura 2.34 – Esquema de Distribuição do Serviço de IPTV
Este serviço deverá causar um grande impacto na infra-estrutura das redes quanto à ocupação
dos equipamentos e meios de comunicação existentes, pois alem de exigir banda larga de
transmissão, será necessário disponibilizar recursos de qualidade de serviços para sua
operação normal.
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2.6.3 – Videoconferência
O uso de videoconferências, voicechats, seminários, apresentações e reuniões, utilizando a
Internet ou rede local, permitem que a empresa ganhe qualidade e agilidade no fluxo de
informações, ao mesmo tempo em que corta custos com deslocamentos, serviços de telefonia
ou equipamentos de teleconferência. O uso de aplicações que suportam conferências
multidirecionais, em tempo-real, com interação através de vídeo, voz, apresentações
multimídia e texto. Aumentam a integração e facilitam a comunicação entre produtores e
consumidores de informações dentro da organização e desta com consultores, clientes e
unidades geograficamente dispersas.
A abordagem sobre sistemas de videoconferência foi dividida em soluções para uso individual
ou para uso em salas de conferência. Soluções para uso individual são ideais para locais onde
haverá apenas uma pessoa, seja utilizando um computador ou um equipamento específico de
videoconferência pessoal.
Quando três ou mais localidades querem comunicar-se entre si usando uma solução de
videoconferência, além dos equipamentos de videoconferência, há necessidade de recursos
extra para gerenciar os diversos fluxos de áudio, vídeo e dados, garantindo, desta forma, a
entrega correta dos fluxos a cada cliente participante. Para isto, são usadas tecnologias como
SIP e H.323, dentre outras. [Leopoldina03] [Moreira03]
Um cenário é formado por uma ou mais salas e por objetos do ambiente de videoconferência
(microfones, câmeras, whiteboards, e outros) compostos de acordo com o tipo de encontro
desejado entre os participantes, ou seja, quantas pessoas podem estar participando da sessão
de videoconferência e de que forma (sozinhas ou em grupos). A Figura 2.35 apresenta uma
comunicação entre duas pessoas apenas.

Figura 2.35 – Cenário de Videoconferência Individual. [Leopoldina03]
O cenário de vídeo conferencia apresentado na Figura 2.36, mostra a comunicação entre
várias pessoas, sendo que cada uma usa um computador pessoal devidamente equipado, e
também um grupo que participa em uma sala de videoconferência.
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Figura 2.36 – Cenário de Videoconferência com Vários Participantes. [Leopoldina03]
A maioria dos equipamentos de videoconferência disponíveis foram construídos com base na
recomendação H.323 da ITU-T. Esta recomendação especifica uma série de outras
recomendações que juntas definem como implantar “Sistemas de Comunicação Multimídia
Baseados em Pacotes”, seu foco principal é telefonia IP, mas inclui também recomendações
para implementação de compartilhamento, conferências, vídeo, e outros. [Moreira03]
Na recomendação H.323 são definidos quatro componentes conforme segue:
 Terminal - Corresponde ao computador pessoal utilizado na rede, a qual provê
comunicação em tempo real. Todos os terminais devem suportar voz. O suporte a
vídeo e dados é opcional;
 Gateway - Prove a comunicação de terminais H.323 com outros terminais de padrões
diferentes (H.310, H.321, H.322). É um elemento opcional em conferências H.323;
 Gatekeeper - Atua como ponto central para todas as chamadas dentro de sua zona e
provê serviços de controle de chamada para registrar participantes. São também
responsáveis pelo gerenciamento da largura de banda em conferências H.323;
 Multipoint Control Unit (MCU) - Possibilita conferências entre três ou mais
participantes. Sob H.323, um MCU consiste de um Multipoint Controller (MC) e zero
ou mais Multipoint Processors (MP). O MC manipula as negociações entre todos os
terminais para determinar capacidades comuns para processamento de áudio e vídeo.
Já o MP é o responsável por mesclar, chavear e processar os bits de áudio, vídeo e/ou
dados.
O Session Initiation Protocol (SIP) é um padrão aprovado pelo IETF (RFC 2543) e constituise uma alternativa ao H.323. Preocupa-se com a sinalização e não tenta definir qualquer
aspecto de comunicação multimídia, como o H.323 faz. O SIP reutiliza algumas
características de outros protocolos, como por exemplo, os cabeçalhos, erros e regras de
codificação do HTTP. Este protocolo de sinalização inicia uma sessão entre usuários e é
usado para serviços de localização de usuários, controle de chamada e gerência de
participantes em uma conferência. Não define o tipo de sessão que é estabelecida, de forma
que pode ser facilmente usado, tanto para estabelecer sessões de jogos, como para estabelecer
conferências de vídeo e áudio. [Leopoldina03]
A ITU-T estabelece uma série de características que qualquer sistema de videoconferência,
pode oferecer. As principais são:
 Qualidade de áudio e vídeo;
 Transmissão de imagens estáticas de alta resolução;
 Criptografia para garantir privacidade;
 Transmissão de dados em geral;
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Utilização de câmeras auxiliares;
Gravação da conferência;
Existência de um coordenador;
Identificação do interlocutor;
Facilidade de recuperação de imagens estáticas ou em movimento;
Compatibilidade: - capaz de trocar informações com outros sistemas;
Controle de acesso;
Manipulação cooperativa de documentos compartilhados;
Minimização na utilização do sistema de comunicação com o uso de técnicas como
multicasting e o uso de MCU;

A transmissão de aplicações multimídia na rede envolve a transmissão de vídeo e áudio entre
dois computadores apenas, ou entre clientes e servidores. Para que a entrega de dados ocorra
com sucesso, existem alguns componentes que devem ser considerados na infra-estrutura para
tráfego de aplicações multimídia de rede em ambientes de LAN e WAN: [Leopoldina03]
 Largura de Banda – Os requisitos de largura de banda para aplicações multimídia
podem estender-se de 100 Kbps à 70 ou 80 Mbps. O tipo de aplicação tem um impacto
direto sobre a quantidade de largura de banda necessária na LAN ou WAN.
Assumindo que a largura de banda é limitada, pode-se selecionar uma aplicação de
vídeo com qualidade menor que trabalhe dentro da largura de banda disponível, ou
considerar modificações na infra-estrutura de rede para prover uma maior largura de
banda global.
 Qualidade de Serviço – As aplicações de dados multimídia exigem requisitos de
qualidade de serviço diferentes de aplicações tradicionais de serviços de dados. Os
dados de áudio e vídeo são úteis somente se entregues dentro de um período de tempo
específico. A entrega atrasada destes prejudica a utilidade destas informações no
fluxo, sendo a latência e o jitter os fenômenos principais que geram o atraso de dados
de áudio e vídeo.
 Multicasting – Com a utilização do multicast em redes de comunicação, o processo de
transmissão simultânea para um grande número de receptores é beneficiado. Em uma
rede multicast, pode-se enviar um único pacote de informação de um computador para
diversos outros computadores, ao invés de se enviar um pacote para cada um dos
computadores destino. Dessa forma, a largura de banda é conservada, provendo uma
importante melhoria no desempenho sobre transmissão ponto a ponto.
Por fim, para se projetar uma solução completa de videoconferência, além de se considerar a
aplicação e suas características funcionais, são também relevantes às capacidades tecnológicas
da rede e da sua infra-estrutura.
2.7 – Automação Predial
Os motivos que impulsionaram a expansão da automação nas edificações foram
principalmente a procura de fórmulas para economia de energia, juntamente com a
administração eficaz do seu consumo além da grande redução nos custos dos equipamentos de
informática. A partir desta realidade e graças às novas tecnologias da informação e das
comunicações, surge uma nova forma de construir, adotada nos modernos edifícios.
[Neves02]
Por automação entende-se a capacidade de se executar comandos, obter medidas, regular
parâmetros e controlar funções automaticamente, sem a intervenção humana. Automação
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também é sinônimo de integração, ou seja, um ou mais sistemas que permitem que um
dispositivo seja controlado de modo inteligente, tanto individualmente quanto em conjunto,
visando alcançar um maior conforto, informação e segurança.
A partir da década de 1990, com a proposta de padronização representada pelas normas
internacionais e também graças aos avanços nas tecnologias de redes, alcançou-se uma maior
integração dos diversos sistemas existentes sob uma mesma topologia e infra-estrutura de
cabeamento. O objetivo dessa padronização foi proporcionar um suporte completo aos
envolvidos na elaboração de um projeto de automação, englobando os diversos dispositivos e
acessórios envolvidos. Com isso, os projetos que até então se destinavam apenas para
telefonia ou sistemas de aquecimento e energia, passariam a observar os novos requisitos dos
sistemas integrados de automação, de voz, dados e imagem.
Das normas que tratam dos sistemas de cabeamento para automação, destaca-se a
ANSI/EIA/TIA-570-A, que define os padrões e referências para o dimensionamento de
sistemas de cabeamento residencial e a norma ANSI/EIA/TIA-862, que define os padrões de
cabeamento para sistemas de automação em edifícios comerciais. Essas normas, utilizadas em
conjunto com as normas de sistemas de cabeamento, visam à assegurar a uniformidade e
interoperabilidade dos diversos dispositivos e acessórios, garantindo um desempenho mínimo
para o sistema de automação como um todo.
Os fabricantes de sistemas para automação predial, também conhecido como BAS (Building
Automation Systems) buscaram acompanhar a evolução tecnológica das redes de
comunicação, ampliando a utilização de sistemas estruturados que favorecem a
interoperabilidade entre os diversos sistemas, abandonando a prática de um sistema de
cabeamento independente para cada tipo de aplicação. Essa integração de sistemas passou a
ser conhecida como "domótica" e "immótica". A domótica descreve a integração de
dispositivos eletrônicos, eletrodomésticos e sistemas de comunicações em uma habitação
individual, enquanto a immótica trata dos sistemas relativos aos prédios comerciais e
condomínios.Enquanto a domótica atende às necessidades da habitação individual, a
immótica cuida dos recursos utilizados no edifício como um todo, objetivando a satisfação de
uma estrutura empresarial. [Pinheiro04b]
A Figura 2.37 apresenta um esquema que mostras os diversos ramos de atuação de um
sistema de automação predial.
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Figura 2.37 – Integração de Sistemas de Automação Predial. [Pinheiro04b]
Os vários ramos de automação têm em comum os mesmos princípios de controle, utilizando
softwares e hardwares, controladores lógicos e linguagens de programação, além dos mais
diversos tipos de dispositivos sensores e atuadores. Sob esse aspecto, o conceito de automação
deve estabelecer condições para que todos os subsistemas envolvidos (controles de
iluminação, segurança, ar condicionado, controle de energia, incêndio, etc) possam trabalhar
em conjunto e de forma otimizada.
É praticamente consenso a utilização de controle distribuído, onde todos os subsistemas são
individualmente gerenciados por controladores locais, interligados por uma rede de
comunicação, que trocam informações entre si, reportando à central do sistema o estado de
cada um dos sistemas. A técnica utilizada é a de DCS - sistema digital de controle distribuído,
que é a mais difundida no mercado, com soluções de diversos fabricantes, utilizando as mais
variadas alternativas de equipamentos, desde proprietários até de série de outros fabricantes.
Um dos pontos de desenvolvimento que merece destaque é o instrumento de medição ou
controle passível de ser conectado diretamente na rede, dispensando hardware intermediário
Atualmente, os equipamentos estão cada vez mais inteligentes, ou seja, disponibilizam mais
recursos no mesmo hardware, inclusive conexão direta com a Internet.[Bettoni03]
A tendência em edifícios inteligentes é a transmissão de sinais em formato digital, bem como
sua integração por meio de infra-estrutura única de cabeamento.Para que isso possa acontecer
de forma otimizada, é também necessária a universalização dos protocolos de comunicação
envolvidos e utilizados pêlos diversos subsistemas de um edifício inteligente.
Dessa forma, para que sistemas de automação possam ser implantados de forma a atender aos
requisitos dos projetos das novas redes de comunicação é imprescindível um planejamento
detalhado, a elaboração do projeto por pessoal especializado e o emprego de mão-de-obra
qualificada para a instalação e testes dos diversos subsistemas.
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3 – Tecnologias de Cabeamento de Redes
A grande maioria das empresas já utiliza algum tipo de estrutura de rede para interligar seus
computadores. Estas redes, na sua maioria, são construídas utilizando cabeamento metálico e
óptico na sua estrutura básica. A construção da infra-estrutura física do cabeamento de uma
rede não é um processo simples, que exige cuidados e procedimentos regulados por normas
técnicas internacionais. Normalmente estas normas não são observadas por muitos técnicos
instaladores e vários problemas operacionais das redes instaladas são resultados deste descaso
e também pela utilização de materiais de baixa qualidade.
Os avanços tecnológicos da eletrônica empregada nos equipamentos ativos de redes nos
últimos anos, mudou o tempo de vida útil dos sistemas de cabeamento, de um período de 10 a
15 anos para algo em torno de 5 a 7 anos. As empresas que optarem por instalar tecnologias
antigas de sistemas de cabeamento, provavelmente perderá o ciclo de vida do seu
investimento. O orçamento alocado para a construção da infra-estrutura física das redes está
cada vez mais reduzido, forçando os gerentes de TI a investir menos nesta infra-estrutura e
como conseqüência, poderá vir a ser necessários novos investimentos para a reconstrução.
Outro aspecto importante é que, enquanto a reconstrução não é executada, a empresa e os
funcionários são obrigados a conviver com problemas de baixo desempenho, paralisações,
interrupções intermitentes e outros problemas que também geram um custo operacional para
as empresas. [Siemon05]
A utilização de redes Wireless nas empresas não implica na abolição total do cabeamento
metálico, pois os Pontos de Acesso (APs) Wireless precisam estar conectados fisicamente aos
equipamentos de comunicação da rede e também receber alimentação elétrica para o seu
funcionamento. Uma prática comum é montar uma tomada de comunicação em local próximo
a AP, efetuar a conexão de rede e alimentação elétrica com cabo UTP a partir do painel de
comunicação, utilizando as facilidades do PoE – Power Over Ethernet. Neste caso todas as
normas técnicas aplicadas ao sistema de cabeamento deverão ser seguidas.
Este capítulo pretende explorar vários aspectos da instalação de uma infra-estrutura de
cabeamento de redes e para isto devem-se observar algumas características ditadas nas
diversas normas técnicas que regulam este processo.
3.1 – Cabeamento Estruturado
Por definição, um sistema de cabeamento estruturado compreende uma infra-estrutura
flexível, composta por um conjunto completo de configuração de cabeamento e hardware
associado, que deve suportar a diversos tipos de aplicações tais como a comunicação de
dados, voz, imagem e outros.
Um sistema de cabeamento estruturado baseado em padrões deve ser capaz de atender ás
aplicações de rede de 10 a 15 anos ou de 2 a 5 gerações de equipamentos ativos.
Assim, a escolha de um sistema de cabeamento estruturado é uma decisão muito importante,
pois influenciará no desempenho de toda a rede, como também na sua confiabilidade.
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3.1.1 – Normas Técnicas
No primeiro semestre de 2002 foi emitido o documento ANSI/TIA/EIA-568-B, o qual
substituiu a antiga norma ANSI/EIA/TIA-568-A. Este documento especifica o "Sistema de
Cabeamento Genérico de Telecomunicações para Edifícios Comerciais". O propósito do
mesmo é possibilitar o planejamento e a instalação do sistema de cabeamento estruturado em
edifícios comerciais.
Com áreas distintas de foco, o novo documento foi dividido em três normas, de forma que
cada uma possa ser revisada e atualizada independentemente:


TIA/EIA/568-B.1 - "General Requirements".



TIA/EIA/568-B.2 - "Balanced Twisted Pair Cabling Components".



TIA/EIA/568-B.3 - "Optical Fiber Cabling Components Standard".

A norma TIA/EIA/568-B.1, que especifica os requerimentos mínimos para o cabeamento de
telecomunicações a ser instalado tanto no interior dos edifícios, assim como nas instalações
feitas entre edifícios, em ambientes externos. Este documento possui informações sobre
topologias, distâncias, cabos reconhecidos, configurações dos conectores, entre outras. O
cabeamento especificado nesta norma deve suportar vários tipos de aplicações comerciais, tais
como: voz, dados, imagem, controle e outros.
A norma TIA/EIA-568-B.2 fornece os padrões mínimos de performance dos componentes de
cabeamento, assim como os procedimentos para validação dos mesmos, visto que a
performance do sistema depende das características dos seus componentes (cabo horizontal,
hardware de conexão e patch cords), número total de conexões e dos cuidados com que os
mesmos foram instalados e serão mantidos. Especificam os componentes do cabeamento, o
desempenho de transmissão, os modelos de sistema e os procedimentos de medição
necessários para a verificação do cabeamento de par trançado. Esta norma especifica também
os equipamentos de teste e medição em campo, incluindo os requisitos de melhoria de
desempenho para cabos UTP e correspondente conexão de hardware.
Como exemplo, pode-se destacar os novos sistemas de cabeamento para tráfego de voz, dados
e imagens, projetados segundo os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 - Balanced
Twisted Pair Cabling Components, categoria 6, para cabeamento horizontal ou secundário
entre os quadros de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho.
A norma TIA/EIA-568-B.3 especifica os requerimentos mínimos para os componentes de
fibra óptica utilizados nos sistemas de cabeamento estruturado como: cabos, conectores,
hardware de conexão, patch cords e equipamentos de teste e medição em campo. Nesta norma
são reconhecidos os cabos ópticos multimodo (50/125um e 62,5/125um) e cabos monomodo.
Inclui os requisitos de transmissão de cabos e componentes de fibras ópticas como:
desempenho de conectores, identificação de conectores, raio de curvatura mínima e força de
tração sobre os cabos.
A ABNT estabeleceu a NBR 14565, que trata sobre o procedimento básico para elaboração de
projetos de "Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada". Onde
estabelece os critérios mínimos para a elaboração de projetos de Edificações Comerciais
independente de seu porte. Incorpora normas para vinculação e aterramento elétricos e normas
de administração e identificação. A NBR 14565 atende até a Categoria 5, não estando
especificada para as Categorias 5e e 6. Nela estão traduzidos os termos utilizados nas normas
internacionais.
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3.1.2 – Topologia de um Sistema de Cabeamento.
A instalação de um sistema de cabeamento estruturado, normalmente segue uma estrutura de
construção, definidas pela norma ANSI/TIA/EIA-568, que envolve cinco áreas básicas, como:


Sala de equipamentos: Também conhecido como Main Closets, é o recinto onde se
localizam os equipamentos ativos do sistema, bem como as interligações com
sistemas externos, por exemplo, central telefônica, servidor de rede, central de
alarme, e outros. Geralmente servem ao edifício inteiro (ou campus) e recomenda-se
que seja um ambiente especialmente reservado para este fim, com as dimensões
recomendadas na norma, conforme as necessidades de cada edificação e porte da
empresa;



Cabeamento Vertical: Também conhecido como cabos backbone, é o conjunto
permanente de cabos primários, que interliga a sala de equipamentos até os quadros
distribuidores localizados nos diversos pontos da edificação.



Quadros de Distribuição: Também conhecidos como Salas de Telecomunicações
ou Gabinetes de Telecomunicações, estão localizados em diversos pontos da
edificação, recebendo, de um lado o cabeamento primário vindo da sala de
equipamentos através do cabeamento vertical, e do outro, o cabeamento horizontal,
fixo, que se conectam as áreas de trabalho; Uma das suas principais funções é
abrigar as manobras e interconexões.



Cabeamento Horizontal: É o conjunto permanente de cabos secundários, ou seja, é
a parte do cabeamento que se estende da tomada de comunicação da área de trabalho
até o ponto de manobra no painel de telecomunicações. É composto dos cabos
horizontais e seu hardware de conexão, que também é chamado de Link.



Área de Trabalho: É o ponto final do cabeamento, onde uma tomada fixa (outlet)
atende uma estação de trabalho, um telefone, um sensor, uma câmera de vídeo e
outros. Para o atendimento na área de trabalho, a norma recomenda o mínimo de
duas tomadas / conectores de telecomunicações para cada 10m2 de área, com a
seguinte distribuição:


Primeira Tomada (obrigatório): Cabo de par trançado sem blindagem
(UTP) 4 pares 100 Ohms ou SC/TP e conector Categoria 5e ou superior;



Segunda Tomada: Cabo de par trançado sem blindagem (UTP), 4 pares
100 Ohms ou SC/TP e conector Categoria 5e ou superior;



Cabo de 2 fibras ópticas 62,5/125um e/ou 50/125um e conectores ópticos
(recomendado o SC ou os SFF – Small Form Factor);

A Figura 3.1 mostra a distribuição destas áreas básicas.
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Figura 3.1 – Áreas Básicas do Cabeamento Estruturado.
3.2 – Componentes do Sistema de Distribuição
O sistema de cabeamento estruturado é composto de vários componentes que somados e
organizados estrategicamente, permitirão um bom nível de comunicação para a empresa. Os
componentes utilizados são os cabos metálicos e ópticos, quadros de distribuição, as tomadas
de comunicação, os cabos de conexão de equipamentos (patch cords), e outros. [Carvalho95]
A Figura 3.2 mostra um esquema com os diversos componentes do sistema de distribuição.
Painel de Dirstribuição
Cabo da Estação
Cabeamento
Horizontal
Patch Pannel
Horizontal
Switch

Patch Pannel
Vertical
Patch Cord
Patch Cord
Tomada de
Comunicação

Cabeamento
Vertical

Figura 3.2 – Componentes do Sistema de Distribuição
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3.2.1 – Tomadas de Comunicação
É através da tomada de comunicação que equipamentos, como: microcomputadores,
aparelhos telefônicos, câmeras, sensores e outros, são conectados ao sistema de cabeamento
estruturado. O tipo de tomada que deverá ser instalada depende fundamentalmente do tipo de
aplicação e serviço que deverá ser oferecido ao usuário. A tomada poderá ter vários
conectores dependendo da variedade de serviços oferecidos.
Um conector ou plug é um dispositivo mecânico que é utilizado para interface entre um cabo
e outro. No caso de fibra óptica ele conecta impulsos de luz e no caso de cabos de cobre, ele
conecta sinais elétricos. Atualmente, os conectores mais utilizados nas instalações de
cabeamento estruturado são os RJ45 para cabos metálicos e conectores SC ou ST para fibra,
que atendem a uma grande quantidade de serviços e aplicações.
As tomadas devem ser montadas em local de fácil acesso ao usuário e não suscetíveis a stress
físico, ou seja, apoiando móveis ou equipamentos. A quantidade, densidade e distribuição e
localização das tomadas de comunicação dependem do tipo de ambiente e aplicação, mas
algumas recomendações deverão ser seguidas ao se determinar o seu posicionamento como:


Uma tomada nunca deverá ser compartilhada com conectores de comunicação e
interruptores de energia elétrica. Isto também se aplica ao sistema de distribuição de
cabos de comunicação.



Cada tomada deverá suportar dois conectores sendo, pelo menos, um acesso com cabo
UTP e outro com cabo UTP ou STP ou conector de fibra óptica.



A distância máxima entre uma tomada e o patch panel do painel de distribuição deve
ser 90 metros.



A densidade de tomadas considerada adequada é de uma tomada, com dois tipos de
acesso (dados e voz), para cada área de trabalho de 10m². As áreas de recepção,
centrais de atendimento, centrais de controle e outros ambientes diferenciados poderão
demandar uma densidade diferenciada que deverá ser avaliada caso a caso, conforme
EIA/TIA569.

A norma ANSI/EIA/TIA-568B, define que deverão ser instaladas dois conectores por tomada
de comunicação para cada área de trabalho. O primeiro conector deverá obrigatoriamente ser
montado com um cabo de par trançado UTP ou SC/TP, de 4 pares 100Ohms e conector
associado. (no mínimo = Categoria 5e).
O segundo conector poderão ser um dos seguintes tipos:


Cabo de par trançado, sem blindagem (UTP), 4 pares 100Ohms e conector (mínimo
Categoria 5e permitido pela norma 5658B)



Cabo de duas fibras ópticas 62,5/125µm ou 50/125µm e um conector óptico SC ou
SFF conforme recomendação.



Cabo STP-A 150Ohms e conector – Não recomendado para novas instalações.



É permitido um ponto de consolidação ou transição.



Componentes como bridges, taps e splices não são permitidos para soluções UTP.



Tomadas adicionais são permitidas, desde que igualem ou excedam o mínimo de
desempenho exigido.
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Cordões de equipamentos devem ter o mesmo desempenho dos patch cords.

A Figura 3.3, apresenta alguns modelos de tomadas de comunicação.

Figura 3.3 – Modelos de Tomadas de Comunicação
3.2.2 – Cabos de Estação
Este cabo é usado para conectar qualquer dispositivo a uma tomada de comunicação. Este
cabo pode ser confeccionado com cabo UTP ou fibra óptica. Ele é composto por um pedaço
de cabo que tenha um comprimento máximo de 3,0m, conforme norma EIA/TIA 568, sendo
montado nas extremidades conectores RJ45 macho nos cabos metálicos. No caso de cabos
ópticos o cabo de estação deverá possuir conectores SC ou ST ou SFF ou uma composição
destes, adequando as características da interface do dispositivo e o conector da tomada de
comunicação.
O cabo de estação a ser utilizado deverá possuir no mínimo as mesmas características técnicas
do Link permanente instalado, por exemplo, se o cabo UTP utilizado no Link for Cat5E, o
cabo de estação deverá ser também Cat5E, Cat6 ou superior. [Carvalho95] [BICSI98]
3.2.3 – Quadros de Distribuição
Os quadros de distribuição podem ser definidos como sistemas centrais ou pontos de
concentração, a partir dos quais são distribuídos os cabos de comunicação (ópticos e
metálicos) para outros pontos de concentração ou para as tomadas de comunicação.
A norma ANSI/TIA/EIA-586 A exige que sejam instalados quadros de distribuição nos
andares, dedicados ao atendimento ao sistema de distribuição de cabos horizontal.
Os quadros de distribuição possuem as seguintes funcionalidades:


Servem como ponto de terminação para cabos horizontais e cabos de backbone
montados em hardware adequado como patch panel ou distribuidor óptico.



Abrigam o cross-connect horizontal, ou seja, suportam o hardware de conexão, patch
cords e jumpers, utilizados para efetuar a comutação de terminações de cabos
horizontais e backbone.



Fornecem um ambiente controlado para os equipamentos de comunicações, o
hardware de conexão e terminação dos cabos horizontais e backbone.

Existem quatro tipos de quadros de distribuição:


Quadro de Distribuição de Campus – corresponde ao quadro localizado
normalmente em um ponto central do campus, onde se origina todo o seu sistema de
cabeamento.
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Quadro de Distribuição de Prédio – corresponde ao quadro principal de um prédio,
a partir do qual são distribuídos os cabos para os quadros intermediários de cada andar
do prédio. Estes cabos são os cabos de backbone do prédio que são conectados aos
cabos de backbone do campus a partir deste quadro.



Quadro de Distribuição Intermediário – corresponde ao ponto de concentração
principal de cada andar de um prédio, a partir do qual se origina todo o sistema de
distribuição horizontal. Os cabos ligados a este quadro podem destinar-se a um quadro
de distribuição satélite ou a tomada de comunicação. No caso de áreas superiores a
1000m², a norma EIA/TIA568 recomenda a adição de quadros intermediários
conectados ao sistema de cabeamento vertical.



Quadro de Distribuição Satélite – trata-se de um ponto de concentração de cabos
horizontais para atender a um grupo de tomadas de comunicação em um andar. Este
tipo de quadro deve ser utilizado apenas em casos excepcionais, onde a área a ser
servida é muito grande. A norma EIA/TIA568 não recomenda a sua utilização.

Estes quadros são constituídos de diversos componentes de hardware e cabos que ficam
alocados em uma sala ou em um rack de comunicação destinados a este fim.
3.2.3.1 – Componentes do Quadro de Distribuição
Os componentes do quadro de distribuição normalmente incluem:


Rack – Trata-se de uma estrutura metálica, podendo ser montado em uma caixa
fechada ou aberta, com suportes para fixação com distância padrão de 19”. É utilizado
para a montagem do hardware de comunicação, fixação e organização dos cabos do
backbone e cabeamento horizontal, suporte e organização dos cabos de patch cords e
jumpers.e também suportar os equipamentos de comunicação. A Figura 3.4 apresenta
modelos de racks fechado e aberto.

c
Figura 3.4 – Modelos de Rack para Telecomunicações


Patch-panel – É um hardware de comunicação que possui uma série de conectores ou
pontos de contato que permitem a conexão entre dois cabos. Normalmente utilizados
para terminação de cabos metálicos UTP ou STP utilizando conectores RJ-45 fêmea.
Para conexão de cabo de fibra óptica, utilizam-se distribuidores ópticos ou
adaptadores em patch panel do tipo modular. Normalmente possuem 24 ou 48 portas,
mas existem modelos especiais com mais ou menos portas. A Figura 3.5 apresenta um
patch panel de 24 portas.
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Figura 3.5 – Patch Panel


Distribuidores Ópticos – Possuem função semelhante ao patch panel e são utilizados
para a conexão de cabos ópticos. Encontram-se normalmente modelos que suportam 8,
12, 24, 36 ou mais fibras, sendo recomendável utilizar os distribuidores de 12 fibras
devido a sua facilidade de manutenção. A maioria dos distribuidores possui conectores
SC ou ST. A Figura 3.6 apresenta um distribuído óptico de 12 portas.

Figura 3.6 – Distribuidor Óptico


Blocos de Conexão – correspondem a blocos com vários pontos de contato que
permitem a conexão entre dois cabos metálicos. Atualmente os blocos mais comuns
são os blocos 110, possuem capacidade para conexão de cerca de 100 pares de fios e
normalmente utilizados como componentes de distribuição de sistema de telefonia. A
Figura 3.7 apresenta um bloco de conexão do tipo bloco 110 para até 100 pares.

Figura 3.7 – Bloco de Conexão.


Patch Cords – São cabos com conectores em suas extremidades e são utilizados na
conexão entre patch panels ou entre patch panel e um equipamento de comunicação.
Utiliza-se normalmente cabo UTP, do tipo flexível, da mesma categoria dos
conectores do patch panel e dos cabos horizontais ou backbone. A norma EIA/TIA568
define que estes cabos devem ter o comprimento máximo de 5,0m em quadros de
distribuição intermediário ou satélite e até 20,0 metros em quadros de distribuição
predial e de campus. A Figura 3.8 apresenta alguns patch cords com capas coloridas
que podem ser utilizados para diferenciar sistemas.
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Figura 3.8 – Patch cords


Jumpers – corresponde a cabos metálicos com função similar ao patch cord, com
exceção que não possuem conectores nas extremidades. São utilizados apenas nas
conexões não permanentes em blocos de conexão. Vale para os jumpers as mesmas
restrições aplicadas aos patch cords. Os jumpers ainda são utilizados nas conexões de
sistemas de telefonia, mas estão sendo substituídos por cabos com conectores
especiais.



Cordão Óptico – São equivalentes aos patch cords aplicados à conexão de fibras
ópticas e seguem as mesmas restrições aplicadas ao patch cord. Devem utilizar o
mesmo tipo de fibra óptica utilizada na conexão permanente (monomodo ou
multímodo) com um cabo flexível para uso interno e possuírem conectores (SC / ST /
SFF) compatíveis com os utilizados no distribuidor óptico e/ou equipamento. A Figura
3.9 apresenta alguns cordões ópticos com diversos tipos de conectores.

Figura 3.9 – Cordão Óptico
Cabe ressaltar que todos os componentes de distribuição utilizados nas instalações com cabos
UTP, como: conectores, patch cords e patch panel deverão ser da mesma categoria do cabo
UTP ao qual estão conectados. Caso isto não ocorra, o desempenho do sistema ficará
degradado e será equivalente ao do componente de menor desempenho. [Carvalho95]
3.2.3.2 – Posicionamento dos Quadros de Distribuição
As normas de padronização estabelecem algumas recomendações e regras para localização
dos quadros de distribuição, como segue:
 Devem, na medida do possível, estar localizados em uma posição central em relação à
área servida.
 Deve existir um quadro de distribuição intermediário ou satélite para cada área de
1000m² a ser servida.
 Os quadros de distribuição intermediário, devem na medida do possível servir apenas
as tomadas de comunicação existentes no seu andar, fazendo-se exceção para os casos
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em que a área servida é muito pequena, podendo servir a tomadas dos andares
adjacentes.
Deve ser mantida a distância máxima de 90m entre a tomada de comunicação e o
quadro de distribuição ao qual está conectada.
Não deve existir mais do que dois níveis hierárquicos de quadros de distribuição no
cabeamento da rede backbone do prédio.
A distância entre o quadro de distribuição predial e os quadros de distribuição
intermediários não devem exceder a 500 metros.
É recomendável que o quadro de distribuição predial fique próximo aos dutos usados
pelo sistema de cabeamento vertical. Em alguns casos, dependendo da lotação dos
dutos de telefonia, estes dutos podem ser utilizados na passagem do cabeamento
vertical do backbone.

3.2.4 – Cabos
As necessidades de largura de banda em uma rede aumenta com o aumento do número de
conexões e a medida que as aplicações tornam-se mais exigentes e demandam mais largura de
banda . A habilidade de a infra-estrutura suportar uma capacidade maior e velocidades mais
altas torna-se fundamental para a qualidade de serviço. O sistema de cabeamento tem um
papel fundamental e o tipo de cabo a ser utilizado depende das aplicações que serão
implantadas, as características ambientais e físicas do ambiente de trabalho que deverão ser
suportados pela rede projetada. Temos basicamente dois tipos de cabos, os metálicos e fibras
ópticas, e para cada um destes temos algumas alternativas que permitem uma gama maior de
aplicações. [Siemon05]
A Tabela 3.1 apresenta os comprimentos máximos para cabos metálicos e ópticos utilizados
em cabeamento backbone e horizontal.
Meio de Transmissão

Cabeamento Horizontal

Fibra Multímodo 62,5/125µm

2000m

Fibra Multímodo 50/125µm

2000m

Fibra Monomodo

3000m

UTP (voz)

800m

UTP (dados)

90m

Tabela 3.1 – Comprimentos Para Cabos Metálicos e Ópticos
3.2.4.1 – Cabos Ópticos
As fibras ópticas têm sido utilizadas em aplicações de dados, voz e vídeo de alta velocidade.
Como exemplo pode-se citar os sistemas de diagnostico por imagem, que usualmente
envolvem a transferência de grande volume de arquivos em tempo real entre computadores de
uma rede. Outra aplicação importante está relacionada aos ambientes de automação industrial
devido a sua imunidade a interferências eletromagnéticas geradas pelo maquinário e sua
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capacidade de transmissão a alta velocidade requerida por muitos sistemas de controle
baseados em robôs.
Os sistemas baseados em fibras ópticas funcionam aos pares de fibra, sendo uma usada para
transmissão e a outras para recepção (RX / TX) das informações.
Para o caso de utilização de fibras ópticas em backbone e/ou cabeamento horizontal, é sempre
importante instalar pares adicionais como reserva técnica para atender a casos de expansão,
redundância de Link e manutenção em caso de problemas com uma das fibras.
A Tabela 3.2 apresenta os parâmetros de desempenho dos tipos de cabos de fibra óptica.
Tipo de Cabo de Fibra
Óptica
50/125µm
Multímodo
62,5/125 µm
Multimodo
Monomodo
Planta Interna
Monomodo
Planta Externa

Comprimento de onda

Atenuação Máxima
(dB/km)

850
1300
850
1300
1310
1550
1310
1550

3,5
1,5
3,5
1,5
1
1
0,5
0,5

Capacidade de
Transmissão
(MHz/km)
500
500
160
500
N/A
N/A
N/A
N/A

Tabela 3.2 – Parâmetros de Desempenho de Transmissão em Cabos de Fibra Óptica.
Nos últimos anos o custo dos cabos de fibra óptica, conectores ópticos e serviços de
montagem de conectores caíram bastante. Somando isto às suas características operacionais, a
utilização de fibras ópticas tem-se tornado uma alternativa atraente em diversos tipos de
montagens de infra-estrutura em cabeamento de backbone e em algumas aplicações no
cabeamento horizontal. Ainda existem algumas restrições para a sua larga utilização no
cabeamento horizontal devido ao seu custo, fragilidade, dificuldades de manuseio e ainda,
devido ao custo dos equipamentos ainda serem superiores as instalações que utilizam o
cabeamento metálico.
Alguns cabos de fibra óptica para serem utilizados em ambientes externos aos prédios,
utilizam um revestimento das fibras baseado em uma “geléia” de petróleo para isolamento de
umidade. Esta geléia é altamente inflamável e deve-se tomar um cuidado especial na sua
instalação, pois esta fibra não deverá adentrar no prédio mais que 15 metros. Nesta situação
deverá ser feito uma transição para cabo de uso interno que não propague chamas. A Figura
3.10 apresenta alguns tipos de cabos ópticos contendo várias fibras e a Figura 3.11 mostra
alguns tipos de conectores ópticos.

Figura 3.10 – Cabos Ópticos
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Figura 3.11 – Conectores Ópticos
3.2.4.2 – Cabos Metálicos
Cabos de Par Trançado - É largamente utilizado em aplicações de dados e de voz, sendo
encontrado no mercado em uma grande variedade de tipos. Estes tipos incluem cabos para
sistemas telefônicos, como sistemas de PABX, KS, PABX digitais; sistemas de interfone;
sistemas de segurança; e também nas redes locais de dados. Estes cabos podem ter diferentes
diâmetros, possuir ou não blindagem, suportar diferentes taxas de transmissão, possuir
revestimento que não propague chamas e também formatos diferentes. .
Os cabos de pares trançados foram inicialmente concebidos para sinais analógicos de baixa
amplitude e freqüência. Ao se fazer o trançamento dos pares de fios reduz-se a interação entre
eles e os pares adjacentes e, ao mesmo tempo, a indutância equivalente dos mesmos. Em
contrapartida, obtém-se uma maior capacitância. Tal capacitância não era problema nas
primeiras redes de comunicação, devido à baixa freqüência de transmissão envolvida. No
entanto, com o avanço das tecnologias de transmissão de dados, essa capacitância teve de ser
reduzida com o uso de novas técnicas de construção e novos materiais (condutores mais finos
e melhores materiais dielétricos), do contrário ficaria impossível transmissão em altas
velocidades.
As atuais aplicações de redes de computadores, com altas taxas de transmissão, exigem que os
sistemas de cabeamento sejam caracterizados por parâmetros de transmissão tais como: perda
de inserção, PSNEXT, perda de retorno e PSELFEXT.
Os meios de transmissão reconhecidos pela norma ANSI/TIA/EIA-568B para o cabeamento
de backbone são:
 Cabo par trançado sem blindagem, 4 pares 100 Ohms UTP;
 Cabo óptico multimodo 50/125µm ou 62,5/125µm;
 Cabo óptico monomodo.
Os meios de transmissão reconhecidos pela norma ANSI/TIA/EIA-568B, para o
cabeamento horizontal são:
 Cabo de par trançado sem blindagem, 4 pares 100 Ohms UTP ou SC/TP (Screened
Twisted Pair);
 Cabo óptico multimodo de 2 fibras 50/125um ou 62,5/125um;
 Cabo de par trançado blindado 2 pares 150 Ohms - STP-A (não é recomendado para
novas instalações).
A Figura 3.12 mostra dois tipos de cabos UTP, um de Cat6 e outro Cat5e, e a Figura 3.13
mostra conectores RJ45, todos muito utilizados nas instalações de infra-estrutura de redes.
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Figura 3.12 – Cabos UTP

Figura 3.13 – Conectores RJ45
Cabos Coaxiais – existe uma grande variedade de tipos de cabo coaxial, com características
diferentes em relação a: impedância, tipo de conector utilizado, diâmetro, número de camadas
de blindagem, ou número de condutores internos. A utilização de um ou outro tipo de cabo
coaxial é determinada pelo tipo de aplicação. Atualmente não é mais reconhecido pela norma
para ser utilizado em sistemas de cabeamento estruturado para redes de dados, mas ainda são
muito utilizados em sistemas de vídeo (TV a cabo, sistemas VHF/UHF) e transmissão de
dados por rádios de microondas e alguns tipos de modens. Uma das principais restrições
apresentadas pelos cabos coaxiais está relacionada à sua dimensão física e baixa flexibilidade.
Em ambientes com elevados níveis de interferência eletromagnética e sinal de rádio, como é o
caso de ambientes próximos a antenas de rádio ou linhas de potência ou equipamentos
eletromecânicos ou alguns equipamentos médicos, deve-se tomar cuidado especial na seleção
de cabos de par trançado que deverão ser blindados. A blindagem representa custos
adicionais, aumento do seu diâmetro e diminuição de sua flexibilidade. Uma alternativa seria
a utilização de fibras ópticas que são imunes a estes tipos de interferência, mas esta solução
ainda possui custo superior ao cabo metálico.
Os cabos usados em áreas sobre forros ou dutos com circulação de ar dentro do prédio devem
obrigatoriamente possuir revestimento que não propague chamas (plenum rated). Esta
exigência pode ser ignorada, apenas quando tais cabos são passados dentro de eletrodutos.
A Figura 3.14 mostra a estrutura interna de um cabo coaxial.

Figura 3.14 – Cabo Coaxial
3.2.5 – Sala de Equipamentos
As normas definem três tipos de salas, que devem abrigar os quadros de distribuição, os
equipamentos de rede (hubs, switchs, roteadores, modens e outros), suas respectivas fontes de
alimentação, sistemas de nobreak e sistemas de controle ambiental (ar condicionado,
controlador de umidade e outros), além de quaisquer outras facilidades de telecomunicações.
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Sala de Distribuição – Definida pela norma como Telecommunication Closet ou TC,
devendo conter o quadro de distribuição intermediário ou satélite do andar corrente,
além dos respectivos equipamentos de rede, fontes de alimentação, e outros.
Recomenda-se que esta sala fique localizada o mais próximo possível do centro da
área a ser servida, não possua teto falso e que tenha pelo menos 3,0x3,4m para cada
área servida de 1000m². No caso de áreas inferiores a 500m², recomenda-se dimensões
de 1,3x1, 3m ou 0,6x2,6m.



Sala de Equipamentos – É a sala do prédio onde estão instalados os equipamentos de
telecomunicações, de comunicação de dados da rede e também poderão conter os
sistemas computacionais. A partir desta sala é que sairão o cabeamento de backbone
para atender ao prédio. Pode conter o quadro de distribuição intermediário do andar
corrente, além do quadro de distribuição predial, podendo também fazer o papel de
sala de distribuição do andar. Deve ter no mínimo 14m² de área, sendo usual utilizar a
relação de 0,07m² de sala para cada área de trabalho de 10m². Recomenda-se que se
situe em um local de fácil expansão, sem restrições impostas por paredes permanentes,
poços de elevador, escadas, dutos de ar condicionado, que eventualmente possam
existir.



Sala de Entrada – É a sala por onde entra o cabeamento de backbone do campus e/ou
os cabos de telecomunicações das redes pública e privada, Pode também abrigar o
quadro de distribuição predial e um quadro de distribuição intermediário do andar e
ainda fazer o papel de sala de equipamentos e de distribuição. Caso isto ocorra, todas
as recomendações a respeito de área e localização ficam valendo para esta sala. A
norma define uma área mínima de 7m² ou 3,66x1,93m para este tipo de sala.

3.3 – Sistemas de Distribuição
Os sistemas de cabeamento estruturado são organizados em três tipos de sistemas de
distribuição de cabos: sistema de distribuição de Campus e os sistemas de distribuição
horizontal e vertical de um prédio. Ao planejar e instalar a infra-estrutura necessária para estes
sistemas de distribuição é importante que o projetista preste atenção às exigências das normas
ANSI/EIA/TIA 568, 569, 606 e 607. O projeto adequado para os componentes descritos
nestas normas, leva a uma instalação inicial bem sucedida, bem como, futuras ampliações e
reformas. O não cumprimento de tais exigências pode representar em altos custos futuros de
readequação dos ambientes, na necessidade de ampliações dos sistemas.
Como regras e recomendações de caráter geral, aplicados a qualquer sistema de distribuição,
as normas especificam que:


Todos os componentes de distribuição, como quadros, cabos, tomadas de comunicação
e outros, devem possuir um identificador único dentro de uma dada área, ou seja,
dentro de um prédio, não deverá existir dois cabos ou duas tomadas com o mesmo
código de identificação.



O índice de ocupação dos dutos pelos cabos não deve exceder a 50% da sua
capacidade.



Deve ser mantida uma distância mínima e separação física entre os cabos de
comunicação e os de distribuição de energia elétrica.
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O instalador deverá manter uma quantidade extra de cabos (folga) de cerca de 60cm
junto a tomada de comunicação e de 4 a 6m junto aos quadros de distribuição.



Na utilização de eletrodutos, a cada duas curvas de 90° instaladas, deve-se instalar
uma caixa de passagem (condulete). A cada 10 metros de seção contínua, sem curvas,
deve-se instalar uma caixa de passagem.

3.3.1 – Sistema de Distribuição de um Campus
O sistema de distribuição de um campus estende-se do quadro de distribuição do campus até
os quadros de distribuição de cada prédio que interconecta. É constituído basicamente dos
quadros de distribuição, dutos, caixas de visita (manholes) e cabos, todos usados na
interconexão dos prédios.
Como dutos, podem-se empregar conduítes, eletrodutos ou calhas, enterrados no chão ou
instalados em túneis subterrâneos compartilhando espaço com outros sistemas. As normas
especificam uma série de recomendações quanto aos tipos de construção, distâncias a serem
observadas, rotas adequadas, quantidade e tipo de dutos, padrões de construção e instalação,
tipos de cabos e outras recomendações.
A Figura 3.15 mostra um sistema de distribuição de campus com as interligações entre os
diversos prédios.

Predio A

Quadros de
Distribuiçao
Predio D

Predio B
Predio F

Rua

Predio A
Predio
C

Caixas de
Visita

Predio E

Predio G

Figura 3.15 – Sistema de Distribuição de um Campus
3.3.2 – Sistema de Distribuição de um Prédio
O sistema de distribuição de um prédio é constituído dos sistemas de distribuição horizontal,
instalados em cada andar, e o sistema de distribuição vertical utilizado para interligá-los.
Todo edifício deve ter pelo menos um quadro de distribuição de telecomunicações ou uma
sala de equipamentos e deve ter pelo menos um quadro de distribuição intermediário por
andar. Os tipos de instalações de cabeamento que podem ser atendidos por esta estrutura são:


Cabos horizontais e seus acessórios de conexão.
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Cabos de backbone e seus acessórios de conexão.



Cabos de entrada no edifício e seus acessórios de conexão.



Equipamentos de telecomunicações.



Equipamentos de processamento de dados.



Centrais de vídeo.



Sistemas de edifícios inteligentes.

Como já foram mencionadas antes, as interligações entre cabos horizontais e sistemas de
backbone são encontrados nos quadros de distribuição intermediários. Tomadas de
comunicação das áreas de trabalho devem ser ligadas aos acessórios de conexão nos quadros
de distribuição intermediário, fornecendo, portanto, conexão entre elas e o sistema de
backbone. O cabeamento horizontal deve ser terminado em um quadro de distribuição
intermediário, sempre que possível no mesmo pavimento da área que está sendo servida. O
cabeamento entre quadros de distribuição é considerado como parte do sistema de backbone.
3.3.2.1 – Sistema de Distribuição Vertical
O sistema de distribuição vertical ira abrigar o cabeamento do sistema de backbone do prédio.
É importante garantir que a rota seja verificada antes de instalar os mecanismos de suporte,
pois barreiras certificadas contra incêndio e fumaça têm de ser penetradas, obstruções como:
dutos de ar condicionado, grandes canos, vigas estruturais e outros dentro do edifício têm de
ser transpostas.
Recomenda-se que seja utilizado eletrodutos metálicos para efetuar interligação entre andares,
pois os eletrodutos de PVC, quando sujeito a altas temperaturas durante incêndios, liberam
fumaça e gases tóxicos que podem causar acidentes. Os produtos da combustão podem
também ser muito corrosivos para os equipamentos eletroeletrônicos de modo geral. Os
conduítes de PVC podem ser usados sob lajes certificadas, onde as normas permitem.
Os conduítes de backbone devem ser terminados dentro das salas de equipamentos e nos
quadros de distribuição intermediários, deixando pelo menos 5,0cm de sobra dentro de cada
ambiente, e suas bordas deverão ser tratadas para reduzir danos ao revestimento dos cabos
durante o processo de instalação. Os conduítes metálicos deverão ser aterrados, sendo que os
cabos de aterramento deverão ser conectados nas duas extremidades, como nas salas de
equipamentos e no quadro de intermediário.
3.3.2.2 – Sistema de Distribuição Horizontal
Conforme já foi dito anteriormente, o sistema de distribuição horizontal corresponde ao
cabeamento utilizado na conexão entre as tomadas de comunicação e quadro de distribuição
satélite ou quadros de distribuição intermediários e também na ligação entre os quadros
satélites e intermediários existentes em cada andar, dependendo das dimensões do andar.
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A realização do projeto do sistema de distribuição horizontal implica, em primeira instancia,
na escolha do tipo de sistema de distribuição a ser adotada e do tipo de cabos que serão
utilizados.
Existem cinco tipos principais de sistemas de distribuição horizontal conforme classificado
pela norma EIA/TIA 569.


Sob piso – A colocação deste tipo de sistema ocorre na fase de construção ou reforma
do prédio, quando são instalados dutos, calhas, conduítes e caixas de acesso, sendo
depois revestidos com o concreto do contra piso. Os cabos são instalados após o
acabamento final do piso.



Fixado no teto – A instalação deste sistema é executada com a fixação dos dutos de
passagem de cabos, através de tirantes ou suportes, na laje superior ou na estrutura do
telhado. Alguns ambientes podem trabalhar com forro falso em gesso ou placas
acopladas em suportes metálicos para ocultar os sistemas prediais instalados junto ao
teto. Poderão ser utilizadas bandejas metálicas ventiladas ou fechadas, eletrodutos
metálicos ou eletrodutos de PVC. As descidas dos cabos podem ser feitas através de
eletrodutos ou canaletas fixadas nas paredes ou colunas que deverão suportar as
tomadas de comunicação. Os dutos deste sistema de distribuição, em hipótese
alguma, deverão ser compartilhados com sistemas de cabeamento elétrico.



Moldável – Esse sistema de distribuição normalmente utiliza tubos e canaletas
fixados na superfície das paredes e teto. Podem ser confeccionados de PVC, plástico
rígido ou chapas metálicas e possuem acessórios para acomodar derivações, curvas,
emendas, tomadas de comunicação e outros dispositivos. Pode também ser adotado
como sistema de distribuição para cabeamento instalado em dutos fixados no teto.



Sob carpete – Esse sistema de distribuição é utilizado em prédios antigos ou
históricos, que não contam com possibilidade de instalação de infra-estrutura para
outros sistemas de distribuição. Utiliza-se neste caso, cabos especiais achatados (flat
cables) que não atrapalham a colocação do próprio piso e não estão sujeitos ao stress
físico provocado pelo tráfego de pessoas no local. Este sistema não é muito utilizado.



Piso elevado – Este piso é formado por uma plataforma de chapa metálica, madeira,
ou plástico de alta resistência, revestido por carpete, madeira, pedra (granito), fórmica
ou piso plástico, suportados por uma estrutura metálica ou material plástico. A altura
da plataforma pode variar de 7 a 15cm no caso de pisos plásticos e de 20 a 60cm no
caso de pisos suportados por estruturas metálicas.Este tipo de solução está sendo
bastante utilizado em ambientes de CPD e alguns escritórios que utilizam o espaços
sob o piso também para a distribuição de vários sistemas prediais, como elétrico,
refrigeração, e outros. Esse tipo de distribuição facilita muito a instalação,
manutenção e mudanças de layout físico.

A Tabela 3.3 apresenta uma série de vantagens e desvantagens da utilização dos diversos
sistemas de distribuição apresentados. Cabe ao projetista avaliar junto ao usuário a melhor
solução a ser aplicada em sua instalação.

78

Tipos de Sistema de
Distribuição Horizontal
Sob Piso

Fixado no Teto

Moldável.

Sob Carpete

Piso Elevado

Vantagens
 Invisibilidade.
 Dificuldade de acesso para fins de
monitoração ou interceptação
clandestina.
 Não Suscetibilidade à interrupção no
caso de trabalhos de construção ou
manutenção.
 Proteção contra fontes de
interferência eletromagnética.
 Invisibilidade.
 Proteção contra stress físico
provocado pelo movimento de
moveis e pessoas.
 Facilidade de acesso para instalação,
reconfiguração e manutenção.






Facilidade de instalação.
Baixo custo.
Facilidade de acesso.
Disponibilidade de grande variedade
de tipos de material.

 Facilidade de instalação em
ambientes abertos de escritório.
 Flexibilidade em configurações com
pequenas áreas devido a facilidade
em fazer pequenas curvas e dobras.
 Invisibilidade.
 Proteção contra stress físico
provocado pelo movimento de
moveis e pessoas.
 Facilidade de acesso para instalação,
reconfiguração e manutenção

Desvantagens
 Restrições dos locais das tomadas
devido à dificuldade de acesso.
 Dificuldades de expansão.
 Susceptibilidade a problemas de
vazamento e enchentes.
 Stress físico do cabeamento,
provocado pelo movimento de
moveis e pessoas..
 Facilidade de acesso para
monitoração ou intercepção
clandestina.
 Falta de proteção contra trabalhos
realizados no piso superior.
 Inexistência de compatibilidade entre
as instalações dos sistemas de
cabeamento elétrico, de
telecomunicações, controle e
segurança, criando fonte de
interferência eletromagnética.
 Necessidade dos cabos não
propagarem chamas no caso de
incendios.
 Espaço limitado para os cabos.
 Visibilidade e obstrução do local
 Alto risco de danos físicos acidentais
 Facilidade de acesso para
monitoração ou intercepção
clandestina.
 Utilização de cabos especiais
achatados (flat cables)
 Inadequado para instalação de um
grande volume de cabos, sendo mais
utilizado em sistemas de distribuição
secundários.
 Facilidade de acesso para
monitoração ou intercepção
clandestina.
 Inexistência de compatibilidade entre
as instalações dos sistemas de
cabeamento elétrico, de
telecomunicações, controle e
segurança, criando fontes de
interferência eletromagnética.

Tabela 3.3 – Vantagens e Desvantagens dos Sistemas de Distribuição Horizontal. [Carvalho95]
3.4 – Sistema de Aterramento da Rede
A norma ANSI/TIA/EIA-607, especifica as características da infra-estrutura para sistemas de
aterramento para telecomunicações em prédios comerciais. Esta norma especifica regras que
deverão ser seguidas na elaboração de um projeto de sistema de aterramento, mostrando as
características para sua construção e também a vinculação do sistema de aterramento elétrico
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com o sistema de pára-raios e rede hidráulica interna, onde juntos formam o sistema de
aterramento do edifício.
O sistema de aterramento fornece uma referencia elétrica para o todos os equipamentos
eletrônicos associados a uma rede de comunicação e também oferece proteção para os
equipamentos com respeito à descarga de eletricidade estática, as pessoas quanto a choques
elétricos e também às interferências eletromagnéticas provocados por fontes externas como
motores, reatores de luminárias e outras. Este sistema, dentro de um prédio, deverá ser único e
todos os equipamentos conectados a rede elétrica deverá ser associado ao sistema de
aterramento. Alem dos equipamentos eletrônicos, todos os componentes metálicos do sistema
de rede, como racks, eletrocalhas, eletrodutos, antenas de rádio e, dependendo do ambiente,
todos os cabos de rede.
O projetista deverá tomar um cuidado especial nas conexões de rede entre prédios, que
utilizem cabos metálicos, pois o sistema de aterramento dos prédios deverá ser interligado,
com o objetivo de equilibrar ou minimizar diferenças de potenciais entre equipamentos,
causados por descargas atmosféricas e/ou falhas em sistemas elétricos. Esta interligação é
importante, pois de outra forma, podem ser danosos aos equipamentos e perigosos para as
pessoas.
O avanço nos equipamentos de redes, o aumento da velocidade de transmissão e a
convergência das comunicações de voz, dados e imagens levam ao crescimento de complexos
sistemas interativos os quais requerem uma confiável referencia de aterramento elétrico, que
são fundamentais para prover um bom funcionamento destes sofisticados sistemas eletrônicos.
3.5 – Administração e Identificação dos Sistemas de Rede
A identificação dos componentes de uma rede local é obrigatória para os componentes
passivos e recomendados para os ativos. A norma ANSI/TIA/EIA-606 – “Especificações da
Administração e Identificação dos Sistemas de Cabeamento Estruturado”, tem como objetivo
providenciar um esquema de administração uniforme independente das aplicações, do meio
físico e válido para qualquer componente do sistema.
A administração de uma rede interna estruturada compreende toda a documentação incluindo
todas as etiquetas, placas de identificação, planta dos pavimentos, cortes esquemáticos dos
caminhos e espaços do cabeamento vertical e horizontal, tabelas e detalhes construtivos
inscritos no projeto e memorial descritivo de rede interna.
De acordo com a norma ANSI/EIA/TIA-606, a administração e a identificação da infraestrutura de telecomunicações incluem a documentação da rede local (legendas, registros,
desenhos, relatórios e ordens de serviço), do cabeamento, dos hardwares de terminação
(pontos de rede), dos caminhos e passagens dos cabos em geral, salas de equipamentos,
armários de telecomunicações e sistemas de aterramento dos circuitos de telecomunicações.
A norma não determina como deve ser feita a documentação (pode ser tanto em papel como
em mídia eletrônica) assim como a forma de identificação (podem ser utilizados números,
letras, ou até mesmo ambos em conjunto), entretanto, é mencionado que a coleta das
informações, assim como suas constantes atualizações, são críticas para o sucesso do processo
administrativo.
É muito importante que toda a identificação que conste fisicamente no ambiente esteja
documentada no “As-Built” da obra. O As-Built é definido como sendo o conjunto de todas as
documentações do projeto de uma rede. A documentação é constituída de informações
técnicas que permita a qualquer pessoa da área, uma visão macro e micro da rede instalada,
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além de ser um instrumento essencial para qualquer manutenção ou expansão que possa
eventualmente ocorrer.
As etiquetas de identificação a serem instaladas junto aos componentes deverão ser legíveis
(executadas em impressora), duradouras (não descolar ou desprender facilmente) e práticas
(facilitar a manutenção). Podem ser utilizadas com códigos de cores podendo ser autoadesivas ou anilhas numeradas.
Os identificadores podem ou não possuir códigos que identifiquem posições, edifícios, salas, e
outros. A Figura 3.16 apresenta um exemplo de um critério de identificação de um ponto de
rede instalado em um local qualquer do prédio. O padrão do identificador estabelecido para
está é composto de 8 dígitos, construído da seguinte forma: “andar do armário de
telecomunicações + código do armário + separador + identificação do patch panel no armário
+ separador + número da porta do patch panel”.

3A - 02 - 18
Porta 18 do Patch Panel
Patch Panel 02
Armário de Telecomunicações “A”
do 3º andar.
Figura 3.16 – Exemplo de Identificação de Ponto de Rede
Dessa forma, no espelho da caixa de superfície na sala, junto à tomada RJ45 correspondente,
deverá ser instalada a etiqueta com a identificação do ponto como sendo 3A-02-18. Uma
alternativa para identificação do armário de telecomunicações, dependendo da estrutura e
organização da empresa, poderia ser o número da sala no andar ou outro que viesse a auxiliar
na identificação e localização do armário de telecomunicações.
O patch panel ou distribuídor óptico no armário deverá possuir identificação nas tomadas de
conexão (RJ45 ou SC) de forma a garantir a identificação do outro extremo do cabo (UTP ou
fibra). O mesmo critério deverá ser utilizado no cabeamento horizontal e vertical da rede,
como também no cabeamento que interliga prédios de um campus. No caso de um campus, na
codificação acima, poderia ser incluído mais um ou dois caracteres para identificar o prédio.
Deve-se montar tabelas de identificação do local de instalação dos pontos, marcando, por
exemplo, numero da sala, coordenada na planta baixa do prédio, ou outra identificação que
permita localizar um determinado ponto de rede na estrutura predial da empresa. Pode ser
interessante incluir nesta tabela algumas características do cabo como marca, tipo,
comprimento, data de instalação/certificação, rota de passagem.
3.6 – Certificação das Instalações
A certificação do cabeamento de uma rede local é a garantia de que tudo está funcionando de
acordo com as normas definidas para o tipo de infra-estrutura implantada. São utilizados
equipamentos certificadores de precisão, que medem todas as características físicas e elétricas
dos cabos metálicos ou nas fibras ópticas. Estes equipamentos devem ser calibrados e aferidos
periodicamente por órgãos especializados, que emitem um laudo de conformidade com
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normas técnicas sobre as avaliações executadas. Assim, parâmetros como comprimento,
resistência, largura de banda suportada e imunidade à interferências externas, são avaliados e
registrados em um relatório de certificação para cada cabo da rede.
Os equipamentos certificadores devem atender as normas EIA/TIA568-A e B que definem as
categorias 5, 5E e 6, para redes de 10, 100 e 1000 Mhz, em cabos de cobre e fibra ótica.
Todos os componentes de rede avaliados deverão atender aos requisitos da norma
ANSI/TIA/EIA 568-B.2 nos parâmetros de: Perda de Inserção, NEXT, PS NEXT, ACR, PS
ACR, ELFEXT, PS ELFEXT, Perda de Retorno, Atraso de Propagação e Variação do Atraso
de Propagação.
Certificar uma rede local significa assegurar aos seus responsáveis/usuários que ela está apta a
transmitir e a receber dados, por meio das tecnologias utilizadas. Assim, ao emitir um
Relatório de Certificação com diagnóstico positivo, o instalador está afirmando que, mantidas
as condições encontradas durante o teste, a rede funcionará bem.
A certificação de uma rede pode ser parcial ou total. Assim, em casos de alteração de parte de
uma rede, poderão ser novamente certificados somente os pontos afetados pela mudança. Para
realizar este serviço, devem ser utilizados equipamentos compatíveis com as normas
internacionais vigentes e de um corpo técnico habilitado para medir e avaliar os resultados
obtidos.
A Figura 3.17 apresenta um exemplo de um relatório de certificação de um cabo de rede.

Figura 3.17 – Exemplo de Relatório de Certificação de Um Cabo Metálico
Durante a contratação de qualquer serviço relacionado à rede local que venha a implantar ou
movimentar cabos do cabeamento fixo instalado (cabeamento horizontal ou vertical
permanente), a empresa deverá exigir que ao final dos serviços, o fornecedor apresente os
laudos de certificação de cada cabo trabalhado. A empresa deverá ainda exigir que o
equipamento utilizado para executar as certificações, tenha sido calibrado recentemente (até 1
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ano). Esta é a garantia que os cabos deverão funcionar de maneira adequada e com todas as
suas características técnicas preservadas.
3.7 – Documentação
Ao final dos serviços de instalação da infra-estrutura física, a empresa instaladora deverá
fornecer uma documentação de “As-built” dos serviços executados, que deverão conter os
seguintes documentos:
 Plantas atualizadas de todas as localidades trabalhadas, contendo todas as
implantações e localização dos dispositivos instalados, ou seja, dutos, racks, caixas de
terminação dos pontos (outlet), salas de telecomunicações, e outros.
 Esquema das rotas de cabos
 Resultados dos testes de certificação dos cabos metálicos e ópticos.
 Fotografias dos principais pontos de instalação, como racks, caixas de passagem e
outros pontos importantes de instalação.
Esta documentação deverá ser fornecida impressa em papel, como também uma cópia de
todos os arquivos, gravados em CD. Estes documentos são de fundamental importância para
as atividades de gerenciamento e manutenção das estruturas instaladas, as quais orientarão os
técnicos na realização das suas tarefas.
3.8 – Considerações Finais
O planejamento para a instalação ou modernização de um sistema de rede envolve uma
variedade de tarefas as quais devem ser completadas antes que qualquer cabo ou fio seja
instalado. Quando todas essas tarefas de análise e planejamento estiverem completas, um
plano completo terá sido desenvolvido e a equipe de instalação estará totalmente apta para
implantar o projeto.
As preocupações com segurança devem ser consideradas antes do início do trabalho. As
instalações de cabos podem ser planejadas para as estruturas já existentes (caso de
modernização) ou em novos edifícios, ainda em construção. Nas modernizações, os cabos
existentes podem ser removidos das passagens e rotas de cabos, antes de instalar um novo
sistema para liberar as vias de cabos e eliminar riscos de incêndio.
A execução de uma modernização, com adaptação ou atualização extensiva do sistema,
exigirá sempre maior planejamento e coordenação do que uma nova instalação. O novo
sistema ou as novas partes a serem incluídas no sistema em funcionamento, devem ser
instalados e um plano de corte no atual sistema deve ser preparado. O sistema a ser adaptado,
muito provavelmente, estará ainda em serviço e deverá permanecer assim até que ele possa
ser “cortado” para o novo layout. Esta mudança deverá ser planejada e executada o mais
rápido possível para não impactar nas atividades operacionais do cliente.
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4 – Metodologia de Projeto de Redes Locais
4.1 – Introdução
Elaborar projetos de redes sem utilizar uma metodologia poderá levar o projetista a correr
risco de elaborar uma proposta com abrangência incompleta, falhar em pontos importantes e
oferecer alta probabilidade de não satisfazer a algum dos requisitos do cliente. A metodologia
deve ser interativa, pois os detalhes entram progressivamente no projeto à medida que o
projetista vai conhecendo as particularidades e a situação geral da empresa. A metodologia é
estruturada no sentido de incluir uma etapa de levantamento de informações das necessidades
e situação dos recursos existentes na empresa, definir os requisitos básicos do projeto antes da
elaboração do projeto lógico da rede e do projeto físico.
Este trabalho propõe uma metodologia de trabalho para a elaboração de um projeto de
modernização de uma rede local de computadores que visa o atendimento das necessidades
internas de uma empresa, que busca melhorar o seu fluxo de comunicação na troca de
informações. Basicamente são consideradas as necessidades atuais da empresa e as tendências
de evolução do ambiente de informática. Normalmente, este é o caso de empresas que
precisam instalar uma nova rede ou fazer uma expansão ou ainda, fazer uma atualização
tecnológica como, por exemplo, vir a instalar sistemas de telefonia IP, sistemas de vídeo
conferência, sistemas de automação predial e outros. Partindo destas necessidades e
tendências, é possível determinar os requisitos que devem ser suportados pelo projeto que
deverá ser proposto. A definição destes requisitos é a base para o desenvolvimento dos
projetos físico e lógico para a rede em questão.
Para facilitar a descrição das etapas e o entendimento da proposta, este trabalho deverá
descrever a metodologia proposta como sendo a prestação de serviço para o atendimento da
demanda de uma empresa genérica qualquer.
Etapas a serem desenvolvidas:


Levantamento das informações - Identificação das necessidades atuais, objetivos e
tendências de evolução do ambiente de informática do cliente. Identificação dos
requisitos incluindo objetivos e restrições técnicas e do negócio da empresa para que
seja possível caracterizar a rede existente.



Especificação dos requisitos – Identificação dos requisitos necessários para atender
às demandas definidas pelo cliente, definição da topologia geral do ambiente de rede e
os requisitos de projeto para esta topologia. Deve-se considerar o fluxo previsto, a
carga de tráfego e requisitos de QoS.



Projeto Lógico da Rede – Aborda o desenvolvimento da topologia de rede, esquemas
de endereçamento e nomenclatura dos componentes, seleção de protocolos de
bridging, switching e roteamento, o desenvolvimento de aspectos de segurança e
gerência, e compatibilidade para conexão de dispositivos de apoio operacional como
automação predial e segurança. A definição do projeto lógico influencia diretamente
na definição das características dos equipamentos de comunicação envolvidos no
projeto.



Projeto Físico da Rede – Seleção de tecnologias e dispositivos que deverão ser
instalados, abrangendo a especificação de recursos e projeto de cabeamento, infra-
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estrutura física de suporte (tubulação, eletrocalhas, eletrodutos, aterramento, e outros),
equipamentos para concentração, comutação e distribuição de comunicação da rede. O
projeto deverá ser baseado nas normas técnicas vigentes e também nas “boas práticas”
(best practices) de projeto de redes locais, as quais direcionam a definição da
arquitetura e tecnologia a serem empregadas.


Implantação do projeto – Plano com recomendações sobre a implantação do projeto,
indicando as áreas e atividades críticas, os requisitos importantes na implantação dos
enlaces, equipamentos e serviços. Deve também auxiliar na elaboração de planos ou
recomendações de terceirização dos serviços de implantação e/ou gerência da rede,
treinamento de usuários e administradores. Esta etapa, apesar de ser bastante
interessante, não será explorada por este trabalho.



Produção – Fase que se inicia após a finalização dos trabalhos de projeto e
implantação dos recursos previstos para a rede. Nesta fase a empresa deverá tomar o
controle operacional da rede, procurando desenvolver e manter procedimentos de
gerência e segurança. Esta etapa não será explorada por este trabalho.

O objetivo inicial é definir e analisar o problema que se apresenta para posteriormente propor
uma solução através de um projeto lógico e físico que indique como implantar a solução
proposta. A Figura 4.1, mostra as etapas da metodologia apresentada.
Levantamento de Informações

Especificação de Requisitos

Projeto Físico

Projeto Lógico

Implantação

Produção

Figura 4.1 - Etapas da Metodologia Proposta. [Carvalho95]
Cabe salientar que o esquema proposto na Figura 4.1 é muito parecido com o modelo
proposto em [Carvalho95], mas isto é justificado pela lógica operacional desta estrutura, onde,
as informações coletadas são analisadas e a partir desta avaliação, o projetista pode definir
uma topologia geral para o projeto e especificar os requisitos necessários para o
desenvolvimento dos projetos lógico e físico. O desenvolvimento do projeto lógico e físico
pode ocorrer simultaneamente, pois na definição de uma diretriz em um deles, poderá
influenciar na definição de características compatíveis no outro, cabendo ao projetista definir
o seu ritmo de trabalho.
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4.2 – Levantamento das Informações
O objetivo desta fase é conhecer, definir e analisar o problema a ser resolvido pelo projeto em
questão.
Implica em conhecer bem a situação atual da empresa, as particularidades dos seus processos
internos, as características e recursos existentes no ambiente de informática e de rede, as
necessidades atuais, as expectativas de evolução do ambiente de informática dentro da
empresa e também em relação ao seu mercado. A partir de uma análise das informações
coletadas e avaliação critica por parte do cliente, pretende-se conseguir determinar um
panorama das características e necessidades do ambiente de informática do cliente. Após
obter o panorama das necessidades de mudanças, agregam-se a experiência e boas práticas de
projeto, associadas aos recursos técnicos disponíveis no mercado para elaboração do projeto
de rede necessário para atender as necessidades do ambiente. Esta mecânica poderá ser
observada na Figura 4.2.
Levantamento de Informações

Características
Funcionais

Necessidades
Futuras

Necessidades
Atuais

Objetivos e
Restrições

Informações

Análise das
Informações

Recursos
Existentes

Características
Ambientais

Validação do
Cliente

Características e Necessidades
do Ambiente de Informática
Especificação dos Requisitos

Figura 4.2 – Levantamento de Informações para Identificar Necessidades
A obtenção destas informações deverá ser feita junto a funcionários indicados pela direção
e/ou possíveis usuários que possuam uma boa visão dos processos envolvidos e sua provável
evolução. As informações devem ser conseguidas através de entrevistas e reuniões com os
funcionários envolvidos, preenchimento de questionários/formulários, análise de documentos
e controles existentes, que possam auxiliar no entendimento do sistema e estrutura atual.
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As informações coletadas deverão ser analisadas, interpretadas e tratadas pelo projetista que
deverá elaborar um documento de descrição das características e necessidades do ambiente de
informática da empresa. Cabe ressaltar que interpretar e tratar informações referentes a
processos específicos da empresa e normalmente desconhecidos pelo projetista, nem sempre é
simples e podem ocorrer erros. Para minimizar este tipo de ocorrência é importante que o
projetista tenha uma atuação bastante interativa, submetendo à sua interpretação e resultados a
validação dos funcionários envolvidos, conforme mostrado na Figura 4.3.

Levantamento de
Informações

Validação do Cliente

Mercado

Especificação dos Requisitos

Figura 4.3 – Esquema de Relacionamento das Fases [Carvalho95]
4.2.1 – Identificação das Necessidades e Objetivos do Cliente
Para elaborar o projeto é fundamental conhecer e analisar os objetivos e restrições técnicas e
do negócio, conhecer as pretensões do cliente e as dificuldades e expectativas dos usuários da
rede.
Alguns fatores levam as empresas a investir na instalação, modernização ou expansão das
redes de informática. Fatores como a expansão das instalações e dos negócios, a
obsolescência do parque instalado, o crescimento desordenado da empresa, a competitividade
do mercado, a redução de preço dos insumos necessários e novas tecnologias, influenciam
diretamente na decisão das empresas em efetivar os investimentos necessários para satisfazer
suas necessidades. A Figura 4.4 mostra estes fatores.
Expansão dos Negócios

Automação Predial

Obsolescência

Crescimento Desordenado

Novas Tecnologias

Mercado

Necessidades Atuais

Figura 4.4 – Fatores de Influência na Necessidade das Empresas.
Um dos objetivos intrínsecos em qualquer projeto é saber como este poderá auxiliar na
melhoria da posição competitiva do cliente.
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4.2.1.1 – Ambiente Operacional
Para o levantamento das características funcionais da empresa devem-se buscar informações
do ambiente operacional e também do ambiente de informática da empresa. Estas informações
permitirão montar um perfil da empresa que deverá orientar o desenvolvimento dos projetos
lógico e físico. Os principais aspectos destes ambientes que deverão ser observados e tratados
pelo projetista, estão listados na Figura 4.5.
Suporte
Técnico

Instalações
Físicas

Fornecedores

Segurança

Gerencia
Equipamentos

Estrutura
Organizacional
Negócio da
Empresa
Restrições
Ambientais

Recursos
Humanos

Comunicação

Software
Meios de
Comunicação

Topologia

Infra-estrutura

Aplicativos

Ambiente
Operacional

Ambiente de
Informática

Características
Funcionais

Figura 4.5 - Levantamento de Características Funcionais da Empresa.
Esta metodologia apresenta em anexo, uma proposta de vários formulários, questionários e
listas de verificação, que deverão ser preparados e customizados previamente de acordo com
o tipo de empresa tratada. Estes formulários vão auxiliar durante os trabalhos, para a obtenção
de um conjunto completo de informações e características importantes da empresa.
Para o levantamento de informações do ambiente operacional da empresa, inicialmente devese montar uma ficha com informações básicas da empresa, como: nome, razão social,
endereço, contato executivo, contato operacional, áreas de apoio, resumo das necessidades
pretendidas, tipo de negócio, mercado envolvido, relacionamentos internos e externos
(informatizados/Intranet/Extranet). Além destas, deve-se obter informações complementares a
respeito da situação e do ramo de negócio, como a lista de informações mostradas na Tabela
4.1, abaixo.
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#

Informações

01

Qual é o tipo de negócio do cliente? (tipo de indústria ou área de serviço)

02

Qual o mercado em que atua? (industrial, bancário, comercio, outros)

03

Quais são os produtos e serviços produzidos?

04

Quais são os produtos e serviços consumidos?

05

Quem são os fornecedores e parceiros do cliente?

06

Quais são as vantagens competitivas do cliente?

07

Quem são os responsáveis técnicos e financeiros, pelo projeto, na empresa?

08

Quem poderá aceitar ou rejeitar a proposta de projeto?

Tabela 4.1 – Roteiro de Orientação para Coletar Informações da Empresa


Estrutura Organizacional – Obter informações a respeito da estrutura
organizacional, como um organograma, que mostre a interação entre as diversas
áreas/departamentos da empresa. É fundamental conhecer os departamentos, o seu tipo
de atuação na estrutura (técnico, administrativo, comercial ou outro), os
relacionamentos estruturais, a maneira como as diversas áreas interagem entre si, a
localização das filiais, os responsáveis das áreas, e outros. È comum o projeto de rede
refletir a estrutura corporativa, assim é importante identificar os maiores grupos de
usuários e as áreas mais críticas para o negócio da empresa. Para auxiliar na coleta de
informações, a Tabela 4.2, apresenta uma série de questões que poderão ser utilizadas
pelo projetista.

#

Informação

01

Quais são os departamentos?

02

Qual o tipo de atuação de cada departamento? (técnico, administrativo, etc...)

03

Quais são os principais grupos de usuários?

04

Quais são as linhas de negócio?

05

Quais são os parceiros?

06

Quantas e onde estão as filiais?

07

Quais são as áreas mais críticas?

08

Quais são as áreas que possuem maior mobilidade interna e externa?

Tabela 4.2 - Estrutura Organizacional do Cliente


Comunicação – Verificar o tipo e características do sistema de comutação de
telefonia (PABX), quantidade e tipo de linhas tronco, quantidade de linhas diretas,
quantidade e tipo de ramais internos a cada prédio. Verificar idade dos equipamentos e
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tipo de manutenção que é feita nesta rede. Identificar a concessionária que atende a
empresa e também, se possível, a característica das linhas fornecidas.


Instalação Física – Obter informações a respeito da estrutura física dos prédios
envolvidos no processo da rede, conseguindo cópias das plantas baixas. Neste mapa
efetuar a localização dos departamentos, dos quadros elétricos, quadros de telefonia,
locais de passagem de cabos, local e identificação dos pontos de rede existentes, áreas
restritivas para instalação de cabeamento (escadas, hall de elevadores, copas,
banheiros, e outros), acessos de cabos entre andares, constituição dos prédios, tipo de
forração, paredes e piso. Identificar restrições referentes à realização de obras civis
necessárias a instalação de infra-estrutura de rede. Identificar também possíveis
restrições ambientais, como umidade, calor, gases, poeira, produtos químicos, e
outros, que poderão influenciar no funcionamento dos materiais e equipamentos
utilizados. Durante o levantamento de campo nas áreas, junto com as anotações na
planta baixa, o projetista poderá elaborar um quadro para auxiliar na coleta de
informações como as sugeridas na Tabela 4.3.

#

Informação

01

Identificação das salas.

02

Vínculo a qual departamento?

03

Nome do responsável?

04

Tipo de área? (técnico/administrativo/outros)

05

Aplicativos específicos?

06

Quantos ocupantes?

07

Quantos micros por sala? Impressoras off-line? Impressoras on-line?

08

Quantos micros são aptos a acessar a rede?

09

Quantos pontos de rede existem em cada sala?

10

Qual a expectativa de aumento da quantidade de micros na sala?

11

Quantos ramais telefônicos existem em cada sala?

12

Qual a mobilidade da área?

13

Qual a mobilidade dos usuários da sala? (acessos externos/ tipo de acesso)

14

Existem restrições ambientais? (calor, umidade, gases, poeira, produtos químicos, outros)

15

Existe infra-estrutura elétrica específica para informática?

16

As tomadas possuem aterramento?

Tabela 4.3 – Informações Sobre a Estrutura Física


Objetivos do Negócio - Sob o ponto de vista do negócio é importante conhecer os
objetivos do cliente a respeito das modificações solicitadas para a rede, ou seja, sob o
ponto de vista dos negócios, deve-se procurar identificar porque o cliente deseja
executar as alterações da rede, para quais propósitos ela será utilizada e como a nova
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estrutura poderá ajudá-lo nos negócios. Objetivos de negócio como, aumentar o
faturamento e lucro, melhorar a comunicação corporativa, construir parcerias com
outras empresas, reduzir custos de telecomunicações e outros que poderão ser
importantes no dimensionamento dos recursos da nova rede.


Escopo da nova rede – identificar o tipo de serviço pretendido pelo cliente, ou seja,
implantar ou ampliar um segmento da rede, construir uma LAN em um andar, em um
prédio, em um campus, interligar escritórios/ filiais, suporte para novos serviços como
VoIP, vídeo conferência, automação predial e outros.



Recursos Humanos – Identificar a existência de funcionários que possuam perfil e
habilidades técnicas, que poderão ser treinadas para acompanhar e dar manutenção nos
recursos instalados.



Restrições Orçamentárias – Identificar as restrições orçamentárias para a aquisição
e/ou contratação de equipamentos, licenças de software, serviços de manutenção,
suporte técnico, novos funcionários, treinamento e outras.

4.2.1.2 - Ambiente de Informática
Conhecer e caracterizar os recursos de informática existentes na empresa, abrangendo aos
recursos de rede e também os programas aplicativos utilizados, focando o tráfego de
informações na rede. Estas informações permitem efetuar um dimensionamento de recursos
adequados ao atendimento das necessidades atuais e futuras. Deverão ser coletadas
informações, de caráter quantitativo e qualitativo, da infra-estrutura de informática e rede
existentes como também o seu modo de operação e suporte técnico, como:


Equipamentos Existentes - Levantar, quantificar, descrever características
particulares, idade e tempo de operação e distribuição física de equipamentos como:
mainframes, servidores de rede, impressoras compartilhadas, scanners, plotters,
estações gráficas, equipamentos de rede como hubs, switchs, roteadores e outros
dispositivos que possuam conexão com a rede de informática.



Configuração Física do Ambiente de Rede – Levantar a topologia, a tecnologia
utilizada, equipamentos de rede utilizados, distribuição das sub-redes e
funcionalidades. Identificar, caracterizar e quantificar os dispositivos de interconexão
de redes como gateways, roteadores, pontes, repetidores, concentradores e outros.



Aplicações Utilizadas - Identificar as aplicações do cliente que utilizam ou que
venham a utilizar a rede. Aplicações como: correio eletrônico, transferência de
arquivos, CAD, ferramentas de Workgroup, Chat, correio de voz, e muitas outras
poderão compartilhar a utilização da rede. É importante montar uma tabela contendo
informações a respeito das aplicações utilizadas pelas áreas como também a
criticidade desta para a execução dos trabalhos destas áreas. Questões como as listadas
na Tabela 4.4 abaixo poderão fazer parte da tabela de aplicações:

#

Questão

01

Nome da Aplicação.

02

Tipo de Aplicação.
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03

Áreas usuárias da aplicação.

04

Aplicação nova ou antiga? Em produção ou em desenvolvimento?

05

Criticidade da aplicação para as atividades da área ( 1- baixa, 9-alta).

06

Utilização interna, acessos externos, ambas.

07

Tecnologia utilizada na construção (VB, .NET, XML, Java, outros).

08

Manutenção/desenvolvimento interno/externo à empresa.

09

Características particulares da aplicação.

10

Comentários e informações relevantes dos usuários sobre a operação.

Tabela 4.4 – Características das Aplicações Utilizadas na Rede.


Meios de Comunicação de Dados – Identificar a quantidade, tipo, velocidade e
características dos circuitos de comunicação de dados utilizados, bem como o destino
e identificação dos usuários remotos.



Plataforma de Software utilizada na rede e nos aplicativos como, sistema
operacional, editores de texto, planilhas, bancos de dados, sistema de gerenciamento,
antivírus, ferramentas de Workgroup, e-mail e outros.



Infra-estrutura de Distribuição de Cabeamento – Identificar e caracterizar o tipo de
infra-estrutura utilizada para a distribuição do cabeamento de rede existente dentro dos
prédios e na interligação dos mesmos quando for o caso. Descrever o tipo e tamanho
dos dutos utilizados na distribuição horizontal e vertical do cabeamento, a existência
de sistema de identificação das rotas de dutos, índice de ocupação dos dutos.



Infra-estrutura Elétrica - Identificar os quadros elétricos, índice de ocupação, tipo e
capacidades dos disjuntores e outros dispositivos de segurança, capacidades dos
circuitos, existência de sistema de aterramento, existência de circuitos ligados a
motores e equipamentos de refrigeração, bitola de cabos. É interessante fazer um
levantamento das cargas consumidas pelos circuitos instalados e a carga global em
horário de pico. Cabe salientar que, a rede elétrica não faz parte do objetivo deste
trabalho, mas o projetista deverá ficar atento e verificar as condições operacionais do
sistema elétrico da empresa, pois o seu bom funcionamento, capacidades adequadas
dos circuitos e sistema de aterramento influenciam diretamente na operação da rede
local e nos equipamentos de informática. Caso as condições sejam preocupantes, o
projetista deverá solicitar uma avaliação técnica especializada.



Suporte Técnico – Identificar funcionários e fornecedores que prestam serviços de
suporte técnico ao ambiente de informática, identificando a sua especialização e
atuação. Identificar também os provedores de serviços de comunicação, operação,
administração e gerenciamento, quando for o caso.



Modelo de Segurança – Identificar a existência de políticas formais de segurança
para o ambiente de informática e também a política de utilização de antivírus, senhas,
criptografia, confidencialidade, controle de acesso.



Restrições e ou recomendações a serem consideradas - Durante as reuniões de
trabalho, é importante identificar normas e recomendações internas que poderão
influenciar na definição de aspectos técnicos do projeto. A empresa pode recomendar
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certos protocolos, padrões, plataformas, fornecedores e outras que deverão ser
incorporados ao projeto. A Tabela 4.5 apresenta algumas restrições/recomendações
que deverão ser observadas junto ao cliente.

#

Recomendações e/ou Restrições

01

Protocolos?

02

Padrões?

03

Fornecedores?

04

Soluções abertas ou proprietárias?

05

Tecnologias?

06

Plataformas de software?

Tabela 4.5 – Recomendações e/ou Restrições a serem Consideradas.
Durante as reuniões de trabalho com os usuários, normalmente ocorrem comentários a
respeito de aspectos políticos e de relacionamento entre as diversas áreas e também sobre
relacionamentos pessoais entre pessoas. [Sauve04] comenta que “Não entender certos
aspectos políticos da situação do cliente pode comprometer o projeto de rede”, pois alguns
fracassos não são exclusivamente devidos a problemas técnicos. Desta forma, durante as
reuniões de trabalho, é interessante registrar e identificar para uso pessoal durante a
elaboração do projeto, aspectos como: agendas escondidas, guerras de poder, hostilidades,
opiniões tendenciosas, relações entre grupos, certos fracassos passados, possíveis interesses
no fracasso do projeto, pessoas que poderão sofrer perdas ou ganhos com o fracasso ou
sucesso do projeto. De modo geral, o projetista não deverá ignorar aspectos de políticas e
politicagem do cliente, devendo manter a isenção (o máximo possível), atenção e cuidados
sobre estes aspectos na definição do projeto.
Outro aspecto importante a ser considerado na fase de levantamento das informações diz
respeito ao cronograma do cliente relacionado ao desenvolvimento do projeto de redes e
também com respeito à sua implantação. O projetista deverá conhecer o cronograma do
cliente e a partir deste desenvolver o seu cronograma de trabalho. É importante discutir com o
cliente a efetividade dos prazos propostos, tolerâncias e impactos devidos a eventuais atrasos.
Para verificar se a maioria dos aspectos sobre os objetivos de negócio do cliente foram
identificados, é interessante avaliar e verificar se é possível responder positivamente às
questões listadas na Tabela 4.6.

#

Questão

01

A área de negócio e os competidores do cliente foram pesquisados e documentados?

02

A estrutura corporativa do cliente está clara, entendida e documentada?

03

Foi elaborada uma lista dos objetivos de negócio do cliente?

04

Foi incluída uma breve descrição do objetivo maior da rede que está sendo projetada?

05

O cliente identificou as operações de missão crítica?
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06

Os critérios de sucesso do cliente e as conseqüências do fracasso do projeto foram
identificados?

07

Está claro o escopo do projeto de rede?

08

As aplicações de rede do cliente foram identificadas e documentadas?

09

O cliente explicou as políticas sobre fornecedores, protocolos e plataformas aprovados?

10

O cliente explicou políticas sobre o uso de sistemas abertos versus soluções proprietárias?

11

O cliente explicou as políticas sobre a distribuição de responsabilidades para o projeto e
implantação da rede?

12

Está claro o orçamento do projeto?

13

O cronograma do projeto, incluindo os pontos críticos e data final, está bem claro?

14

O cronograma planejado pode ser viável?

15

As habilidades dos técnicos da empresa estão claras?

16

As necessidades de treinamento de empregados foram discutidas com o cliente?

17

Os aspectos políticos (politicagem) da empresa que poderão afetar o projeto da rede e o sucesso
do projeto como um todo foram identificados?

Tabela 4.6 – Questões para Avaliação dos Objetivos do Negócio.
4.2.2 – Identificação dos Objetivos e Restrições Técnicas
Conhecer os objetivos técnicos do cliente é importante para recomendar tecnologias
apropriadas para satisfazer as necessidades da empresa. O projeto a ser desenvolvido deverá
atender às necessidades atuais e às tendências de evolução do ambiente, como também às
novas tendências do mercado, de modo a garantir que o seu ciclo de vida amortize os
investimentos realizados.
Os objetivos técnicos mais comuns de serem encontrados nas expectativas dos clientes e que
deverão ser examinados e quantificados de acordo com as necessidades da empresa estão
listados na Figura 4.6.
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Figura 4.6 – Objetivos e Restrições Técnicas.
Examinando mais detalhadamente alguns dos objetivos listados, temos:


Escalabilidade – Capacidade de crescimento da rede que o projeto deverá suportar. É
interessante definir um horizonte com a empresa, por exemplo, dois anos. A Tabela
4.7 apresenta alguns aspectos sobre escalabilidade que poderão ser discutidos com o
cliente e considerados nos levantamentos.
#

Questão

01

Quantas novas localidades serão adicionadas?

02

Qual será a abrangência da rede em cada nova localidade?

03

Quantos usuários adicionais acessarão a rede?

04

Quantos serviços novos deverão ser incrementados a rede? (Segurança, VoIP, Vídeo
conferência, IPTV, outros)

05

Quantas estações, servidores e outros dispositivos de rede deverão ser adicionados?

Tabela 4.7 – Aspectos de Escalabilidade


Disponibilidade – Proporção do tempo em que a rede deverá estar disponível.
Normalmente é expresso em porcentagem do tempo total (semana ou mês ou ano) em
que a rede deverá estar em plena operação. Por exemplo, os sistemas deverão operar
com taxas da ordem de 99,95%, ou seja, paradas inferiores a 5 minutos em uma
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semana. Outros parâmetros poderão também ser definidos como a recuperabilidade
que é a capacidade de recuperação rápida após a ocorrência de alguma falha. De
acordo com [Oppenh99], “com freqüência, esta é uma meta crítica para os clientes de
projeto de redes”. A disponibilidade possui vínculo com outras medidas como:
redundância, confiabilidade, resiliência e outros que serão explorados nos próximos
objetivos técnicos,


Desempenho – Está baseado na capacidade de tráfego da rede (bandwidth), taxa de
utilização média e máxima, taxa de tráfego útil transmitido corretamente sobre o
tráfego total (acurácia), taxa de tráfego útil transmitido (eficiência), tempo total entre a
transmissão e recepção no destino de um quadro de dados (atraso/latência), taxa de
variação do atraso (jitter), tempo de resposta à solicitação de um serviço e outras.
Dependendo da situação, uma ou várias destas medidas tornam-se importantes. A
montagem de uma tabela, identificando os índices desejáveis por aplicação utilizada,
auxilia na identificação de pontos críticos no projeto. Como exemplo, a Tabela 4.8,
toma como base a Tabela 4.4 (Características das Aplicações Utilizadas na Rede) e
apresenta uma lista de quesitos que poderão ser incorporados em um formulário para
auxiliar na coleta das informações de desempenho de acordo com as características da
empresa.
#

Questão

01

Nome da Aplicação.

02

Tipo de Aplicação.

03

Áreas usuárias da aplicação.

04

Aplicação nova ou antiga? Em produção ou em desenvolvimento?

05

Criticidade da aplicação para as atividades da área (1-baixa, 9-alta).

06

Custo de uma parada, impacto que poderá causar na operação da empresa.

07

MTTR aceitável.

08

MTBF aceitável.

09

Vazão desejada.

10

Atraso máximo.

11

Variação máxima de atraso.

12

Comentários.

Tabela 4.8 – Aspectos de Avaliação de Desempenho


Gerenciabilidade – Administração dos recursos instalados e seu funcionamento.
Dependendo da necessidade do cliente, esta administração poderá estender sobre a
configuração instalada, falhas ocorridas, desempenho dos recursos, segurança e
contabilidade da utilização. Dependendo das características do cliente, alguns aspectos
de gerenciamento poderão ter maior prioridade do que outros, ou seja, a maioria
precisa administrar as falhas e configuração, uma boa parte precisa gerenciar
segurança e desempenho, e alguns a contabilidade de uso.
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Usabilidade – Refere à facilidade com a qual os usuários acessam os serviços da rede.
Avaliam os impactos da política de segurança na facilidade de acesso, facilidade de
configuração e atualização dos dispositivos da rede, facilidade de acesso remoto, e
outros.



Adaptabilidade – Capacidade do projeto se adaptar às mudanças de tecnologia, de
protocolos, formas de negócio, legislação e outros.



Convergência – Refere às características necessárias para implantação de aplicações
convergentes na rede, como vídeo conferencia, transmissão de vídeos, imagens, áudio,
e outros.



Requisitos de Qualidade de Serviços (QoS) – Refere a capacidade de diferenciar
prioridades dentro da rede de aplicações que não podem sofrer atrasos como no caso
de aplicações de VoIP, vídeo conferencia e outros.



Padronização – Refere à implantação de uma política de aquisição e instalação,
sempre que possível, de equipamentos e protocolos que possuam padrões de mercado
e arquitetura aberta, privilegiando a integração com recursos similares de outros
fabricantes. A utilização de produtos e aplicações que possuam características
proprietárias de um dado fabricante deverá ser avaliada criteriosamente para que as
novas implantações não sejam prejudicadas por aspectos de custos mais altos ou
descontinuidade de produtos.



Custo Efetivo – Capacidade de oferecer o melhor serviço de rede pelo menor custo.
Procurar a melhor condição de custo para a aquisição de equipamentos, menor custo
de infra-estrutura, contratação de provedores, circuitos de comunicação, serviços de
manutenção e suporte, de modo a oferecer a melhor qualidade possível para atingir os
objetivos da empresa pelo menor custo.

Alguns objetivos técnicos podem entrar em conflito com outros, como por exemplo, alta
disponibilidade requer redundância de recursos, que implica em maior custo ou, maior
segurança implica em diminuir a facilidade de uso. Normalmente um dos objetivos técnicos
possui um peso maior para a empresa e isto auxilia na priorização dos demais objetivos
técnicos.
A lista de verificação apresentada na Tabela 4.9 apresenta algumas questões que podem
auxiliar o projetista a avaliar se a maioria dos objetivos técnicos foram identificados,
coletados e assimilados adequadamente.
#

Objetivo

01

Foram documentados os planos de expansão do cliente para os próximos dois anos, em termos
de aplicações, localidades, usuários, servidores, estações?

02

O cliente informou sobre planos para migrar servidores departamentais para um Server farm ou
outras configurações?

03

O cliente informou sobre planos para integrar outros equipamentos (como mainframes SNA)
com a rede corporativa IP?

04

O cliente informou sobre planos para implantar uma Intranet ou Extranet?

05

Foram documentados os objetivos de disponibilidade em termos de % de tempo de operação
e/ou em termos de MTBF e MTTR?

06

Foram documentados os desejos sobre utilização máxima em segmentos compartilhados?
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07

Foram documentados os objetivos para a vazão desejada ou necessária para cada aplicação?

08

Foram documentados os objetivos de vazão (pacotes por segundo – PPS) para os dispositivos
de interconexão?

09

Foi discutida com o cliente sobre a importância de utilizar recursos para maximizar a eficiência
da rede.

10

Foram identificadas aplicações que precisam de tempos de resposta menores do que o normal.

11

Foram levantados os requisitos de gerenciabilidade, incluindo objetivos de gerência de
configuração, falha, desempenho, segurança e contabilidade.

12

Foram priorizados junto ao cliente os objetivos de negócio e técnicos? Ficou claro qual é o
objetivo mais importante?

13

Foi atualizada a tabela de aplicações para incluir objetivos técnicos?

Tabela 4.9 – Lista de Verificação para Objetivos Técnicos
4.2.3 – Caracterização da Rede Existente
Quando o objetivo da empresa é expandir ou modernizar uma rede existente, ela deverá ser
examinada e caracterizada detalhadamente, identificando a sua topologia, a estrutura física
instalada e as suas características de desempenho. Outras informações sobre o ambiente físico
do prédio, condições físicas do ambiente de trabalho e as facilidades de infra-estrutura
disponíveis no prédio também deverão ser verificadas. O conjunto destas informações deverá
auxiliar o projetista a avaliar as necessidades e a melhor maneira de atender às expectativas de
facilidade de escalonamento, desempenho e disponibilidade da nova rede.
Os principais pontos de verificação sobre o ambiente físico do prédio são:


Características Ambientais – Identificar as características das áreas e itens de
conforto como: ventilação, iluminação natural, iluminação artificial, insolação,
temperatura ambiente, refrigeração, poeira, ruído, etc.



Características Físicas Prediais - Para cada prédio (se houver mais de um)
identificar: propriedade (próprio/alugado/outro), distribuição geográfica dos prédios,
estrutura física (alvenaria, tubulação aparente), identificação de áreas restritas (poços
de elevadores, escadas, banheiros), áreas de suporte predial (casa de bombas, ar
condicionado, transformadores). Identificar restrições referentes à execução de obras
civis.



Pontos de Apoio à Infra-estrutura – Identificar e localizar nas plantas dos prédios,
os shafts, DG de telefonia principal e secundários, quadros elétricos, características e
cargas do sistema elétrico, sistemas de aterramento e pára-raios, esquemas de
distribuição do sistema elétrico e de telefonia.
Um formulário customizado ao projeto em desenvolvimento deverá ser elaborado para
auxiliar na coleta e tabulação dos dados das características operacionais de cada área
da empresa considerando questões e aspectos como os listados na Tabela 4.10, abaixo:
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#

Questão

01

Nome da área.

02

Características operacionais.

03

Prédio / andar / sala.

04

Número de funcionários.

05

Equipamentos de informática atual.

06

Tipo de mobiliário utilizado.

06

Crescimento do ambiente de informática.

07

Área física.

08

Ramais telefônicos.

09

Idade dos equipamentos de informática.

10

Criticidade Operacional.

11

Sistemas específicos.

12

Outros sistemas utilizados.

13

Relacionamento direto com outros departamentos.

14

Itens de conforto ambiental.

15

Restrições ambientais.

16

Mobilidade do departamento.

17

Características físicas do ambiente.

18

Observações e aspectos relevantes do local.

Tabela 4.10 - Formulário para Coleta de Informações das Áreas Operacionais.


Infra-estrutura da Rede – Montar um mapa da rede, identificando a localização dos
segmentos e dispositivos de interconexão, os critérios utilizados para dar nome aos
segmentos e dispositivos, identificar o tipo, características e dimensões das estruturas
de suporte ao cabeamento de rede, rotas de passagem dos cabos, e outras
características importantes.



Mapa da Rede - Para entender os fluxos de tráfego correntes na rede existente, devese elaborar um esquema de funcionamento e relacionamento das entidades instaladas,
identificando os elementos usuários mais importantes da rede. Estes elementos
poderão ser estações de trabalho, segmentos de rede de alto tráfego, dispositivos de
acesso, dispositivos de interconexão e outros. Estas informações, aliadas com seus
dados de desempenho, oferecem um panorama das áreas de concentração dos usuários
e o nível de tráfego que a rede deverá suportar. Algumas ferramentas poderão ser
utilizadas para auxiliar na montagem do mapa da rede, {Sauve04] indica os softwares
“Click Net Professional” ou “Netsuite Professional Audit”, ou ainda o 3Com Network
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Supervisor,
para descobrir automaticamente as topologias de conexão dos
equipamentos, identificando estações, endereços IP, tipo de conexão, e outras.
O Mapa deverá incluir o maior volume possível das informações listadas na Tabela
4.11
#

Informação

01

Informações geográficas sobre a distribuição da estrutura da empresa.

02

Identificar as conexões da rede WAN existente. Mostrar as conexões que
interligam as unidades da empresa e outras conexões externas.

03

Levantar plantas dos prédios, andares e salas.

04

Identificar as conexões LAN entre prédios e entre unidades.

05

Identificar a tecnologia dos enlaces utilizados e suas capacidades.

06

Identificar os provedores de serviços de comunicação, acesso a Internet e
outros serviços externos.

07

Identificar a localização dos pontos de concentração de comunicação,
localizando e identificando os roteadores e switchs de distribuição da rede.

08

Identificar a localização e alcance das VPNs.

09

Localizar os principais servidores e salas de servidores (Server farms).

10

Identificar e localizar mainframes.

11

Identificar e localizar as estações e dispositivos de gerência.

12

Identificar a localização e abrangência de VLANs.

13

Identificar a topologia de sistemas de firewalls.

14

Localizar os grupos de estações de trabalho e quantidades por local/região.

15

Identificar a topologia lógica da rede.

Tabela 4.11 – Aspectos a serem Representados em um Mapa da Rede
A Figura 4.7 mostra um exemplo de mapa que agrega um conjunto de informações a respeito
das conexões existentes na rede. Neste mapa estão representadas tecnologias que atualmente
são pouco utilizadas como é o caso do Token Ring, FDDI e também o caso de redes Ethernet
de 10Mbps, as quais deverão ser representadas, pois são pontos prováveis para modernização.
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Figura 4.7 – Exemplo de Mapa com Detalhes da Rede. [Sauve04]


Esquemas de Endereçamento e Nomenclaturas - As estruturas de rede instaladas
normalmente possuem um esquema de endereçamento e de nomenclaturas para
identificar os dispositivos instalados na rede. Conhecer este esquema auxilia no
processo de caracterização da estrutura lógica instalada. É importante entender e
documentar os esquemas de endereçamento, como listados na Tabela 4.12.
#

Informação

01

Endereçamento IP utilizado para identificar os dispositivos da rede.

02

Estratégia de criação e endereçamento de
sumarização de rotas (supernetting).

03

Critérios de tradução de nomes – NAT (Network Address Translation).

04

Critério de atribuição de nomenclatura para pontos de rede e dispositivos
conectados à rede.

05

Critérios de atribuição de nomes de sub-redes e segmentos de rede.

06

Critério de nomenclatura e identificação dos componentes da infra-estrutura
de cabeamento e rotas de distribuição de cabos.

07

Critério de nomenclatura e identificação das sub-redes Wi-fi.

sub-redes (subneting)

Tabela 4.12 – Aspectos de Endereçamento e Nomenclaturas

e
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Caso a rede existente não possua estes esquemas implantados, é conveniente que o
projetista defina critérios junto com o cliente, para serem utilizados na etapa de
implantação, posteriormente na documentação e nas atividades de gerenciamento da
rede.
Aspectos Operacionais da Rede - As empresas normalmente possuem alguns
esquemas operacionais implantados em suas redes. Os procedimentos adotados
deverão ser pesquisados pelo projetista para identificar possíveis pontos vulneráveis
ou pontos críticos que poderão impactar na estruturação do novo projeto de rede.
Questionar como funcionam os esquemas de proteção no ambiente de trabalho, as
aplicações e bancos de dados, as conexões com o mundo remoto (Internet/WAN), o
sistema de cabeamento de rede e circuitos elétricos. Esta informações poderão trazer
algumas surpresas em relação às vulnerabilidades presentes, assim, é interessante
elaborar uma pesquisa para responder questões como as listadas na Tabela 4.13.
#
01

02

03

04

05

Questão
Como está a proteção elétrica?
- Existem quadros independentes para a área de informática?
- Existem circuitos elétricos separados para os equipamentos de informática?
- Como está a situação do sistema de aterramento?
- Como está a polarização elétrica das tomadas?
- Qual é a qualidade da energia recebida da concessionária?
- Como está a documentação da instalação elétrica?
- A carga contratada com a concessionária está adequada à demanda do(s) prédio(s)?
Como está a proteção do sistema de cabeamento de rede e telefonia?
- Qual norma técnica foi utilizada para a instalação?
- Qual a topologia existente?
- Qual a velocidade projetada para ser suportada pelo cabeamento?
- Existe certificação emitida para o cabeamento instalado?
- Existe “As Built” atualizado?
- Existe pessoal interno, qualificado, para manutenção do cabeamento?
- Os dutos e quadros de derivação (DGs) são protegidos? Estão fechados?
Como está a proteção do ambiente de trabalho?
- Existe rotina de inventário (regular/eventual) dos equipamentos e softwares?
- Todas as mídias são identificadas com conteúdo e dono?
- As políticas e procedimentos de informática foram discutidos com os usuários ou foram
impostas?
- Os notebooks têm um esquema de proteção de entrada e saída na rede ou cada usuário
liga seu equipamento de modo informal?
- O conteúdo dos notebooks é protegido contra acesso de terceiros?
- Alguém controla os notebooks?
Como está a proteção do(s) servidor (es)?
- Os servidores estão instalados em uma área especial para o seu funcionamento?
- A área (sala/rack) tem acesso realmente restrito?
- Existe controle de acesso à área?
- O local está climatizado? Qual é a periodicidade de manutenção?
- Qual a freqüência de análise de tentativas de intrusão?
- Qual o grau de tolerância à falhas no servidor?
- Qual é o esquema de proteção da alimentação elétrica utilizada?
- Possui nobreaks? Qual a periodicidade de testes de funcionamento?
- Existe documentação da instalação física e lógica dos servidores?
Como está a proteção física dos equipamentos de comunicação de dados?
- Os servidores estão instalados em uma área especial para o seu funcionamento?
- A área (sala/rack) tem acesso realmente restrito? Existe controle de acesso à área?
- Qual é a periodicidade de manutenção preventiva?
- Os equipamentos gerenciáveis estão protegidos por senha?
- Qual o grau de tolerância a falhas nestes equipamentos?
- Existe esquema de contingenciamento no caso de falhas?
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- Existe esquema de equipamentos redundantes ou backup?
- Qual é o esquema de proteção da alimentação elétrica utilizada?
- Possui nobreaks? Qual a periodicidade de testes de funcionamento?
- Existe documentação da instalação física e lógica dos equipamentos?

Tabela 4.13 – Aspectos Operacionais das Instalações. (Castro2005).


Cabeamento - Deverá ser levantado e documentado todo o tipo de cabeamento de
rede utilizado. Identificar os cabos do tipo coaxial, UTP (Categoria 3, 5, 5E e 6), STP,
fibra óptica monomodo e multimodo, e todos os outros cabos utilizados em
telecomunicação. Todo tipo de cabeamento disponível deverá ser levantado e
documentado. Os cabos utilizados no cabeamento vertical, horizontal e das áreas de
trabalho deverão ser anotados. Quando for possível, deve-se tentar identificar o
comprimento dos cabos utilizados, a existência de etiquetas de identificação, rotas de
utilização (backbone entre andares, entre prédios, conexão de estação, etc.),
documentação formal da utilização.
Os dispositivos que utilizem tecnologia Wireless (rádio, laser, infravermelho,
microondas) também deverão ser identificados e documentados.
Um formulário, como o exemplificado na Figura 4.8, poderá auxiliar no levantamento
e documentação destes recursos.
Nome do prédio

Oficina 1

Andar / bloco

Térreo / Bloco 2

Local
da
Comunicação

Sala

de

Sala T002

Topologia de conexão

Estrela

Patch Panel (Marca/
modelo/ lotação)

AMP. 24 / 14

Identificação

Porta
P.Panel

Tipo
Cabo

Uso

Origem

Destino

Compr.
(metros)

B2.01

01

UTP

N

B02

T012

60

B2.03

03

UTP

N

B02

T018

70

B2/B0

24

F.O.

B

B02

B00

150

Observações

Cabo do backbone.

Figura 4.8 – Modelo de Formulário de Coleta de Informações.


Restrições Arquiteturais e Ambientais - Identificar as restrições arquiteturais que
poderão existir em qualquer dos locais envolvidos no projeto, como por exemplo, a
instalação de infra-estrutura de rede em um prédio histórico. Aspectos ambientais,
como áreas com concentração de umidade, calor, gases, produtos químicos e
interferências eletromagnéticas poderão colocar em risco a operação de equipamentos
e comprometer a vida útil dos materiais de infra-estrutura. Identificar as possíveis
rotas de passagem dos cabos internos e externos, que podem e/ou poderá vir a
atrapalhar a instalação e a operação normal do segmento da rede. A Tabela 4.14
apresenta uma lista de restrições que poderão ser avaliadas e coletadas pelo projetista.
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#

Item de Verificação

01

A rota de passagem dos cabos passa perto de locais que possam provocar ações
mecânicas ou caminhos onde o tráfego de veículos poderá afetar os dutos de
passagem dos cabos de rede, como: passagem de caminhões, trens, tratores, outros?

02

A rota de passagem dos cabos passa por áreas onde atividades de construção
poderiam romper os cabos?

03

A rota de passagem dos cabos passa por áreas que pertencem a terceiros?

04

Como estão os espaços livres para instalação de novos cabos em patch panels,
tubulações, racks de equipamentos?

05

Há facilidades de acesso aos dutos de passagem de cabos?

06

Qual é o tipo de forro utilizado nas salas? (laje, forro de gesso, PVC, outros tipos)

07

Como são as paredes das salas? (divisórias, alvenaria, placas de gesso, outros)

08

Existem restrições de visadas a serem observados entre locais remotos?

09

A rota de passagem dos cabos passa por áreas onde possam sofrer interferência
eletromagnética como transformadores ou motores elétricos?

10

A rota de passagem dos cabos passa por áreas onde possam sofrer agressão de
produtos químicos, umidade, ou calor intenso?

11

Qual é a situação da rede elétrica no prédio e a que vai alimentar os equipamentos
ligados à rede de informática?

12

Qual é a situação da ventilação/ refrigeração nas salas de equipamentos e
distribuição de cabos?

13

Como está a situação do sistema de aterramento do prédio?

14

A rede elétrica e/ou de telefonia possui sistema de proteção de transientes?

Tabela 4.14 - Verificação de Restrições Arquiteturais e Ambientais


Características Operacionais - O projetista deverá conhecer o perfil de tráfego da
rede existente e para isto será necessário desenvolver alguns procedimentos de coleta
de informações. Estas informações permitem conhecer o volume de tráfego por
segmento, volume de colisões, taxa de erros, tamanho médio dos pacotes trafegados,
protocolos utilizados, volume de broadcasts e outras informações.
A utilização destas informações permite ao projetista montar o perfil da rede antes da
execução dos trabalhos. Estas informações poderão ser comparadas com informações
coletadas após a implantação do projeto para verificar se alguns dos objetivos técnicos
foram alcançados.
Não é simples efetuar a coleta de informações e para isto o projetista deverá definir
uma metodologia para coleta de dados. A Tabela 4.15 poderá auxiliar na definição de
algumas premissas.
#

Característica

01

Verificar quais segmentos são mais representativos. (As conclusões poderão
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ser extrapoladas para os demais segmentos)
02

Levantar dados nos horários de pico ou uma amostra para estabelecer a
média de tráfego nos segmentos.

03

Definir o tamanho da amostra de dados. (quantidade de horas / dias /
semanas)

04

Definir o período de coleta de informações para a amostra. (5x dia /15
minutos)

05

Verificar com o cliente o tempo disponível para efetuar a coleta de dados.

06

Verificar como os dados poderão ser coletados. (portas de hub, espelhamento
de portas em switch, uso de ferramenta de gerenciamento existente na rede,
e outros)

07

Definir a ferramenta de coleta de dados.

Tabela 4.15 - Informações de desempenho da rede. [Sauve04]


Análise da Disponibilidade – Para que seja possível ter uma medida de comparação
da disponibilidade antes e depois da implantação do projeto, é necessário que o cliente
possua registro do volume de problemas ocorridos, tempo de recuperação dos
problemas, parcela da rede afetada (ex. número de usuários), quando foi a ultima
queda importante, o motivo da queda e outras informações disponíveis que julgar
importante. Para facilitar a visualização e análise, as informações coletadas poderão
ser armazenadas em uma tabela conforme modelo mostrado na Tabela 4.16.
Segmento

MTBF

MTTR

Data/Duração da
parada

Causa da
parada

Observação

B02/B00

18000

00:12

10/02/04 – 00:25

Disjuntor QE

Acidente Elétrico

B05/B05.12

15325

00:25

15/05/05 – 00:12

Cabo solto

Substituído Cabo

....
Média
Geral

....
19250

....
00:10

....
-

....
-

....

Tabela 4.16 – Modelo de Formulário para Registro de Eventos de Paradas.


Análise da Utilização - Pode-se verificar que a utilização dos enlaces remotos é o que
normalmente mais provoca a lentidão na comunicação em uma rede. Devem-se tomar
alguns cuidados na definição das características da coleta de informações do volume
de utilização, como por exemplo, utilizar médias a cada 10 minutos durante dois dias,
no horário comercial. A definição do critério de coleta de dados é importante, pois
intervalos muito longos mascaram os períodos de pico de tráfego e períodos muito
curtos mostram muitos “transientes” ou muitos detalhes [Sauve04]. Outra
característica a ser considerada é o volume de tráfego gerado em cada protocolo
utilizado na rede. Para facilitar a visualização e análise das informações coletadas,
estas poderão ser armazenadas em uma tabela conforme modelo mostrado na Tabela
4.17.
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% - Utilização Relativa ao
Tráfego total

% Utilização Relativa à
Capacidade do Enlace

Taxa de Broadcast e
Multicast

IP

84%

42%

10%

IPX

2%

1%

3%

AppleTalk

0%

0%

0%

DECNet

0%

0%

0%

NetBIOS

9%

5%

3%

SNA

4%

2%

1%

Outros

1%

1%

2%

Tabela 4.17 – Informações de Tráfego da Rede. [Sauve04]


Nível de Erros - Permite verificar a incidência de erros de quadros nos segmentos.
Um analisador de dados ou alguma ferramenta de gerenciamento da rede poderá ser
utilizado para coletar informações. Uma sugestão é medir o número de frames por
hora, recebidos com erro durante alguns dias. Um valor considerado normal seria de
um quadro com erro para cada megabyte de dados trafegado. Estas informações são
importantes, pois podem identificar problemas de interferência elétrica no
cabeamento, que poderão também afetar na operação da nova rede.



Análise da Eficiência - Permite verificar o volume de quadros que circula pela rede.
Pode-se observar a relação do volume de quadros pequenos (quadros de controle) e os
quadros muito grandes (quadros de dados completos).



Análise do Tempo de Resposta e Atraso - Permite identificar o impacto causado na
comunicação de informações por problemas estruturais, problemas com aplicativos ou
a baixa capacidade do enlace de comunicação frente à demanda de tráfego existente.
Um teste utilizado é o utilitário “ping” pode indicar o tempo de ida e volta (around
trip time) de um frame, até o dispositivo de destino, sem ser influenciado pela
aplicação.

A maior parte dos hubs, switchs e roteadores gerenciáveis fornecem algumas das informações
listadas através de algumas ferramentas internas de estatística. A maioria permite o uso de
SNMP para a coleta de informações.
Para levantar as informações da rede podem ser utilizados diversos tipos de ferramentas. Se a
rede está sendo gerenciada, muita informação estará disponível na console de gerência.
Analisadores de protocolos como: “Sniffer” da Network Associates, “Etherpeek” da AG
Group, ou “ Optview“ da Fluke, permitem capturar o tráfego da rede, decodificar os pacotes e
elaborar estatísticas. Na Internet encontram-se várias ferramentas baseadas em software livre
como o NTop, Snort, Nagios, OpenNms e outros. Ferramentas de monitoração remota, como
as Probes RMON, com o uso do SNMP, permitem coletar um grande volume de dados como:
erros de CRC, colisões em segmentos Ethernet, erros em pacotes, tamanhos de quadros, taxa
de tráfego em cada interface, volumes de broadcasts, origem e destino das informações e
muitas outras.
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Para verificar as condições físicas da rede poderá ser utilizada a lista de verificação da Tabela
4.18, para auxiliar no registro de alguns pontos importantes a serem observados no
levantamento de informações da rede.

#

Verificação

01

Levantar a documentação existente sobre a topologia da rede.

02

Levantar a documentação existente sobre a infra-estrutura física para passagem e acomodação
dos cabos de rede.

03

Levantar plantas baixas dos prédios onde serão executados os serviços com a rede.

04

Levantar a documentação existente sobre a infra-estrutura de cabeamento de rede e
comunicação existente.

05

Levantar os esquemas de endereçamento e de atribuição de nomes aos dispositivos de
comunicação da rede.

06

Levantar os endereços e nomes atribuídos aos dispositivos de comunicação da rede.

07

A infra-estrutura de cabeamento da rede foi instalada de modo estruturado e possui
identificação nos dispositivos?

08

O cabeamento instalado está acondicionado em estruturas de suporte rígidas (eletrodutos,
eletrocalhas, canaletas, outros)?

09

Verificar as distâncias entre as salas de cabos e dispositivos da rede, conferindo se nenhum
cabo ultrapassa as distâncias especificadas pelas normas técnicas.

10

Verificar se a disponibilidade da rede satisfaz as necessidades do cliente e dos usuários.

11

Verificar se os esquemas de segurança satisfazem aos objetivos do cliente.

12

Verificar o volume de tráfego nos segmentos Ethernet. (Ex.: 40% Máximo ao longo de 10
minutos)

13

Verificar os índices de erros de CRC nos segmentos (Ex.: valores menores que 1 erro a cada
milhão de bytes)

14

Verificar índice total de colisões nos segmentos. (Ex.: Taxa menor que 3% ).

15

Verificar a taxa de broadcasts nos segmentos. (Índice inferior a 20% do total).

16

Verificar os índices de utilização dos Links de comunicação externos.

17

Verificar o índice de utilização do roteador de saída (Índice menor que 70% da capacidade)

18

Verificar o índice de descarte de pacotes nos Links de comunicação e nos roteadores da rede
(menor que 1% do total).

19

Verificar o tempo de resposta entre clientes e servidores. (tempo inferior a 100ms entre a ida
e volta da informação)

Tabela 4.18 – Levantamento de Características da Rede
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4.2.4 - Caracterização do Tráfego de Rede
Para a elaboração de um projeto lógico e físico com soluções adequadas às necessidades do
cliente é importante obter informações sobre as características do tráfego que circulam pela
rede. Podem-se resumir as características de tráfego em quatro tópicos como: fluxo, carga,
comportamento e algumas considerações sobre qualidade de serviços (QoS).
A caracterização do fluxo permitirá identificar as principais rotas de tráfego dentro da rede, ou
seja, quais são as principais origens e destinos do tráfego. Este fluxo pode ser simétrico
quando os volumes trocados entre origens e destinos são equivalentes, como por exemplo, em
aplicações de correio eletrônico. O fluxo pode ser assimétrico quando um dos dispositivos
disponibiliza um volume muito maior de tráfego do que os demais dispositivos, como, por
exemplo, aplicações cliente-servidor.
Para identificar as principais fontes e receptores de informações, devemos identificar as
comunidades de usuários e os locais de armazenamento de dados. Uma comunidade é um
conjunto de usuários que utiliza as mesmas aplicações e pode corresponder a um
departamento ou conjunto de departamentos, que podem estar dentro do mesmo prédio, como
também em localidades remotas da estrutura do cliente. A divisão de comunidades está
vinculada diretamente à utilização de um determinado tipo de aplicação e não por um
departamento. Estas comunidades poderão ser documentadas conforme tabela sugerida na
Tabela 4.19.
Nome da
Comunidade

Aplicações
Utilizadas

Áreas
Envolvidas

Número de
Usuários

Localização da
Comunidade

Finanças

APP01 / APP02

Contab./Tesour.

52

Bloco 1

Suprim.

CP02

Almox.

3

Bloco5

Tabela 4.19 – Comunidades Usuárias de Aplicações
É preciso identificar as principais fontes de dados, principalmente quando os dados estão
distribuídos por diversos dispositivos ou fontes de dados, como servidores, mainframe,
unidades de backup, disk arrays, juke box, e outros. Documentar as fontes de dados utilizando
uma tabela como a sugerida na Tabela 4.20.
Nome do dispositivo

Localização

Aplicações Suportadas

Comunidades Usuárias
do Dispositivo

Array01

SServ

Rede Interna

Suprim / RH / Finan

Array03

SServ

Produção

Linha01

Tabela 4.20 - Fontes de Informação para a Rede
Como já foi dito anteriormente, fazer um levantamento do fluxo de tráfego na rede existente é
importante para conhecer a taxa de ocupação dos meios de comunicação disponíveis. Esta
taxa é obtida medindo-se o volume de tráfego em um determinado período, entre a fonte e o
receptor das informações. Um fluxo de informação é composto por duas partes, a primeira são
informações de protocolo utilizado na comunicação e a segunda são os dados utilizados pela
aplicação. Os atributos de um fluxo são: Direção, Simetria, Caminho, Número de pacotes,
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Número de Bytes e Endereços de Origem e Destino. A RFC2063 (Traffic Flow Measurement:
Architecture) oferece informações úteis a este respeito.
Pode-se identificar a quantidade de bytes de um fluxo usando um analisador de protocolos ou
as informações de uma estação de gerência de rede. Usando um programa como o
“Traceroute” ou as tabelas de roteamento, pode-se descobrir as rotas utilizadas na
comunicação para os destinos acessados. A partir destas informações pode-se montar uma
tabela de utilização por rota para os principais destinos, como a Tabela 4.21.
Origem

Destino

Mbytes/seg

Rota

Volume de
Tráfego

FSPO

Sede

512K

200.10.92.54

50%

FBRU

Sede

256K

200.10.92.54

28%

Tabela 4.21 – Tabela de Rotas e Volume de Tráfego
Estas informações são interessantes para conhecer o fluxo de dados entre unidades e também
para poder ter uma base para dimensionar os recursos necessários atender aos objetivos do
projeto.
Caracterização dos Tipos de Tráfego - Conhecer as aplicações que serão utilizadas e
entender como elas deverão se comportar em termos de tráfego ajuda a caracterizar a
utilização dos meios de comunicação. Para novas redes não é possível medir o tráfego real e
assim torna-se necessário utilizar técnicas indiretas para estimá-lo.
Relacionar as aplicações com alguns modelos de fluxos bem conhecidos é útil para que seja
possível estimar o comportamento de tráfego. Os modelos são: Terminal-Hospedeiro, ClienteServidor, Peer-to-Peer (par-a-par), Servidor-Servidor, Computação Distribuída. Algumas das
principais características destes modelos estão relacionadas na Tabela 4.22.

Modelo

Fluxo

Característica

Exemplo

TerminalHospedeiro

Assimétrico

Terminal envia poucos bytes e Servidor
responde com muitos

Telnet

ClienteServidor

Bidirecional
Assimétrico

Terminal envia poucos bytes e Servidor
responde com muitos.

Acessos Web

e

Direção Servidor-> Cliente é a mais
utilizada
Peer-to-Peer

Não tem direção
natural

Usuários e aplicações têm utilizações
equivalentes
nos
requisitos
de
comunicação.

Teleconferência

ServidorServidor

A simetria depende
da
aplicação
particular

Troca de informações entre servidores

Serviços de diretório,
Cachê de dados, back-up
de dados.

Computação
Distribuída

Entre gerente e
nodos
de
computação
ou
entre nodos

Gerente aloca tarefas aos nodos e
dependendo da aplicação, os nodos podem
trocar informação entre si.

Modelo
mais
especializado e raro.

Tabela 4.22 – Modelos de Fluxos de Dados e Principais Características.
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Para documentar os fluxos de dados para as aplicações existentes e novas deve-se escolher o
tipo de modelo, identificar as fontes e os consumidores dos dados. O modelo apresentado na
Tabela 4.23 poderá ser utilizado para auxiliar na documentação do fluxo de tráfego.
Aplicação

Modelo
de Fluxo

Protocolos
usados

Comunidade de
usuários

Servidores
Hospedeiros

/

Demanda
de banda

Requisitos
de QoS

APP01

Const.

HTTP

52

Serv01

10kbps

Médio

CP02

Const.

SQL/HTTP

3

Serv03

2Kbps

Médio

Tabela 4.23 – Características das Aplicações Utilizadas [Oppenh99].
Para evitar gargalos na rede é importante obter uma estimativa da carga de tráfego da rede.
Não é uma tarefa simples e esta caracterização da carga de tráfego é importante para o correto
planejamento de capacidade dos enlaces e também dos equipamentos envolvidos na
comunicação de dados. Para calcular a carga de tráfego é preciso obter o seguinte:
- Número de estações que geram tráfego
- Tempo médio entre os quadros gerados
- Tamanho médio dos quadros transmitidos.
- A freqüência de sessões de aplicações
- Tempo médio de cada sessão
- Quantidade de sessões simultâneas
Nem sempre os dados acima estão disponíveis sendo necessário estimar os volumes. Para isto
é importante conhecer as aplicações e elaborar estimativas, normalmente junto com o pessoal
técnico do cliente que pode oferecer bons indicadores. A Tabela 4.24 apresenta alguns
tamanhos médios de mensagens trocadas em uma sessão de trabalho.

Tipo de objeto

Tamanho em Kbytes

Tela de terminal

4

Mensagem de mail

10

Página Web (com algumas Figuras)

50

Planilha

100

Documento de processador de texto

200

Tela gráfica

500

Documento de apresentação

2.000

Imagem de alta qualidade (qualidade de impressão)

50.000

Objeto multimídia

100.000

Backup de base de dados

1.000.000

Tabela 4.24 – Tamanho Médio de Mensagens por Tipo de Objeto [Oppenh99]
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Os objetos trocados em uma sessão de trabalho transportam, além dos dados, várias outras
informações do protocolo de comunicação que também oneram a utilização dos enlaces. Se
for possível estimar o tamanho das mensagens transmitidas por aplicativos específicos, no
calculo do volume total transmitido deverão ser acrescentadas o volume de informações de
protocolo. Estas informações são conhecidas como “overhead de protocolo”. A Tabela 4.25
apresenta o overhead de protocolo acrescentado a cada pacote transmitido.

Protocolo

Detalhes do overhead

Total de bytes

Ethernet
com LLC

Preâmbulo=8 bytes; cabeçalho=14 bytes; LLC=4 bytes; CRC=4
bytes; Interframe gap=12 bytes

42

HDLC

Flags=2 bytes; endereços=2 bytes; controle=2 bytes; CRC=4 bytes

10

IP

Cabeçalho sem opções

20

TCP

Cabeçalho sem opções

20

IPX

Cabeçalho

30

Tabela 4.25 – Overhead de Mensagens por Tipo de Protocolo LAN - [Oppenh99]
Nos enlaces WAN, ao volume dos pacotes de dados são acrescentados ainda o overhead do
protocolo de roteamento na transmissão. Calcular o overhead de roteamento é importante para
estimar o tráfego adicional no enlace de dados, principalmente se o enlace for lento. A Tabela
4.26 apresenta alguns parâmetros que poderão ser utilizados nas estimativas de tráfego em
enlaces WAN.
Protocolo
Roteamento

de Tempo default de
Tamanho da
Rotas por
atualização (seg) entrada da tabela
pacote

Overhead da
atualização
(bytes)

Tamanho de um
pacote cheio

IP RIP

30

20

25

32

532

IP IGRP

90

14

104

32

1488

AppleTalk RTMP

10

6

97

17

599

IPX
SAP
(não é protocolo de
roteamento)

60

64

7 serviços

32

480

IPX RIP

60

8

50

32

432

DecNet Phase IV

40

4

368

18

1490

Vines VTRP

90

8

104

30

862

XNS (Xerox)

30

20

25

40

540

Tabela 4.26 – Overhead de Mensagens por Tipo de Protocolo de Roteamento -[Oppenh99].
Para auxiliar na visualização das informações o projetista poderá montar uma tabela de
estimativas como mostrada nos exemplos da Tabela 4.27 e Tabela 4.28.
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Tabela de Estimativas de Tráfego
Parâmetro

Valor

Observação

Número de Localidades
Bytes numa tela
Overhead telnet
Overhead replicação
Overhead Cliente/Servidor
Overhead de FTP
Espera por 1 tela telnet
Compactação dados
Bits por byte
Utilização máxima
Fila média
Overhead HTML

9
3000
20%
100%
100%
20%
2
70%
8
0,4
0,5
20%

Localidades envolvidas
Tela geral de consulta

Página HTML

50000

Número de bytes numa página HTML com tags e
imagens incluídas

Carga página HTML

5

Tempo que usuário deve esperar por uma página

Pequenas transações significam overhead maior
Tempo que usuário deve esperar por uma tela

Utilização máxima de um canal para ter fila média
Fila aceitável

Número de bytes numa página HTML de legislação, com
tags e imagens incluídas.

Página HTML de legislação 10000

Tabela 4.27 – Exemplo de Tabela de Estimativas – [Sauve04]
Aplicações
AAA

AAB

HTTP

Telnet

10

10

1

1

3

4

Descrição dos dados / interação

Pagina
HTML

Tela
Cônsul.

Tamanho em bytes/ interação

20000

3000

Overhead de Protocolo

0,2

20%

Interação + Overhead

24000

3600

Tráfego Total (Bytes/Hora)

720000

144000

5

2

Tamanho da interação com limite de
tempo.

24000

3600

Tráfego Total em bits/s

1600

320

Capacidade total em bits/s

57600

21600

Tipo de Acesso
# de Sessões Simultâneas
# de Consultas por Hora de Sessão
Interações numa Consulta

Limite de
(segundos)

tempo

por

Interação

Tabela 4.28 - Exemplo de Tabela de Estimativas de Tráfego– [Sauve04]
Dispositivos de interconexão de camada 2 ( hubs e switchs) propagam o broadcast para todas
as portas ativas e isso pode levar a problemas de escalabilidade, pois, dependendo do volume
de mensagens, isto poderá afetar diretamente a capacidade de processamento dos
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equipamentos conectados no domínio de broadcast. Por este motivo recomenda-se que o seu
volume não ultrapasse a 20% do tráfego total. O broadcast é necessário para o funcionamento
de muitos serviços de redes locais como o DHCP, ARP, SAP, NETBIOS, RIP, IGRP e outros.
Os domínios de broadcast são delimitados por roteadores ou VLANs em switchs de camada
3. A Tabela 4.29 poderá ser útil para determinar quantas estações colocar num único domínio
de broadcast:

Protocolo

Número máximo de estações

IP

500 (ou 200, se tiver aplicações multimídia)

NetWare

300

AppleTalk

200

NETBIOS

200

Tabela 4.29 – Estações por Domínio de Broadcast - [Sauve04]
Requisitos de Qualidade de Serviço (QoS) - É necessário identificar se alguma aplicação
possui restrições quanto à vazão ou atraso. Desta forma é importante identificar a “Qualidade
de Serviço – (QoS) necessária para estas aplicações.
Os equipamentos de comunicação utilizados nas redes LAN e também nas WAN deverão
possuir características que suportem os diversos tipos de protocolos utilizados para controlar a
QoS na rede.
A Tabela 4.30 apresenta uma lista de verificação sobre os aspectos de fluxo de tráfego e
requisitos de QoS, que poderão ser questionados ao final desta etapa de coleta de informações
para verificar se os principais aspectos foram avaliados.

#

Item

01

Identificar as fontes importantes de tráfego e dispositivos da rede. Documentar o fluxo de tráfego.

02

Identificar as áreas/ estações que são grandes consumidoras de tráfego na rede.

03

Documentar o fluxo de tráfego entre fontes e seus consumidores.

04

Categorizar o tipo de fluxo de tráfego de cada aplicação utilizada.

05

Estimar os requisitos de banda passante para cada aplicação.

06

Caracterizar o tráfego da rede em termos de taxas de broadcasts / multicasts, eficiência, tamanho de
estruturas, janelas e controles de fluxo e mecanismos de recuperação de erros.

07

Verificar as taxas de broadcasts e se estão dentro de níveis aceitáveis.

08

Determinar os requisitos de QoS para cada aplicação

09

Dividir em categorias os requisitos de QoS para cada aplicação.

Tabela 4.30 – Lista de Verificação de Requisitos de Tráfego
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4.2.5 – Análise das Informações Coletadas
Após coletar as informações sobre as características operacionais do cliente, do seu ambiente
de informática e também as suas necessidades e tendências de evolução, é possível elaborar
um documento que contenha uma descrição do ambiente e de suas necessidades. Durante a
análise destas informações pode-se concluir pela necessidade de se obter informações
complementares devido à constatação da ausência de alguma informação ou existência de
alguma dúvida ou ainda, a detecção de algum fato conflitante. Estes fatos conflitantes podem
ser resultados da coleta de informações com funcionários que possuam visões ou percepções
diferentes sobre um mesmo problema, ou pelo fato do projetista ter sido induzido a
interpretações diferentes devido à vivência ou experiências diferenciadas sobre o mesmo tipo
de caso.
De qualquer modo, torna-se necessário que sejam feitas novas interações com os funcionários
da empresa de modo a eliminar as eventuais dúvidas e complementar as informações
coletadas para que se chegue a um consenso. A Figura 4.9 apresenta o relacionamento das
etapas do levantamento de informações, a análise das informações e a validação do cliente.

Coleta de
Informações

Análise das
Informações

Validação do
Cliente

Características e Necessidades
do Ambiente de Informática

Especificação dos Requisitos

Figura 4.9 – Fase de Levantamento de Informações. [Carvalho95]

4.3 – Especificação dos Requisitos
A partir da coleta e análise das informações a respeito das necessidades e características
funcionais do cliente, é possível elaborar a especificação da topologia geral da rede e também
os requisitos necessários para operacionalização da rede.
Identificando a distribuição física dos grupos de estações de rede, o relacionamento funcional
entre as diversas áreas, o seu modelo de operação e os recursos associados aos grupos, é
possível definir o modelo de operação da rede. A partir destes relacionamentos é possível
estabelecer um modelo prévio da topologia da rede, identificando seus grupos operacionais
que poderão ser agrupados em sub-redes.
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Os requisitos são derivados das necessidades e das características do ambiente de redes como
um todo e específico de cada um dos seus grupos de trabalho. Estes requisitos correspondem
às condições que devem ser satisfeitas para atender às necessidades especificadas pelos
usuários. São definidos dois tipos de requisitos:


Requisitos Funcionais – relacionados a características e funções que a rede deverá
possuir para atender as necessidades da empresa. Por exemplo, categoria das
aplicações (dados, voz, vídeo), tipos de cabos, tipos de componentes de distribuição,
restrições à realização de obras civis e outros. .



Requisitos Quantitativos – correspondem a atributos quantificáveis que um conjunto
de componentes da rede deverá suportar. São expressos segundo uma escala de
valores. Por exemplo, número de pontos, densidade de pontos, número de acessos por
ponto de rede, taxa de transmissão de um Link, disponibilidade mínima e outros.

Durante o processo de especificação pode-se incorrer na escolha de alternativas que não sejam
as mais adequadas à solução do problema considerado ou não atendam às expectativas do
próprio usuário. Deste modo, é importante discutir as propostas com os usuários que podem
questionar e eventualmente fornecer informações adicionais que poderão alterar algumas das
bases do projeto. Eventualmente, algumas alterações poderão ser resultados de mudanças de
estratégias da empresa, que poderão levar a refazer alguns passos da etapa anterior.
A Figura 4.10 demonstra as etapas envolvidas na especificação dos requisitos e ressalta a
validação do cliente.

Levantamento de Informações
Características e
necessidades do ambiente
de Informática

Especificação da
Topologia da Rede

Restrições
Tecnológicas,
de custo e
prazo.

Viabilidade
de
Modernização

Definição das
Características e
Necessidades de
Cada Grupo.

Validação do
cliente

Especificação dos
Requisitos Funcionais
e Quantitativos.
Requisitos de Projeto

Projeto Físico / Lógico

Figura 4.10 – Especificação dos Requisitos [Carvalho95]
As características e necessidades, tomadas como base para a especificação da topologia de
rede e dos requisitos de projeto, já foram abordadas nos itens 4.2.2 – Objetivos e Restrições
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Técnicas e 4.2.3 – Caracterização da Rede Existente. A Figura 4.11 apresenta as principais
características e necessidades que poderão ser utilizadas na especificação da topologia.

Conectividade

Dispositivos

Ambiente

Operação
Gerenciabilidade

Legado
Confiabilidade
Serviços de Rede
Ferramentas de
Software
Desempenho
Disponibilidade
Escalabilidade

Padronização
Especificação da Topologia

Figura 4.11 – Características Utilizadas para Especificar uma Topologia
Para cada característica pode-se montar uma lista com uma série de requisitos funcionais e
quantitativos que deverão ser aplicados ao projeto, conforme exemplo listado na Tabela 4.31.
Necessidades e
Características
Tipo de Ambiente

Infra-estrutura
computacional

Modo de
Operação














Ferramentas de
software

Serviços de Rede










Requisitos Funcionais

Requisitos Quantitativos

Tipo de Cabo.
Restrições à realização de obras civis.
Eletrodutos metálicos
Canaletas plásticas
Horário de trabalho
Tipo de cabo.
Serviços disponibilizados.
Aterramento
Eletrodutos metálicos
Suporte Wireless
Suporte ao sistema de cabeamento
metálico estruturado.
Suporte a sistema de diretórios
centralizados ou distribuídos.
Disponibilidade de acesso a softwares
para usuários autorizados.
Acesso a sistemas de workgroup.
Acesso a quais portas de comunicação.
Categoria das aplicações (dados, voz,
vídeo)
Protocolos de aplicação
Tipo de tráfego.
Disponibilidade de acesso a serviços de
rede.
Tipo de cabos e componentes de

 Faixa de temperatura e pressão de
operação.
 Índice de ruído.
 Índice de interferência eletromagnética.
 Índice de Umidade.
 Número de pontos
 Número de acessos por ponto.
 Número de portas de switch
 Número de estações.
 Quantidade de acessos à rede Wireless.
 Tempo de resposta
 Quantidade de acessos por estação
 Espaço em disco para armazenamento
individual.
 Nível de prioridade de tráfego.
 Volume de tráfego.
 Nível de prioridade de tráfego.
 Tarifação dos serviços de rede.
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Desempenho

Confiabilidade

Disponibilidade
Escalabilidade

Gerenciabilidade






distribuição.
Qualidade de serviços.
Acesso a quais portas de comunicação.
Prioridade de acesso para grupos.
Prioridade de tráfego de imagens e voz

 Mecanismos de verificação e
recuperação de erros.
 Criptografia
 Caminhos redundantes de acesso.
 Contingenciamento
 Rotas alternativas
 Disponibilidade de banda para novos
serviços.
 Sistema de gerenciamento.
 Tipo de gerenciamento (centralizado ou
distribuído).
 Abrangência do gerenciamento.
 Tipos de MIB.
 Modo de gerenciamento.

 Capacidade de memória,
processamento e armazenamento de
estação.
 Taxa de transmissão em uma sub-rede.
 Taxa de erro, mensagens perdidas.
 MTBF.







MTBF.
MTTR.
Portas de acesso livre.
Espaço para armazenamento.
Pontos de rede nas salas.

 Volume de informações armazenadas.
 Tempo de abrangência do
armazenamento.
 Índices de alarme de anomalias.

Tabela 4.31 – Características e Necessidades do Ambiente de Informática [Carvalho95]
4.3.1 – Projeto da Topologia da Rede
A topologia de uma rede é um mapa que indica os segmentos de rede (redes de camada 2), os
pontos de interconexão, as comunidades de usuários, o tamanho e alcance e o tipo de
dispositivos. O objetivo básico de um projeto de rede é definir os requisitos e características
para obter uma rede segura, redundante e escalável.
Para atender à meta de facilidade de escalonamento e adaptabilidade do cliente, é importante
desenvolver a arquitetura de uma topologia lógica antes de selecionar produtos ou tecnologias
físicas. Nesta fase identificam-se as redes e pontos de interligação, o tamanho e o escopo das
redes, os tipos de dispositivos de interconexão que serão exigidos.
A utilização de redundância de enlaces e dispositivos de interconexão permite oferecer maior
disponibilidade na rede, com o objetivo de eliminar os pontos únicos de falha, duplicando
qualquer recurso cuja falha possa interromper aplicações de missão crítica. Os recursos que
poderão ser duplicados são servidores de aplicações e serviços (DHCP, DNS, Proxy), os
circuitos de comunicação, roteadores importantes, switchs, enlaces de rede, fontes de
alimentação, portas de comunicação cabos de conexão e outros componentes. O grande
problema da implantação da redundância é o custo da solução, necessário para duplicar os
componentes. A utilização de Topologias Redundantes em um projeto de rede deverá ser
aplicada dependendo da necessidade do cliente em possuir caminhos alternativos para os
enlaces.
No projeto de uma topologia de rede deverá ser considerada a utilização de redes virtuais
(VLANs) que é um domínio de broadcast configurável. As VLANs são criadas em um ou
mais switchs, para agrupar usuários e/ou serviços em uma comunidade que possua
características, afinidades e objetivos comuns, independentes do cabeamento físico ou da sua
localidade física dentro da empresa.
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No caso de empresas que baseiam seus negócios na Internet, o uso de conexões múltiplas a
provedores, poderá ser fundamental para manter a disponibilidade dos sistemas. Desta forma,
dependendo da estrutura e distribuição geográfica da empresa, a utilização de provedores
diferentes e/ou localizados em cidades diferentes, e/ou com enlaces de acesso (a partir da
empresa) partindo de unidades diferentes da empresa, poderá constituir de uma estratégia
operacional importante. As vantagens e desvantagens deverão ser consideradas, como: custo,
facilidade de uso, substituição e redundância de equipamentos de acesso, enlaces redundantes,
redundância de ISP (Provedor Internet), complexidade de configurações e regras
operacionais.
O uso de VPN permite que um usuário utilize a rede pública para acessar a rede corporativa
de forma segura. Toda a informação é criptografada e utiliza basicamente o protocolo PPTP
(Point-to-Point Tunneling Protocol) para estabelecer um “túnel” de comunicação restrito
entre o equipamento do usuário e a Intranet da empresa. Este recurso é muito útil para a
montagem de uma “Extranet” onde parceiros de negócios, cliente, fornecedores e usuários
móveis da empresa poderão ter o acesso a “Intranet” da empresa.
Na Topologia de Rede, alguns aspectos de segurança também deverão ser observados.
Verificar a localização dos equipamentos e políticas de controle de acesso, roubo físico,
vandalismo, e outros. Um recurso de segurança importante na rede é a utilização de um
firewall, que é um sistema que estabelece um limite entre duas ou mais redes como, por
exemplo, separar a rede corporativa da Internet.
4.3.2 – Avaliação de Viabilidade de Modernização
Os projetos de modernização de uma rede de computadores envolvem sistemas que estão em
produção e muitas vezes envolvem sistemas críticos para a operação da empresa. Estas
características exigem uma atenção diferenciada do projetista e o uso de profissionais
qualificados para executar os serviços necessários são atitudes importantes para assegurar o
êxito do processo de mudança. Essa exigência por profissionais capacitados é fundamentada
na necessidade do cumprimento de cronogramas calcados no tempo e dentro de um orçamento
predefinido. As equipes responsáveis pelo controle do projeto também devem ter uma
compreensão perfeita do ambiente de negócio dos usuários, dos seus objetivos de melhoria e
das tecnologias de redes que poderão ser utilizadas.
A modernização, também conhecida como “Retrofit”, é muitas vezes a solução encontrada
pelas empresas que não dispõem de grandes orçamentos, mas que desejam proporcionar uma
"sobrevida" para suas redes de comunicação. Essa técnica propõe pequenas reformas que
podem ser programadas de tal forma que os sistemas não precisem parar, ou seja, os usuários
continuam utilizando a rede normalmente enquanto os trabalhos de melhoria são realizados.
Neste caso, procura-se preservar ao máximo a infra-estrutura original e são feitas adaptações
com as tecnologias disponíveis, com o objetivo de aumentar a eficiência dessa rede.
Uma rede de computadores que possua equipamentos com tecnologia ultrapassada pode ser
atualizada através da aplicação de procedimentos de modernização, ou seja, a reformulação da
infra-estrutura e a atualização tecnológica dos seus elementos componentes. Devem-se
considerar as condições operacionais da infra-estrutura física existente como, a qualidade,
características e estado físico dos componentes passivos da rede (cabos UTP, patch panel,
DIO, jacks, racks, e outros), e também quanto à forma de construção e lotação dos dutos de
passagem e distribuição dos cabos.
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A identificação e a descrição apropriadas de cada tarefa requeridas pelo projeto são cruciais
para a conclusão bem sucedida de todo o processo de modernização. Torna-se necessário
então, adotar uma metodologia específica na etapa de implantação do projeto, em que deverão
ser estabelecidas as prioridades das diversas tarefas requeridas para executar o projeto. O
projetista deverá identificar todas as exigências e assegurar-se que as tarefas importantes ou
os pontos de verificação estejam bem claros e que não sejam omitidos no processo de
melhoria da rede.
Após o levantamento e análise das informações, o projetista deverá avaliar as condições
físicas da infra-estrutura de rede existente, as quais, agregadas com os objetivos técnicos e
objetivos estratégicos, serão utilizadas na estimativa do volume e extensão das alterações
necessárias na rede. A partir desta avaliação será gerada uma proposta que apontará os
serviços e modificações necessárias na rede. Caso o volume de alterações seja muito alto,
talvez possa ser mais interessante e econômico desconsiderar rede existente e partir para a
construção de uma nova infra-estrutura física. As restrições de cronograma e orçamento são
fatores que podem influenciar diretamente na decisão e estratégia a ser utilizada. A Figura
4.12 mostra a interação destes fatores na tomada de decisão pela opção da modernização da
infra-estrutura existente.

Infra-estrutura
Física Existente

Restrições
Orçamentárias

Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Técnicos
Necessidades de
Alterações

Baixo

Alto
Volume das
Mudanças

Projeto para
Modernização

Projeto para Nova
Infra-estrutura

Especificação de
Requisitos

Figura 4.12 – Fluxo de Avaliação
Na modernização ocorre basicamente a substituição do hardware ultrapassado por outro mais
moderno e confiável (troca de placas, acessórios, de instalação, e outros). Assim os
procedimentos de melhoria/modificação envolvem itens críticos que dependem de um
planejamento e preparação apropriados para execução dos serviços necessários, obrigando a
revisão e exame dos procedimentos a serem adotados, os quais deverão ser discutidos com o
cliente para alinhar os seus objetivos com as necessidades operacionais.
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A necessidade de modernização das redes de computadores é cada vez maior, uma vez que os
equipamentos, os recursos de infra-estrutura, aplicações e sistemas evoluem constantemente.
A maior motivação para a realização deste processo é, sem dúvida, a redução de custos. Além
do baixo investimento comparado à substituição completa da infra-estrutura e dos
equipamentos instalados, está a possibilidade de escalonar este investimento no tempo. Isto
significa que os equipamentos não precisam ser trocados de forma simultânea, já que existe a
possibilidade de se realizar um projeto prevendo a substituição em etapas, de acordo com um
plano de investimentos. [Pinheiro04]

4.4 - Projeto Lógico
Baseado nas informações levantadas sobre o ambiente operacional e de informática da
empresa, definição da topologia geral da rede e identificação dos requisitos funcionais e
quantitativos, o projetista poderá elaborar o projeto lógico da rede. O projeto lógico aborda a
definição da configuração lógica da rede, o esquema de endereçamento de redes e sub-redes, a
sua infra-estrutura de gerenciamento e segurança e a caracterização dos recursos auxiliares
para a rede. A Figura 4.13 apresenta as fases envolvidas na elaboração do projeto lógico da
rede.
Especificação dos
Requisitos

Nomenclaturas e
Endereçamento
Configuração Lógica

Projeto Físico

Infra-estrutura de
Segurança

Projeto Lógico

Infra-estrutura de
Gerenciamento
Recursos Auxiliares RH/
Treinamento/Software)

Implantação
Figura 4.13 – Fases do Projeto Lógico
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Conforme mostrado na Figura 4.11 os projetos lógico e físico são praticamente definidos em
conjunto, sendo que uma especificação em um deles poderá influenciar na definição de uma
característica no outro.
O projeto lógico deverá especificar:


Modelo de endereçamento dos segmentos de rede e dispositivos.



Modelo de nomenclatura dos dispositivos, pontos e usuários da rede.



Protocolos de switching e de roteamento, incluindo qualquer recomendação sobre o
uso dos protocolos.



Mecanismos e produtos recomendados para a segurança - recomendações sobre
políticas de segurança e procedimentos associados.



Recomendações sobre arquitetura e produtos para a gerência.



Recomendações sobre treinamento e características de funcionários e/ou serviços de
manutenção a serem mantidos.



Definição de VLANs e segmentos lógicos da rede.

4.4.1 - Projeto do Esquema de Endereçamento e Nomenclatura
Este bloco trata de modo resumido a questão de endereçamento da camada de rede, mais
especificamente os endereços IP, e a atribuição de nomes aos recursos da rede.
A questão do endereçamento IP deverá ser tratada de modo criterioso, pois influencia
diretamente na questão do roteamento dos pacotes dentro da rede e também em questões de
segurança e desempenho. Outras questões importantes são: a forma de atribuição de
endereços e o esgotamento de espaço de endereços, as quais poderão trazer dificuldades
operacionais.
Poderá ser importante tratar do endereçamento da rede antes de escolher o protocolo de
roteamento, pois alguns deles não suportam determinados esquemas de endereçamento, como
por exemplo, o roteamento sem classes, o VLSM – Variable Length Subnet Masking, e
outros. [Sauve04].
Algumas das informações coletadas deverão ser utilizadas, ou seja, o projetista deverá
observar a estrutura organizacional do cliente e também o mapa topológico da rede, pois
indicam a hierarquia e os conseqüentes limites de endereçamento.
A definição do endereçamento de rede é um processo manual e a Tabela 4.32 indica algumas
regras simples para auxiliar nesta definição.
#

Descrição

1

Projetar um modelo estruturado para endereçamento antes de atribuir qualquer
endereço.

2

Deixar espaços para o crescimento no número de rede e também no número de
estações nas redes. Uma renumeração futura poderá ser muito trabalhosa.

3

Os blocos de endereço deverão ser atribuídos de forma hierárquica para melhorar a
escalabilidade e disponibilidade.
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4

Os blocos de endereço deverão ser baseados em redes físicas (camada 2). Os
endereçamentos baseados em grupos ou pessoas poderão trazer problemas no caso
de mudanças na rede.

5

Considerar a possibilidade de utilizar endereçamento dinâmico para as estações,
como por exemplo, o DHCP. Este uso possibilita aumentar a flexibilidade e minimizar
o trabalho de reconfiguração.

6

Considerar a utilização de endereçamento privativo para aumentar a segurança e a
adaptabilidade. O uso de NAT e Proxies permitirá que os usuários saiam da rede
corporativa para acesso à Internet.

7

Verifique o endereçamento utilizado em filiais remotas e as dificuldades de
adaptação a um novo modelo.

8

Critérios, regras e espaços de endereçamento (range de endereços) deverão ser
elaborados e distribuídos. Filiais que possuam capacidade técnica poderão atribuir
endereços aos seus servidores, estações e sub-redes, seguindo os critérios
estabelecidos.

Tabela 4.32 – Recomendações para Definição de Endereçamento [Oppenhe99].
Um modelo estruturado significa ter critérios de hierarquia e planejamento. Isto facilita a
gerência de endereços, a localização e reparo de problemas de roteamento e outros, o
entendimento de mapas de redes, a operação da rede, a implantação de soluções melhoradas
de roteamento e também a implantação de políticas de segurança.
O modelo global de endereçamento para a rede corporativa deve ser projetado e administrado
por um departamento centralizado. Deverá definir e administrar o endereçamento privativo
(inválido) da rede corporativa, o número de redes para a camada de núcleo, os blocos de
endereços de sub-rede reservados para as camadas de distribuição e acesso, definir a
utilização do bloco de endereços válidos recebidos do provedor (ISP, Fapesp, ou outro)
externo, administrar e prever o crescimento de endereços da rede.
Soluções como o BOOTP e DHCP vêm prestar suporte para endereçamento dinâmico nas
redes IP, que vem auxiliar e simplificar a tarefa de atribuir endereços e algumas configurações
de comunicação aos dispositivos da rede, como por exemplo, o endereço do roteador principal
da rede.
O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) entrega endereços IP a partir de um bloco
de endereços reservados para este fim. As estações ao fazerem o boot do sistema, utilizando
broadcast, solicitam um endereço IP e o servidor DHCP atende ao pedido. Suporta três tipos
de alocação de endereços, no automático um endereço permanente é dado à estação. Na
manual, uma tabela de endereços permanentes é configurada manualmente e o servidor DHCP
entrega os endereços. No modo Dinâmico, um endereço é dado à estação por um período de
tempo.
Nas redes distribuídas em vários domínios de broadcasts, seria necessário um servidor DHCP
para cada domínio. Um roteador ou switch de camada 3 pode ser configurado para repassar os
broadcasts DHCP (DHCP discover message), para um servidor DHCP instalado no outro
lado do roteador. Este serviço é chamado de “Relay DHCP”.
Endereços privativos são blocos de endereços reservados que podem ser reutilizados em
qualquer empresa e não são roteados pela Internet, pois a Internet exige endereços únicos para
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os dispositivos conectados. A Tabela 4.33 apresenta os endereços privativos reservados
conforme RFC 1918.
Classe

Faixa de endereços

Número de Redes

A

10.0.0.0 a 10.0.0.255

1

B

172.16.0.0 até 172.31.0.255

16

C

192.168.0.0 até 192.168.255.255

256

Tabela 4.33 – Endereços Privativos Reservados
Os equipamentos que precisam ser acessados diretamente pela Internet recebem endereços
públicos além de endereços privativos. Os demais equipamentos da rede corporativa podem
utilizar serviços de NAT e/ou Proxy, para mapear endereços privativos em públicos e assim
acessar a Internet.
A utilização de endereços privativos oferece vantagens como:


Maior segurança - pois os equipamentos não são diretamente acessíveis pela Internet;



Maior quantidade de endereços para os equipamentos da rede corporativa;



Permite alocar endereços em blocos, o que diminui o tráfego de atualização de tabelas
de roteamento;



Menor quantidade de endereços válidos é necessária para atender à necessidade da
empresa.

A utilização de um modelo hierárquico de endereçamento dos dispositivos da rede permite
distribuí-los em blocos funcionais equivalentes com endereços de rede / sub-redes adequadas
às necessidades operacionais.
Este modelo pode oferecer algumas vantagens operacionais como:


Diminuir o tamanho das tabelas de roteamento, consumindo menor quantidade de
banda da rede na troca de tabelas;



Ajuda a melhorar o desempenho;



Permite a convergência mais rápida dos protocolos de roteamento;



Permite melhor escalabilidade; maior estabilidade; menor utilização de recursos dos
equipamentos (CPU, memória, buffers, banda passante, e outros)

Uma das técnicas que poderá ser utilizada neste modelo é a sumarização ou agregação de
rotas, que permite que o roteador junte muitas rotas e as divulguem como uma só rota. Outra
técnica é o uso de VLSM – Variable Length Subnet Masking, que permite dividir uma rede
em sub-redes de tamanhos diferentes, o que não é possível quando se usam apenas máscaras
de sub-rede.
No meio dos anos 90, o crescente tamanho das tabelas de roteamento forçou o IETF a
introduzir o CIDR – Classless Inter-Domain Routing onde os endereços são alocados em
blocos e os roteadores podem agrupar rotas de blocos para diminuir o volume de informações
de roteamento trocadas entre os roteadores. A RFC 2050 dá as regras para a alocação dos
endereços, onde, por exemplo, um ISP recebe um bloco de endereços e os distribui entre seus
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clientes de acordo com as necessidades de cada um e também a rota para estes endereços é
anunciada para a Internet como um único bloco.
Nos roteadores, apenas uma parte do endereço IP é utilizado para realizar o roteamento. A
parte utilizada, chamada de prefixo, é diferente para cada classe de endereços, ou seja, os
endereços de classe A, possuem prefixo de 8 bits, os de classe B – 16 bits, classe C 24 bits. O
tamanho do prefixo está embutido na classe e não é transmitido nas trocas de rotas, por
exemplo, o endereço 172.16.0.0/14 significa um prefixo de 14 bits. No esquema de
roteamento sem classes, os prefixos podem ter tamanhos diferentes, ou seja, poderão haver
sub-redes de tamanhos diferentes dentro de uma mesma rede, esta flexibilidade se chama
VLSM. Com o CIDR, o tamanho do prefixo é transmitido com o endereço IP e esta é a chave
para descobrir qual parte do endereço deverá ser considerada no roteamento. Os protocolos
RIP versão 2, Enhanced IGRP (Cisco), OSPF, BGP-4 e IS-IS aceitam o roteamento sem
classes.
Os recursos de uma rede que recebem endereços são roteadores, switchs gerenciáveis,
estações de trabalho, servidores, impressoras de rede, e outros dispositivos que possuam
interface de conexão à rede. Para ter melhor usabilidade, conforme recomendado por
[Sauve04], é possível acessar estes recursos por nome e não por endereço. Para isto é
necessário agregar à rede um dispositivo que mapeie dinamicamente os nomes e faça a
conversão em endereços de rede. Um servidor DNS – Domain Name Service, em uma rede IP
poderão executar estas tarefas.
No processo de estabelecer critérios para o projeto de atribuição de nomes, a Tabela 4.34
poderá ser útil.
#

Questão

1

Quais dispositivos precisam de nomes? (Servidores, roteadores, impressora,
outros)

2

Quais dispositivos de rede precisam de nomes fixos? (estações, câmeras,
catracas, impressoras locais, outros)

3

Qual é a estrutura de um nome?

4

O tipo de dispositivo será identificado no nome? ( rt, sw, sv, etc...)

5

A localização fará parte do nome? ( SPO, RPO, BRU, etc...)

6

Os nomes serão escritos somente em letras maiúsculas e/ou minúsculas?

7

Como os nomes serão armazenados, gerenciados e acessados?

8

Quem irá atribuir os nomes?

9

O controle de nomes será centralizado? Será possível haver atribuições
descentralizadas?

10

Como serão mapeados os nomes e endereços? De forma estática?
Dinâmica?

11

Se o endereçamento é atribuído de forma dinâmica, se o endereço mudar o
nome também muda?

12

Qual é a redundância necessária para o servidor de nomes?

13

O banco de dados será distribuído entre vários servidores?
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14

De que forma o sistema de nomes poderá afetar o tráfego na rede?

15

De que forma o sistema de nomes poderá afetar a segurança na rede?

Tabela 4.34 – Critérios para Definição de Nomenclatura
4.4.2 - Configuração Lógica – Definição dos Protocolos de Switching e Roteamento
Essa seção resume algumas das considerações na escolha de protocolos de bridging, switching
e roteamento. Estes protocolos diferem quanto às características do tráfego gerado, uso de
CPU, memória, banda passante, número máximo de roteadores pares suportados, capacidade
de adaptar rapidamente as novas condições na rede, capacidade de autenticar atualizações de
rotas por motivos de segurança e o uso de protocolos padronizados comparados com os
proprietários.
De forma geral, para tomar boas decisões em qualquer projeto de redes, o projetista deve
conhecer os objetivos (requisitos), explorar muitas alternativas, investigar as conseqüências
das decisões e elaborar planos de contingência. Para casar alternativas com requisitos de
forma clara e simples, pode-se usar uma tabela de decisão, como no exemplo da Tabela 4.35,
para auxiliar na escolha de protocolos de roteamento. [Sauve04].
Requisitos Críticos

Outros requisitos

Deve ser um
padrão e ser
Não deve gerar
compatível com
muito tráfego
equipamento
existente

Deve rodar em
roteadores
baratos (lowend)

Deve ser fácil de
configurar e
gerenciar

8

7

7

X

8

8

8

X

8

6

6

Adaptabilidade
(*)

Escalável até
grandes redes
(**)

BGP

X

X

X

OSPF

X

X

IS-IS

X

X

IGRP

X

X

Enhanced IGRP

X

X

RIP

X

(*) - deve reconfigurar em segundos após mudança na rede. (**) - centenas de roteadores.

Tabela 4.35 - Exemplo de uma Tabela de Decisão [Oppenh99].
Na Tabela 4.35, um “X” é usado para os requisitos críticos e se a alternativa não satisfizer, ela
é cortada imediatamente. Para requisitos não críticos (que podem ser ou não atendidos), usamse pesos (1=fraco atendimento ao requisito, 10=bom atendimento ao requisito).
Este processo de tomada de decisões poderá ser utilizado na maior parte das fases de
desenvolvimento dos projetos lógico e físico, para auxiliar na seleção de protocolos,
tecnologias, equipamentos e dispositivos que deverão satisfazer aos requisitos do cliente.
Antes de concluir, o projetista deverá fazer uma avaliação crítica, reavaliar as opções
selecionadas, procurando identificar o que pode dar errado com a opção escolhida, verificar se
essa opção foi tentada por outras empresas e se ocorreram problemas. Além disso, deve-se
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tentar verificar como o cliente vai reagir à opção selecionada e quais poderão ser as
alternativas se o cliente não aprovar a decisão.
Seleção de protocolos de switching - A tomada de decisão em relação à seleção de
protocolos de switching é simples pois as opções são limitadas. Devido à redução de custos
dos switchs de rede e as suas características operacionais, estes equipamentos são utilizados
para conexão de equipamentos na grande maioria das redes, das mais simples até as mais
complexas. Encontram-se no mercado basicamente dois tipos de switchs, os gerenciáveis e os
não gerenciáveis. No equipamento gerenciável, o administrador da rede pode habilitar várias
características operacionais, administrar o seu funcionamento e acompanhar os volumes de
tráfego a partir de qualquer estação de gerenciamento da rede. O switch não gerenciável pode
ser utilizado basicamente como um equipamento no nível de acesso da rede e apenas algumas
características de switching estão disponíveis, não permitindo ao administrador da rede
intervir em nenhuma característica operacional.
A maioria dos equipamentos gerenciáveis possui alguns protocolos e serviços que poderão ser
habilitados de acordo com as necessidades do projeto. É comum encontrar no mercado
equipamentos que trabalham na camada 2 do modelo OSI (Layer 2) que oferecem os
protocolos de Switching: Transparent Bridging/Switching (Ethernet), Spanning Tree
Protocol, Store-and-Forward, Cut-Through, Link Aggregation , Trunking, facilidades para
IGMP, facilidades de configuração de VLANs e outras. A maioria das características listadas
está descrita com maiores detalhes no Capítulo 2 deste trabalho.
Montar VLANs com vários switchs implica que estes equipamentos deverão trocar
informação sobre as VLANs implantadas. O protocolo normalmente utilizado é o "Trunking
Protocol", onde os quadros possuem a identificação com a informação de VLAN à qual
pertencem. O IEEE padronizou o protocolo 802.1q para este fim e, no caso de aquisição de
novos equipamentos, é conveniente exigir que os switchs fornecidos dêem suporte a este
protocolo, mas de qualquer modo, no caso de utilizar equipamentos de diferentes fabricantes
deve-se tentar fazer um teste de funcionamento para aferir algumas compatibilidades
necessárias e conseguir com o fornecedor o compromisso de compatibilidade com a
característica desejada.
Muitos switchs admitem um modulo de roteamento e os fabricantes chamam seus produtos de
Switchs de Camada 3 (Layer3), switchs de roteamento, roteadores de comutação e switchs de
várias camadas (multi-layer). Em geral, o switch de Camada 3 é um dispositivo que pode
controlar a comutação (encaminhamento) de estruturas da camada de enlace de dados e da
camada de rede. Um switch multi-layer é um roteador que reconhece protocolos de switching,
protocolos de roteamento e protocolos da camada superior. Alguns examinam a Camada 4 e
outras camadas em um pacote para determinar se deve ser aplicada alguma opção especial ao
encaminhar um pacote à sua porta de destino.
Seleção de protocolos de roteamento - Um protocolo de roteamento permite que um
equipamento com capacidade de roteamento, descubra como chegar a outras redes e trocar
essa informação com outros roteadores. Escolher um protocolo de roteamento não é simples
porque existem várias alternativas, assim, uma tabela de decisão (por exemplo, Tabela 4.36)
poderá ser usada para juntar os aspectos importantes e selecionar os protocolos.
Os protocolos de roteamento diferem quanto às características de tráfego geradas, uso de
CPU, memória e banda passante, o número máximo de roteadores pares suportados, a
capacidade de adaptar rapidamente a novas condições na rede, a capacidade de autenticar
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atualizações de rotas por motivos de segurança, protocolos proprietários, e outras
características.
A Tabela 4.36 apresenta algumas questões que poderão ser utilizadas para auxiliar na
avaliação e seleção do protocolo que melhor poderão ser adaptadas às necessidades da
empresa.
#

Questão

1

Existem limites impostos nas métricas?

2

Com que rapidez o protocolo converge depois de mudanças na rede? Um bom
protocolo (OSPF, por exemplo) converge em poucos segundos.

3

Que quantidade de dados é transmitida em uma atualização de rota? A tabela
inteira? Apenas as mudanças?

4

Quanta banda passante é consumida pelo protocolo?

5

Para quem as atualizações de rotas são enviadas? Para roteadores vizinhos?
Para os roteadores num sistema autônomo?

6

Quanta CPU é necessária para processar as atualizações de rotas recebidas?

7

Rotas estáticas de rotas default são suportadas?

8

A sumarização de rotas é suportada?

Tabela 4.36 – Questões para Avaliação de Protocolos de Roteamento.
Maiores informações a respeito dos protocolos de roteamento poderão ser obtidas no
Capítulo 2 deste trabalho.
4.4.3 - Estratégias de Segurança e Gerência
Segurança e Gerência são aspectos importantes do projeto lógico de uma rede.. Dependendo
do porte e criticidade das aplicações é importante à utilização de profissionais especializados
para suporte e elaboração de projeto específico de segurança e gerência. O projetista deverá
sempre realçar para o cliente a importância e necessidade da aplicação destes procedimentos
na operação normal da rede.
Um projeto de segurança é um aspecto crítico para as empresas, as quais deverão procurar um
suporte técnico especializado para definição das suas diretrizes, políticas e envolvimento dos
funcionários com relação a esta matéria. Quanto maior for a empresa, maior deverá ser a
preocupação e cuidados com este aspecto.
A Gerência de Redes é o conjunto de atividades voltadas para o planejamento, monitoramento
e controle dos serviços prestados pela infra-estrutura de rede e pelas aplicações que dependem
dessa infra-estrutura. Procura maximizar o desempenho, aprovisionar recursos diante de
alterações de demanda, minimizar falhas, documentar e manter configurações, além de zelar
pela segurança dos elementos que compõem a rede. O bom gerenciamento da rede faz com
que os recursos sejam aproveitados da melhor forma possível, garantindo o retorno esperado
para o investimento em todo o ambiente de TI, por isto é importante a consultoria de um
profissional especializado para orientar na implantação destes procedimentos.
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4.5 - Projeto Físico da Rede
Projeto Físico é baseado no levantamento de informações e nos requisitos especificados, os
quais englobam todas as informações básicas para a elaboração das características funcionais
necessárias. A estas informações são agregadas o conhecimento técnico, as boas práticas de
projeto, as normas técnicas, os produtos disponíveis no mercado, as tecnologias emergentes,
as tendências evolutivas, as restrições de custos, prazos e tecnologia, as tendências do
mercado onde a empresa está inserida e também o legado de equipamentos, infra-estrutura,
softwares e recursos humanos existentes. A Figura 4.14 mostra a interação da etapa de
elaboração do projeto físico com as outras etapas de desenvolvimento do projeto.

Metodologia de Projeto – Projeto Físico
Levantamento de
Informações

Restrições de
Custos, Prazos e
Tecnologia

Requisitos
Especificados

Projeto de
Sistema de
Cabeamento

Projeto de
Sistema Wireless

Tecnologia
Tendências do
Mercado

Projeto de
Sistema PLC
Avaliação de
Custo
Pelo Cliente

Legado
Normas Técnicas
Boas Práticas
Produtos de
Mercado

Especificação dos
Recursos da Rede Física
Projeto Físico

Implantação

Figura 4.14 – Esquema de Relacionamento da Etapa do Projeto Físico
O projeto físico pode englobar a aplicação individual ou integrada de tecnologias como o
projeto de sistema de cabeamento metálico e/ou óptico, o sistema de rede Wireless e também
o sistema de rede que utiliza a rede elétrica como meio de transmissão conhecida como rede
PLC.
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O projeto de sistema Wireless, leva em consideração as tecnologias Wireless disponíveis
como: WI-FI, Bluetooth, satélite, rádio, microondas, e outras para atender ao projeto de
comunicação. A utilização deste tipo de tecnologia está ligada à mobilidade dos usuários,
dificuldades na implantação de sistemas de cabeamento convencional (ex. prédios tombados)
ou distância entre prédios, dificuldades de acessos de concessionárias, custo, cronograma e
outros.
O projeto de sistema de cabeamento especifica os recursos que deverão ser utilizados na
interligação dos dispositivos periféricos aos equipamentos de acesso instalados na sala de
comunicação secundária e também destas salas até a sala de comunicação central. Trata
também da infra-estrutura física para suportar os cabos e distribuí-los até todas as posições de
instalação das tomadas de comunicação.
O projeto de sistema PLC (Power Line Communications) especifica a utilização da rede
elétrica predial como via de transporte de informações da rede de informática dentro de um
prédio ou localidades que possam ter restrições na implantação dos sistemas que utilizam
cabos ou sistemas Wireless.
Após a definição das características operacionais aplicáveis, da topologia física de
distribuição, da tecnologia que será utilizada nos equipamentos e da infra-estrutura física
necessária, o projetista poderá especificar os recursos necessários para a implantação do
projeto físico. Esta especificação deve listar as características técnicas e também as
quantidades necessárias para a sua implantação.
4.5.1 - Projeto de Cabeamento para LANs
O planejamento do sistema de cabeamento de uma rede tem que levar em consideração que
este deverá ser utilizado por um tempo maior do que as tecnologias de rede que o usarão. Em
muitos casos, o projeto tem que se adaptar a um cabeamento existente desde que este atenda
às características mínimas exigidas pelo projeto.
O projeto deverá especificar os recursos de infra-estrutura física que irão suportar o
cabeamento horizontal e vertical do sistema de rede instalado em um prédio, como também a
interligação de dois ou mais prédios em um campus. Deve especificar também, o esquema de
distribuição dos cabos, definição das rotas e tubulação para passagem dos cabos, as salas de
comunicação, as características dos cabos, conectores e dispositivos de interligação. O projeto
de cabeamento deverá seguir as recomendações especificadas nas normas e em outras
recomendações descritas no Capítulo 3 deste trabalho.
Na elaboração do projeto alguns cuidados e recomendações deverão ser observados como:


Materiais de infra-estrutura física de cabeamento como cabos UTP, conectores,
patch panel, caixinhas de parede e patch cords poderão ser reutilizados desde que
estejam dentro de condições operacionais adequadas e também das características
mínimas requeridas pelo projeto. Estes materiais deverão sofrer uma verificação
física para avaliar as condições de instalação dos cabos como: amassados, dobrados,
capa corroída ou ressecada, muito esticado, emendas, instalação aérea e outras
anomalias. Todos os componentes deverão passar por uma avaliação física
utilizando-se um Cable Scanner, devidamente calibrado, para aferir a condição
mínima aceitável do cabeamento requerido, por exemplo, avaliação para sistema
categoria Cat.5E. Os cabos, conectores ou canais (cabos + conectores) que não
forem aprovados no teste deverão ser descartados. Problemas de mau contato, ou
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dificuldades de conexão, deverão ser avaliados com o objetivo de verificar stress dos
componentes utilizados, como oxidação ou problemas estruturais que possam afetar
o funcionamento. Se um determinado tipo de problema é encontrado com maior
freqüência, isto pode identificar problemas estruturais.


Localidades que sofreram diversas ampliações e/ou manutenção na sua infraestrutura de rede, podem estar utilizando materiais de categorias diversas, como por
exemplo, cabos, patch cords e conectores categoria Cat.5, Cat.5e, Cat.6. Estas
montagens deverão ser verificadas e poderá ser necessário substituir os componentes
que estiverem fora do padrão.



Sempre que possível, será interessante registrar a marca e categoria dos cabos e
componentes instalados. Muitos fabricantes oferecem garantia longa para os seus
produtos. Este é um indicativo da qualidade do produto e também da possibilidade
de reutilização no projeto.



Os componentes de um cabeamento óptico sofrem os mesmos critérios de avaliação
e devem também ser aferidos com equipamentos de certificação para verificar se as
suas características estão dentro das especificações mínimas do projeto.



Verificar a existência e critérios de nomenclatura para identificação dos
componentes de rede (cabos, pontos, patch panel, patch cords, cordões das
estações). Verificar a existência de documentação dos pontos instalados.



Verificar o tipo e capacidades dos dutos de distribuição (canaletas, eletrodutos,
eletrocalhas, e outros) que estão sendo utilizados na infra-estrutura física de
passagem dos cabos. Observar se todos os cabos estão instalados dentro de
eletrodutos e a sua lotação, verificando o índice de ocupação. Verificar se os dutos
estão devidamente documentados em As-Built e a existência de nomenclatura dos
dutos e rotas de passagem de cabos instalados. Verificar a proximidade de
eletrodutos de energia, reatores de luminárias, motores e outras possíveis fontes de
interferência.



Levantar todos os equipamentos ativos da rede como hubs, switchs e roteadores.
Verificar a marca, modelo, série e identificação (nome), capacidades e índice de
ocupação. Montar esquema de conexão dos equipamentos ativos identificando cada
conexão (intra-rede) existente.



Procurar identificar a idade dos equipamentos, índice de falhas individuais e possível
documentação das falhas ocorridas e tipo de intervenção. Verificar a existência de
contratos de manutenção dos equipamentos.



Nas áreas de trabalho – Conseguir uma planta baixa do prédio e suas salas ou montar
um croqui contendo informações como: dimensão, área, número de ocupantes,
número de computadores, quantidade de pontos de rede, localização dos pontos e
identificação dos pontos instalados. Identificar capacidade dos computadores
(processador/ memória) e o tipo das placas de rede instaladas.



Na sala de equipamentos – Identificar e caracterizar os componentes instalados
como: servidores, equipamentos ativos e passivos de comunicação, circuitos de
comunicação dados e todos os outros dispositivos instalados no ambiente. Verificar
suas capacidades, fornecedores, identificação, topologia de conexão, configurações
básicas de segurança – antivírus, firewall, radius (autenticação), Proxy, DNS,
DHCP, web-mail, e outros.
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Nesta etapa deverão ser avaliados e definidos os seguintes aspectos do projeto:


Topologias de cabeamento - Há dois grandes tipos de topologias, o cabeamento
centralizado, aonde todos os cabos vão para uma única área física e cabeamento
distribuído, onde os cabos podem terminar em várias áreas físicas.



Topologias de cabeamento para prédios - Dentro de um prédio pequeno, uma
arquitetura centralizada ou distribuída pode ser usada, já que todos os cabos deverão
ter menos de 90 metros (link permanente). Em um prédio grande, onde os segmentos
de cabos individuais seriam grandes demais, deve-se usar uma arquitetura
distribuída. A Figura 4.15 ilustra os dois tipos de topologia.
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Figura 4.15 – Topologias de Cabeamento de Rede em Prédios


Topologias de cabeamento de campus (entre prédios) – diz respeito ao cabeamento
de rede entre os prédios de um campus. Esta interligação possui maior risco de
problemas como: escavações, enchentes, cruzamento com áreas pertencentes a
outras empresas, cruzamento de áreas públicas e outros. Oferece também maiores
dificuldades para instalação e manutenção, sendo que nos casos mais complexos
pode-se utilizar algumas tecnologias sem fio como microondas, rádio ou laser. Na
sua topologia pode-se utilizar uma estrutura centralizada ou distribuída, mas a
disponibilidade é melhor para uma arquitetura distribuída, pois evita um ponto único
de falha.



Tipos de cabos – Basicamente, utilizam-se dois tipos de cabos, os metálicos e os de
fibra óptica, que possuem as seguintes características:
1. Os cabos metálicos também possuem dois tipos básicos, os blindados e os sem
blindagem. Os cabos metálicos (cobre) com blindagem (shield), como Shielded
Twisted Pair (STP) ou Coaxial (não é mais utilizado), são indicados para
instalação em locais com maior probabilidade de interferências eletromagnética.
Para instalação dentro de prédios, utilizam-se cabos metálicos (cobre) sem
blindagem, o tipo mais comum é o UTP categorias Cat.5E e Cat 6.
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2. O cabeamento de fibra ótica é utilizado nas ligações entre prédios e para
cabeamento vertical. Estas conexões podem ser de dois tipos, as multímodo que
utilizam LEDs como fonte de luz e as monomodo que utilizam laser para
condução das informações. O link de comunicação que utiliza fibra óptica não
está sujeito a ruído, interferência eletromagnética, acoplamento cruzado (crosstalk) e possui grande capacidade para comunicação dependendo apenas dos
equipamentos conectados nas pontas.


Localização dos armários de cabeamento (wiring closets) e salas especiais de
conexões.



Tipos e comprimentos de cabos verticais entre andares.



Tipos e comprimentos de cabos da área de trabalho, entre armários de cabeamento
até as estações.

Tecnologias LAN - Utiliza-se tecnologias como :


IEEE 802.3 (Ethernet) e derivados como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e
10Gigabit Ethernet, trabalhando em modo half e full duplex, 10, 100, 1000 e 10000
Mbps. Atualmente é a tecnologia utilizada pela maioria das empresas.



ATM - Usada com LAN Emulation (LANE) ou Multi-Protocol Over ATM
(MPOA), com velocidades de 155, 622 Mbps e até 10 Gbps (OC-192). Atualmente a
sua utilização está sendo reduzida devido ao custo dos equipamentos e a crescente
utilização e queda de preços das tecnologias Gigabit e 10Gigabit Ethernet.

Dispositivos de Interconexão - Neste ponto o projetista já deve ter uma idéia de quais
segmentos serão compartilhados (hubs) e chaveados (switched) e em quais pontos serão
necessários equipamentos para executar o roteamento. A Tabela 4.37 apresenta um resumo
das diferenças básicas entre hubs, pontes (bridges), switchs e roteadores:
Camada
Domínios de Colisão
OSI

Hub

Switch
camada 2

Switch
camada 3

Roteador

1

Todas as portas
compartilham o
mesmo domínio de
colisão

Domínios de
broadcast
Todas as portas
compartilham o
mesmo domínio de
broadcast

Onde usado
tipicamente

Características
adicionais

Autoparticionamento
Conectar dispositivos para isolar portas com
individuais em LANs problemas. A sua
pequenas
utilização está cada
vez menor.

1-2

Cada porta participa de Todas portas compart.
Filtragem, portas
Conectar dispositivos
um domínio de colisão o mesmo domínio de
ATM, cut-through
individuais ou redes
diferente
broadcast
switching, multicast

1-3

Filtragem, portas
Cada porta participa de
Depende da estrutura Conectar dispositivos ATM, cut-through
um domínio de colisão
de VLANs
individuais ou redes switching, multicast,
diferente
várias formas VLANs

1-3

Filtragem, enlaces
WAN de alta velocid.,
compressão,
enfileiramento
especial, multicast,
load balancing,
Bandwidth on demand,

Cada porta participa de Cada porta está num
um domínio de colisão domínio de broadcast Conectar redes
h diferente
diferente

Tabela 4.37 – Comparativo de Dispositivos de Rede
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Os equipamentos deverão ser especificados e recomendados utilizando-se critérios como os
listados nas Tabelas 4.38, 4.39 e 4.40, que apresentam várias características que poderão ser
utilizadas na seleção de equipamentos.
#

Critérios de Uso Geral

1

Número de portas

2

Velocidade das portas

3

Latência

4

Tecnologias de LAN suportadas (Ethernet, 10/100/100, ATM e outros)

5

Auto sensing da velocidade (Ethernet 10/100/1000)

6

Tipo de cabeamento suportado.

7

Facilidade de configuração

8

Gerenciabilidade (suporte a SNMP, RMON, e outros)

9

Custo

10

MTBF e MTTR

11

Componentes hot-swappable

12

Suporte para adicionar módulos de expansão.

13

Suporte para “empilhamento” de equipamentos

14

Suporte a fontes de alimentação redundantes

15

Suporte a backplane e gerenciamento redundante.

16

Disponibilidade e qualidade do suporte técnico

17

Disponibilidade e qualidade da documentação

18

Disponibilidade e qualidade do treinamento (para equipamentos
complexos)

19

Reputação do fabricante

Tabela 4.38 – Características Técnicas Desejáveis em Equipamentos – Geral
#

Critérios para Switchs

20

Vazão em quadros por segundo (ou células para ATM).

21

Suporte a cut-through switching

22

Suporte a Store-and-Forward switching

23

Auto-detecção de modo half-duplex e full-duplex

24

Suporte ao protocolo Spanning tree
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25

Suporte a Link Aggregation

26

Suporte a VLANs, incluindo formas de definir VLANs e suporte a
protocolos de trunking

27

Padronização dos protocolos usados

28

Suporte a IGMP para multicast e aplicações multimídia.

Tabela 4.39 – Características Técnicas Desejáveis em Equipamentos - Switchs
#

Critérios para Roteadores e Switchs Layer 3

29

Protocolos de camada 3 suportados

30

Protocolos de roteamento suportados

31

Suporte a RSVP, multicast IP

32

Habilidade de agir como LES, BUS, LECS, LES em ambiente ATM.

33

Suporte a funcionalidades de otimização (enfileiramento especial,
outros)

34

Suporte a compressão

35

Suporte a criptografia

36

Funções de firewall

37

Load balancing

Tabela 4.40 – Características Técnicas Desejáveis em Equipamentos - Roteadores
A escolha de fabricantes que ofereçam equipamentos de qualidade e prestem suporte técnico é
fundamental para o sucesso do projeto. Um mau equipamento utilizado em um ótimo projeto
poderá comprometer todo o trabalho executado, por isto é interessante avaliar com cuidado os
critérios listados acima e justificar os equipamentos recomendados.
4.5.2 - Projeto de Sistema Wireless
O planejamento de um sistema de redes Wireless deverá observar alguns procedimentos
criteriosos para que etapas importantes sejam contempladas. O uso desta tecnologia está em
grande expansão devido às facilidades de conexão, à flexibilidade para inclusão de novos
usuários, permitir a livre movimentação dos usuários, oferecer uma boa velocidade de
conexão, atender à distâncias razoáveis, menor investimento devido à redução do custo dos
equipamentos, atendimento à novos serviços como telefonia IP, vídeo conferência e outros.
Enfim, oferece muitas facilidades e funcionalidades, mas também tem algumas fragilidades,
deficiências e dificuldades que deverão ser consideradas na elaboração do projeto.
Basicamente, as redes Wireless poderão vir a somar facilidades de comunicação em um
ambiente onde já existe uma rede “cabeada” em funcionamento, em um ambiente onde já
deverá existir uma cultura de informática e redes nos usuários. A esta cultura deverão ser
agregados alguns critérios de segurança e gerenciamento, que deverão ser respeitados e
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difundidos entre eles. Este projeto deverá especificar os recursos de infra-estrutura para
suportar a instalação das antenas, fornecer alimentação elétrica e cabeamento para interligar
ao sistema de rede local da empresa. Quando for o caso de campus ou áreas onde existam
dificuldades na propagação do sinal, a instalação de estações repetidoras para interligar o
sistema.
Alguns detalhes técnicos a respeito das tecnologias de redes Wireless poderão se verificados
no capítulo 2 deste trabalho.
Na elaboração do projeto os seguintes cuidados e recomendações deverão ser observados:


Escolher a tecnologia que deverá ser utilizada, coletando informações técnicas e
justificativas claras pela opção da tecnologia a ser empregada.



Escolher fornecedores que possuam a tecnologia pretendida e que possam auxiliar na
definição das características técnicas necessárias para atender aos objetivos do projeto.



Elaborar um teste de campo (site survey) para medir o alcance, nível de sinal e
verificar as características operacionais para atendimento aos objetivos do projeto.
Esta atividade ajuda a conhecer as facilidades e dificuldades ambientais para a
utilização da tecnologia pretendida e também ajuda a identificar os pontos e
quantidades de pontos de acesso necessários.



Estabelecer, quando necessário, um projeto de cabeamento metálico para conexão dos
“Pontos de Acesso” (Access Point) aos equipamentos de comunicação da rede interna.
Os Pontos de Acesso normalmente precisam de um cabeamento metálico para
promover a alimentação elétrica e estabelecer comunicação com os switchs/roteadores
da rede local.



Alguns Pontos de Acesso permitem a conexão com antenas externas para aumentar o
ganho dos sinais, para concentrar e direcional o sinal de rádio dentro de uma
determinada área de abrangência e também para aumentar a distância de conexão na
interligação com outros rádios. A escolha de antenas externas influi diretamente no
desempenho de operação do sistema.



A instalação de antenas externas deverá ser acompanhada de cuidados como a
proteção de pára-raios e também dispositivos de proteção contra surtos elétricos no
cabo de conexão com o equipamento de rádio.



Existem basicamente 2 tipos de antena, as de acesso Direcional e de Amplo Acesso
(omni direcional). As antenas de Amplo Acesso oferecem a emissão/recepção do sinal
de rádio por uma área circular em torno da antena e sua abrangência depende da
potência do sinal de rádio emitido. As Direcionais concentram os sinais dentro de uma
área definida a partir da antena, como por exemplo, espalhamento do sinal dentro de
uma área na faixa de 120° a partir da antena, permitindo acesso a uma distância maior
de abrangência do sinal a partir da antena, dentro de uma faixa mais estreita.



A alimentação elétrica dos Pontos de Acesso poderá ser feita através do próprio
cabeamento de rede desde que sejam utilizados dispositivos ou equipamentos que
disponibilizem conexão PoE – Power Over Ethernet como descrito no Capítulo 2
deste trabalho.

Deverá ser tomado muito cuidado com a política de segurança a ser implantada. O sinal de
rádio emitido por uma antena ou por um equipamento conectado a rede, poderá ser captado
por outros equipamentos ou também, a rede ser utilizada por equipamentos não autorizados.
Estas conexões deverão ser acompanhadas de cuidados como:
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Definição de uma boa política de segurança.



Utilização de um bom processo de criptografia.



Utilização de firewall para conexão das redes sem fio a rede interna.



Utilização de Listas de Acesso (Access List) para definir os usuários autorizados para
acesso a rede interna.



Utilização de chaves temporárias para acesso de visitantes.



Instalação de sistemas de anti-vírus nas estações e firewall de entrada.



Utilizar VPN nas conexões.



Monitorar e gerenciar os acessos a rede Wireless com o objetivo de identificar
possíveis falhas de segurança e acessos indevidos.

O projeto de rede deve determinar o número, localização e configuração (freqüência, nível de
sinal e outros) para definir a localização de um Access Point (APs) e também a capacidade da
rede disponível para uma especifica área geográfica de cobertura. O que ocorre normalmente
é que as redes WLAN são projetadas na base de tentativa e erro e as medidas são baseadas em
aproximações. Especificamente, uma AP é colocada em um local em um edifício, onde são
feitas medidas de recepção de nível de sinal, ajustando-se a localização das APs, freqüências
dos canais e outras configurações, baseados na cobertura observada. Tudo isto é feito de
modo manual requerendo um trabalho intenso, consumindo um longo tempo, principalmente
quando o número de APs necessárias é grande. Esta abordagem é suficiente para pequenas
redes, de poucas APs, quando a densidade de usuários é baixa e o volume de trafego é leve.
Quando o caso é de redes WLAN com muitos usuários e uso intenso, muito cuidado nas
definições das características da rede deverão ser tomadas e várias medidas de trafego serão
necessárias para definir a quantidade de APs necessárias, para atender a uma população e
demanda de trafego. [Prommak02]
4.5.3 - Projeto de Sistema Power Line Communications.
A tecnologia PLC seria uma solução perfeita se não fosse pelo fato de as linhas de força não
serem consideradas meios ideais para a transmissão de dados. Dentro e fora dos edifícios, a
rede elétrica está sujeita a todo tipo de interferência e ruídos gerados por fontes chaveadas,
motores e até dimmers. Outros fatores negativos das redes elétricas são: oscilação de
voltagem, impedância, atenuação e freqüência, que podem variar drasticamente de um
momento para o outro, à medida que luzes ou aparelhos conectados à rede são ligados ou
desligados. Além disso, se a intenção for transmitir informações a longas distâncias, os
transformadores de distribuição são verdadeiras barreiras para a transferência de dados,
atenuando seriamente alguns sinais de maior freqüência. Novas técnicas são capazes de
recuperar sinais fortemente atenuados, entretanto somente algumas empresas têm acesso a
essa tecnologia.
Outra desvantagem vem do fato de tecnologia a PLC ser uma mídia compartilhada e
estruturada de modo paralelo. Assim, todas as localidades conectadas numa mesma
subestação local estarão compartilhando a largura de banda disponível. Isso significa que o
desempenho da conexão pode variar de acordo com o número de pessoas que estiverem
navegando ou baixando arquivos simultaneamente.
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Apesar desses revezes, a PLC também possui outras características interessantes, além do
aproveitamento de uma infra-estrutura já existente, transforma toda a infra-estrutura elétrica
de um edifício, residencial ou comercial, em uma rede local de dados, onde cada tomada pode
ser encarada como um ponto de acesso, que pode ser usado de maneira simples e
descomplicada. A topologia da rede será a mesma da usada para distribuição de energia
elétrica, tornando cada tomada um ponto potencial para transmissão de dados, transformando
a rede elétrica de prédios e residências em uma verdadeira LAN. Para conectar na rede os
equipamentos, basta conectá-los na tomada elétrica, não requerendo nenhuma instalação
elétrica nova, e também, não adicionando nenhum custo à conta elétrica.
No Capítulo 2 deste trabalho, no item que aborda redes PLC, foi comentado que ainda não
existem padronizações desta tecnologia e por isto, a interoperabilidade entre equipamentos de
fornecedores diferentes fica comprometida. Assim, antes de implantar esta tecnologia é
importante que o projetista verifique os possíveis fornecedores, as garantias dos produtos,
facilidades de serviços de manutenção, características do suporte técnico e outras informações
pertinentes.
A tecnologia PLC ainda provoca muita diferença de opiniões a respeito das suas vantagens e
desvantagens, problemas e benefícios. Desta forma, é interessante que antes do projetista
optar pela aplicação desta tecnologia, procure parceiros no mercado para que possa fazer um
teste com dispositivos desta tecnologia no ambiente de aplicação. Assim é possível, além de
avaliar os dispositivos oferecidos, avaliar também as características da rede elétrica para
comunicação de dados dentro do ambiente do cliente. Deverão também ser verificados os
parâmetros mínimos como: vazão; taxa de perdas de pacotes; teste de latência (pertinente para
aplicações real time); Jitter (variação do atraso); verificação da priorização do tráfego de
serviços real time. O de trabalho de [Lin02] apresenta uma interessante comparação entre o
802.11x e as redes PLC e também mostram uma série de diferenças de performance diante
das caracterisiticas físicas das infra-estruturas nos prédios.
A Topologia da rede PLC é ponto-multiponto com configuração de rede local (LAN) e utiliza
principalmente o TCP/IP como protocolo. Algumas soluções comercializadas no mercado
limitam a instalação de uma rede como a distância entre micros da rede que não podem
superar 300 metros e só integra micros que estiverem dentro da mesma rede elétrica.
Não se deve esquecer que, quando se utiliza da rede elétrica de um edifício para comunicação
de dados, toda a fiação elétrica do prédio torne-se um meio de propagação das informações.
Caso o prédio seja compartilhado por empresas diferentes e não existam transformadores no
seu caminho, as informações inseridas nesta rede poderão ser acessadas pelos dispositivos
conectados. Por este motivo os cuidados com a segurança das informações não poderão ser
esquecidos e funções como criptografia das informações deverão ser consideradas no projeto.
Uma aplicação interessante desta tecnologia seria a sua utilização em prédios históricos ou
com restrições para instalação de infra-estrutura de cabos e/ou que possua restrições ou
dificuldades para instalação de redes Wireless.
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4.6 - Apresentação Final do Projeto
A apresentação final do projeto deverá conter um conjunto de informações para avaliação e
aprovação pela área responsável da empresa. Poderá ser distribuído em seções como:


Resumo executivo – Apresentação dos pontos importantes do projeto, mostrando de
modo sintético as vantagens e proposta básica do projeto.



Objetivo do projeto – Apresentação do objetivo principal com enfoque nos aspectos
dos negócios da empresa de modo sintético.



Escopo do projeto – Apresentar a abrangência do projeto, mostrando o que deverá
ser mantido, substituído, implantado e reestruturado. Deve ser deixado bem claro os
aspectos que não fazem parte do projeto.



Requisitos técnicos e negócios considerados – Apresentar os objetivos de negócio e
técnicos, ordenados por prioridades e evidenciando os objetivos críticos. Os
objetivos técnicos são os objetivos relacionados à escalabilidade, disponibilidade,
desempenho, segurança, gerenciabilidade, usabilidade, adaptabilidade, relação
custo-benefício. Mostrar os tópicos que a empresa tem intenção de executar, listados
em ordem de prioridades dos objetivos. Mostrar as comunidades de usuários, as
principais aplicações utilizadas, seus atributos básicos e esquemas de
armazenamento das informações.



Avaliação da rede atual – Mostrar com poucas Figuras e mapas a estrutura da rede
atual e suas características de desempenho. Mostrar as VPNs, VLANs, segmentos,
firewalls, clusters de servidores, backbone, endereçamento, equipamentos principais,
e os outros componentes principais existentes.



Projeto Lógico – Mostrar a topologia proposta para a rede, modelo de nomenclatura
e endereçamento dos segmentos e dispositivos da rede, lista de protocolos de
switching e roteamento recomendados, recomendação de mecanismos e produtos
para a segurança (resumo de políticas e procedimentos associados), recomendação
de arquitetura e produtos para gerência da rede. Explicar as decisões e
recomendações propostas pelo projeto relacionando com os objetivos do cliente.



Projeto Físico – Mostrar as intervenções necessárias na infra-estrutura de suporte,
elétrica e lógica. Mostrar as tecnologias que serão implantadas, os equipamentos e
recursos de comunicação que serão substituídos, remanejados e implantados, as
obras necessárias, locais que sofrerão interferências.



Plano de Implantação – Listar recomendações sobre a implantação, mostrando as
áreas críticas e requisitos importantes na implantação. Deverá ser incluído um
cronograma básico, com as fases previstas; planos com fornecedores ou provedores
de serviços para o fornecimento e instalação de enlaces, equipamentos e serviços;
planos ou recomendações de terceirização da implantação e/ou gerência da rede;
plano para informação dos usuários, gerentes e administradores sobre o projeto;
plano de treinamento para administradores de rede e usuários; lista de riscos
conhecidos que podem atrasar o projeto; plano de contingência para o caso de falhas
na implantação; plano para evolução da rede para atendimento de novos requisitos e
aplicações.
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Orçamento – Deverá abranger a aquisição de hardware e software, contratos de
suporte e manutenção, contratos de serviços, treinamento, recursos humanos,
consultoria, despesas de outsourcing.



Apêndices – Incluir todo o material suplementar que poderá auxiliar na explicação e
na implantação do projeto. Incluir mapas topológicos detalhados, configurações de
dispositivos, detalhes de endereçamento IP, resultado de testes, plantas baixas,
esquema de nomenclatura dos dispositivos e componentes da rede, e outros.

4.7 – Recomendações Finais
Para o desenvolvimento de um projeto de rede devem ser levados em consideração, aspectos
chaves de planejamento que atenda basicamente, além das necessidades da empresa, as
necessidades dos usuários, de gerenciamento e manutenção. [Oppenh99]
Os aspectos que deverão ser considerados no processo de planejamento da nova rede são:


Atendimento aos objetivos comerciais – Além dos aspectos técnicos do planejamento
da rede, não se podem esquecer os objetivos estratégicos e táticos da empresa.



Determinar as necessidades dos usuários – Deve-se considerar que as exigências da
diretoria determinam o impulso estratégico da rede e as necessidades dos usuários
representam a tática a ser seguida. Assim, durante a fase de levantamento de
informações é importante obter um bom delineamento das necessidades dos usuários e
o que eles esperam da rede.



Determinar requisitos de tolerância à falhas – A tolerância à falhas é a capacidade do
sistema continuar funcionando após a falha de um ou mais componentes
fundamentais.



Incorporar a infra-estrutura existente – Um dos aspectos mais difíceis do planejamento
de uma nova LAN ou da modernização de uma LAN existente (Retrofit) é levar em
consideração a situação do legado. Os problemas deste tipo podem ser relacionados a
questões de softwares (sistema operacional e aplicativos) e protocolos utilizados,
questões de hardware (compatibilidade, capacidade, confiabilidade, gerenciabilidade,
obsolescência) e questões relacionadas à infra-estrutura física (cabeamento, dutos de
passagem, categoria dos materiais utilizados, condições estruturais, e outros).



Conexão com o mundo exterior – Todas as empresas necessitam de comunicação com
ambientes externos como, por exemplo, acessar servidores remotos, conexão com
filiais e fornecedores, acessar a Internet, e diversas outras utilizações. Para efetivar
estas conexões tornou-se padrão a utilização do TCP/IP nos servidores e estações de
trabalho e por isto é fundamental planejar aspectos relacionadas à alocação de
endereços IP, planejamento de DNS, DHCP, firewall e outros.



Desenvolver cronograma de implantação – É fundamental o desenvolvimento de um
cronograma detalhado da implantação dos serviços da rede, para organizar as tarefas
da equipe técnica, data de instalação das linhas de comunicação, entrega de
equipamentos, materiais, prazos de instalação e montagens dentre outros.



Considerar as necessidades de gerenciamento da rede – Com exceção de pequenas
redes, a implantação de um sistema de gerenciamento de redes pode estabelecer a
diferença para uma rede de fácil manutenção, que exige um tempo curto de detecção,
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identificação e recuperação de problemas, e também, ocupar pouco tempo da equipe
técnica com alterações e reparos de rotina.


Estar preparando para o crescimento futuro – Todas as empresas possuem objetivos
táticos de curto prazo e objetivos estratégicos de longo prazo que deverão ser
considerados e suportados no planejamento da rede.



Planejar a infra-estrutura – É importante planejar uma infra-estrutura que contemple o
crescimento futuro, eliminando agora a necessidade de efetuar gastos futuros, a perda
de tempo dos funcionários e atrasos nos processos operacionais durante as novas
obras. Alguns pontos chaves de planejamento são: Projetar de acordo com os padrões
do setor, capacidade de gerenciamento de rede, desenvolver o projeto em módulos,
trabalhar com capacidades e margem de segurança para crescimento, atenção para a
qualidade dos materiais e equipamentos.



Trabalhar dentro do orçamento – a chave para esta questão é planejar exatamente o
que será comprado antes de iniciar as compras. É conveniente montar uma planilha de
compras, com detalhamento de cada item a ser adquirido (uma linha para cada item),
com descrição e características detalhadas, referencias básicas, quantidade e custo
estimado. Deverão possuir campos para notar o número, data e valor da ordem de
compra data de entrega, fornecedor, pessoa de contato e telefone, e observações gerais
do processo de compra.



Treinar os usuários – A importância do treinamento dos usuários e seu impacto no
planejamento variam bastante, dependendo da situação específica do projeto a ser
desenvolvido. Para o caso de apenas uma pequena atualização, o treinamento poderá
ser mínimo. Por outro lado, se o projeto tratar de grandes modificações ou da
instalação de uma rede totalmente nova, o treinamento torna-se uma questão muito
importante do projeto.
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5 – Aplicação da Metodologia de Desenvolvimento de Projetos
5.1 - Introdução
Esta etapa do trabalho aplica a metodologia proposta no levantamento de informações e
elabora um projeto de atualização da rede de informática em um órgão do Governo do Estado,
que neste trabalho será chamado apenas de PBSP. Este órgão possui uma rede local de
computadores com cerca de 1200 pontos instalados, distribuídos em quatro andares do prédio
principal, possui um conjunto de oito prédios anexos dentro de um campus e possui também
três prédios que abrigam unidades externas vinculadas.. Este órgão cuida apenas de
atividades administrativas de Governo.
Devido às condições da infra-estrutura existente e a necessidade de adequações e atualização,
considerou-se ser uma boa oportunidade para aplicar a metodologia proposta neste trabalho na
elaboração de uma proposta de modernização da rede de informática, de modo a promover
uma reorganização geral das condições físicas, procedimentos operacionais e readequações
das características de comunicação, de modo a atender as novas demandas. Para isto, foi
necessário desenvolver as diversas etapas da metodologia proposta, como o levantamento de
informações da situação atual da rede e dos recursos de informática, levantar as demandas
previstas, efetuar uma análise nas informações coletadas, estabelecer os requisitos necessários
e propor um projeto lógico e físico que atenda às necessidades do PBSP.
Foram utilizados os formulários que constam dos Anexos A e B seguindo as orientações e
recomendações descritas no Capítulo 4 deste trabalho. Seguiu-se uma rotina de coleta de
informações utilizando-se de reuniões com administradores, usuários, técnicos e também, um
levantamento em campo para coleta de informações das características operacionais da rede.
Todas as informações coletadas e lançadas nos formulários deste projeto estão listadas nos
Anexos C e D deste trabalho. Devido ao volume de informações envolvidas em alguns
formulários, foi apresentada apenas uma fração das informações apenas para efeito de
ilustração. Alguns nomes e endereços de rede foram substituídos para preservar aspectos de
confidencialidade de informações do cliente.
5.2 – Situação Atual
A instalação da rede de informática do PBSP iniciou-se em 1996, com um projeto para 80
pontos. Sofreu sucessivas expansões e adaptações até atingir a dimensão atual. Durante esta
evolução foram utilizadas várias tecnologias de redes, cabos, acessórios de redes e
equipamentos, para atender à necessidade crescente do incremento de banda de comunicação,
suporte a novas aplicações e ampliação da base de usuários.
Uma característica marcante na estrutura funcional do PBSP é a grande mobilidade de
usuários dentro do prédio, com constantes mudanças de layout físico para atender às
movimentações de gestores, assessores e servidores que prestam suporte aos diversos projetos
desenvolvidos pelo órgão. Estas mudanças de layout físico normalmente ocorrem de forma
muito rápida, forçando a adaptações e adequações emergenciais na infra-estrutura física da
rede de informática. Isto resulta em um cenário caótico para os controles da infra-estrutura da
rede.
Nos últimos anos houve uma grande evolução na cultura interna quanto à utilização de
recursos de informática, como: a utilização de aplicativos básicos (Word, Excel, Corel, Power
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Point e outros); acessos a Internet; uso de sistema de correio eletrônico (Lótus Notes); uso de
sistemas de Workgroup; aplicativos de controles de documentos e processos; e muitas outras
aplicações utilizadas normalmente. Esta evolução, associada à confiabilidade e velocidade no
acesso e troca de informações, leva os usuários a demandarem cada vez mais funcionalidades
da rede de informática.
Atualmente existe a necessidade de instalação de novos equipamentos para atender à
implantação de novos recursos na rede como redes Wi-fi, videoconferência, voz sobre IP, e
também sistemas de automação predial como: sistemas de vigilância com câmeras de vídeo
IP, sistema de controle de acesso ao prédio, e sistema de monitoramento de visitantes para
verificar e acompanhar acessos de visitantes em áreas restritas.
5.3 – Levantamento de Informações
Nesta etapa utilizou-se de diversos formulários e das listas de verificação apresentados no
Capítulo 4 e formatados nos Anexos A e B deste trabalho. Cada item dos formulários do
Anexo A, possui referencia de relacionamento com o texto do Capítulo 4 e, em alguns casos,
com os formulários complementares no Anexo B. As referencias utilizadas auxiliam na
compreensão do objetivo e proposta de cada item trabalhado e também na orientação nos
trabalhos de coleta de informações.
As informações coletadas e registradas nos formulários estão apresentadas nos Anexos C e D
deste trabalho.
De forma resumida levantamos a seguinte situação para os tópicos:
Identificação do Cliente – foram anotadas as informações gerais de localização, gestores,
telefones de contato e também as primeiras informações sobre as pretensões e objetivos que
deverão ser atendidos pelo projeto. Estas informações estão registradas no Formulário 01 do
Anexo D.
Ambiente Operacional e Características Ambientais - foi identificado o tipo de negocio, os
principais fornecedores de produtos e serviços, a estrutura organizacional, os objetivos do
negócio, algumas características dos recursos humanos, as restrições orçamentárias, as
restrições ambientais para a rede, o sistema de telefonia utilizado, as características das
instalações físicas e o escopo pretendido para a nova rede.
Dentre as diversas características levantadas, observou-se que uma grande parcela dos
funcionários são usuários da rede de informática do prédio e que existem programas internos
de divulgação e treinamento em informática. Mais de 90% dos funcionários utilizam
microcomputadores regularmente.
A administração e manutenção do sistema de telefonia do PBSP são feitas por uma equipe
técnica da área de segurança interna. Estas informações estão registradas no item 1.2 do
Anexo C.
Levantamento das Necessidades Atuais e Necessidades Futuras – foram levantadas
informações a respeito da expansão dos negócios, obsolescência dos equipamentos,
características do crescimento, novas tecnologias pretendidas, perspectivas de automação
predial pretendidas.
Observou-se que 90% do parque de equipamentos de comunicação existentes na rede estão
obsoletos e possuem mais de cinco anos de utilização ininterrupta. Muitos equipamentos já
estão apresentando problemas de funcionamento sendo necessário substituí-los para fazer

142

assistência técnica. A Tabela 5.1 mostra a distribuição do parque de equipamentos de
comunicação utilizados na rede local do PBSP.
Equipamentos

Qtde

Switch Recentes

11

Hubs antigos

48

Switchs antigos

22

Mini Hubs antigos

30

Total

111

Tabela 5.1 – Parque dos Equipamentos Instalados no PBSP.
Outra característica é que não existe nenhum planejamento antecipado para a movimentação
de funcionários, ou o crescimento e/ou redução do número de funcionários e assessores
(muitas vezes vindos de outras Secretarias) nas dependências do PBSP.
Existe também a intenção de implantar novas tecnologias de comunicação, serviços de rede e
automação predial.
Maiores detalhes destas informações estão registradas no item 1.3 do Anexo C.
Levantamento dos Recursos Existentes – Foi feito um extenso levantamento de
informações sobre os recursos existentes na rede interna como: os equipamentos de
comunicação da rede, a configuração física, a topologia da rede, o esquema de conexão e
comunicação da rede, a distribuição física dos racks de comunicação, as aplicações utilizadas,
os meios de comunicação utilizados para acesso a localidades remotas e Internet, a plataforma
de softwares utilizados internamente, as características da infra-estrutura de rede, infraestrutura elétrica, suporte técnico, plataforma de segurança, restrições e recomendações
técnicas, plataforma de gerenciamento existente.
Observou-se que, conforme a Tabela 5.1, no parque de equipamentos de comunicação
instalados e em operação, 70% dos equipamentos são hubs e mini-hubs o que prejudica o
desempenho de comunicação na rede. Apesar disto, a maioria dos usuários não reclamam de
modo sistemático de lentidão na rede ou problemas de acesso. Outro aspecto é que a maioria
dos hubs da rede estão conectados em portas de switch, diminuindo o tamanho do domínio de
colisão. A Figura 5.1 mostra o esquema de conexão dos equipamentos na rede local.

Figura 5.1 – Esquema de Conexão dos Equipamentos na Rede do PBSP.

143

A grande maioria das aplicações utilizadas foi desenvolvida em Domino/Notes e ASP/ SQL/
HTML, atendendo a rede interna como também usuários em outras Secretarias e algumas
também são disponibilizadas na Web. A Tabela 5.2 apresenta a quantidade de aplicativos
desenvolvidos e utilizados na rede do PBSP.
Situação

Quantidade

Em Operação

51

Em Desenvolvimento

7

Inativos

15

Total

73

Tabela 5.2 – Aplicativos Utilizados na Rede do PBSP.
Todas as estações de trabalho utilizam o MS-Windows como sistema operacional e o MSOffice como suíte de aplicativos. Alguns servidores específicos utilizam o Linux e a grande
maioria trabalha com o MS-Windows, na versão 2000.
A infra-estrutura da rede existente esta baseada em uma topologia em estrela, contando com
um rack central na sala de equipamentos, 14 racks secundários e 13 racks satélites. A maioria
dos racks satélites (9) atende a pequenas concentrações de equipamentos que estão instalados
nos prédios anexos do PBSP. A Figura 5.2 apresenta um esquema de distribuição e conexão
dos racks de comunicação.

Figura 5.2 – Esquema de Conexão dos Racks de Comunicação do PBSP
A maior parte do cabeamento de rede, cabos ópticos e UTP estão alojados dentro de tubulação
específica para rede e utiliza no mínimo cabo UTP Cat.5. O cliente já conta com uma
estrutura de suporte técnico terceirizado para rede e aplicativos.
O backbone da rede trabalha em Fast Ethernet e utiliza cabos ópticos multimodo de
62,5/125µm, para atender aos racks mais distantes da sala de equipamentos. Utiliza também
cabos UTP para atender aos racks mais próximos.
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O PBSP utiliza dois canais de comunicação remotos principais, Frame Relay, com capacidade
de 155Mbps cada, conectado a Intragov, com conexão direta a SecFaz (Secretaria da Fazenda)
e a Prodesp. Possui também um link de 155Mbps conectado diretamente com a Fapesp,que é
utilizado como uma das portas de acesso a Internet da rede Intragov.
Maiores detalhes destas informações estão registradas no item 1.4 do Anexo C.
Levantamento de Tendências de Evolução - Foram levantados aspectos de evolução da rede
baseados na escalabilidade, disponibilidade, desempenho, segurança, gerenciabilidade,
usabilidade, adaptabilidade e padronização.
Pelas características funcionais e operacionais do PBSP, a disponibilidade e desempenho da
rede são aspectos requisitados pelos seus dirigentes.
O backbone da rede deverá ser atualizado, elevando a velocidade para Gigabit Ethernet na
conexão dos racks de classe 1 e 2 com o rack central. Alem disso, um segundo link de
comunicação entre estes racks deverá ser estabelecido para aumentar a disponibilidade e
vazão de trafego.
Algumas antenas de rede Wi-Fi deverão ser instaladas em alguns pontos estratégicos, com o
objetivo de facilitar a conexão com a rede de alguns dispositivos móveis (notebooks e Palm
Tops) e também prestar suporte de conexão em caso de eventos e reuniões. Futuramente esta
rede também poderá ser utilizado para a conexão VoIP de aparelhos móveis.
Observou-se que o cliente não reclama de problemas de operação e disponibilidade da rede e
sim do desempenho de alguns aplicativos. Outro aspecto é a quase total ausência de esquemas
de gerenciamento e segurança na rede interna.
Maiores detalhes destas informações estão registradas no item 1.5 do Anexo C.
Levantamento das Características da Rede Existente. – Foram levantados e avaliados,
aspectos das características ambientais, características físicas dos prédios, os pontos de apoio
à infra-estrutura, o mapa da infra-estrutura existente, os esquemas de endereçamento e
nomenclaturas utilizadas, o cabeamento e mídias utilizadas, restrições arquiteturais e
facilidades estruturais.
Observou-se que existem boas facilidades para a implantação de novos cabos de rede devido à
estrutura predial e poucas restrições arquiteturais para implantação de dutos para passagem
dos cabos. Existem restrições apenas quanto a horários e locais para execução de serviços.
O cliente acha importante a flexibilidade para atender as constantes mudanças na estrutura
funcional interna.
O esquema de nomenclatura dos pontos de rede é problemática devido à utilização de
endereçamento seqüencial por andar para todos os pontos. Isto causa uma série de problemas
e dificuldades para a manutenção na rede.
O endereçamento IP da maioria das estações da rede é feito de modo automático, via DHCP,
utilizando um único espaço de endereços. Não existem VLANS roteadas e endereçamento
diferenciado.
Os pontos de rede instalados no prédio estão distribuídos em 27 racks de comunicação que
possuem diferentes configurações de espaço, ocupação, pontos de Patch Panel instalados e
pontos livres para atender à necessidade de instalação de novos dispositivos. A Tabela 5.3
apresenta os espaços e a ocupação atual nos diversos racks da rede local.
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Rack

Andar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
2
2
1
1
1
1
T
T
T
1
T
T
T
T
I
E
I
E
T
E
E
2
E
E
E
E

28

E

Local

Rack
Ocupação

Patch Panel
Tipo
Ocupação

Sala Rack

Tipo

Ass.Gov
G.CCivil
G.Gov.
Cerim.
UGE
S.Plan.
G.VGov.
DA
Impr.
Ass.CCv.
ATG/ATL
Market.
Prod.1
Prod.2
Sserv.
DIE/Serv
Ct.Cult.
Def.Civ.
CCI
DA
Portão 2
Sl. Motor.
G.CMil
Portão 1
Portão3
Ant.Graf.
Bomb/Ger.

221
204
262
126
151
162
167
T31
T90
T74
119
T82
T67
T34
T70
I41
CCT
I34
CCI
T22
PT2
MOT
225/4
PT1
PT3
GRA
BOM

2x12U
1x12U
1x12U
1x12U
1x12U
1x20U
1x12U
1x12U
1x32U
2x12U
2x12U
1x12U
1x12U
1x12U
7x44U
1x12U
1x12U
1x12U
1x8U
1x12U
1x8U
1x8U
1x12U
1x8U
1x8U
1x4U
caixa

70%
70%
60%
95%
100%
50%
50%
100%
60%
60%
50%
70%
70%
60%
40%
60%
50%
60%
20%
80%
20%
10%
60%
10%
10%
100%
80%

4x24
2x24
2x24
3x24
3x24
3x24
2x24
3x24
4x24
4x24
4x24
2x24
3x24
2x24
8x24
3x24
2x24
3x24
1x24
3x24
1x24
1x24
2x24
1x24
1x24
1x24
0

100%
100%
90%
105%
110%
100%
90%
110%
90%
95%
95%
105%
95%
110%
100%
90%
80%
90%
50%
105%
25%
10%
60%
10%
10%
10%
0

Treinam.

TRN

caixa

80%

0

0

Tabela 5.3 – Distribuição de Espaços e Ocupação nos Racks de Comunicação
Maiores detalhes destas informações estão registradas no item 1.6 do Anexo C.
Características de Trafego na Rede – Este trabalho esta direcionado apenas ao trafego
interno a rede local, sendo que o trafego externo é administrado por uma equipe especializada
externa.
Maiores detalhes destas informações estão registradas no item 1.7 do Anexo C. Alguns
formulários ou tópicos, não foram preenchidos, pois o escopo do trabalho não exigia o seu
preenchimento.
5.4 – Especificação de Requisitos
Baseado na solicitação do cliente e informações coletadas é possível imaginar uma série de
alternativas técnicas para atender às necessidades manifestadas e propor soluções para os
problemas observados.
Pode-se observar que a rede local existente possui uma infra-estrutura central bem estruturada
e montada. Os dutos principais, formados por eletrocalhas, foram bem construídos, possuem
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boa distribuição no prédio, oferece proteção para os cabos instalados e possui em toda sua
extensão um bom espaço disponível para receber novos cabos no caso da expansão da rede.
A infra-estrutura do cabeamento instalado atualmente (cabos, conectores e Patch Panel)
possui cerca de 20% dos pontos com componentes do tipo Cat.5 e o restante Cat.5e. Esta
infra-estrutura permite que os dispositivos conectados possam trabalhar normalmente em Fast
Ethernet Os pontos de rede instalados atendem a praticamente todas as dependências do
PBSP, tanto no prédio principal como também nos demais prédios vinculados.
Observou-se que alguns dutos secundários estão lotados, algumas caixas de parede que
suportam conectores da rede estão danificadas ou sem identificação. Existem várias salas que
possuem uma quantidade de pontos de rede inferior à demanda, utilizando-se mini-hubs para
aumentar a quantidade de conexões nas salas.
Os equipamentos de comunicação na sua maior parte são antigos, muitos são obsoletos e já
começam a apresentar problemas operacionais. Vários racks de comunicação estão lotados de
cabos e equipamentos, não sobrando espaço para novos pontos e equipamentos.
Todos os problemas relatados são facilmente contornados, com a instalação de novos dutos
secundários e cabos de rede para atender aos novos pontos de rede. Testar, certificar e
identificar os pontos existentes pode recompondo as conexões danificadas. Substituir os
equipamentos antigos, na sua maioria de 12 portas, por novos switchs de 24 portas, poderá
promover um aumento de espaço livre nos racks. Junto aos racks que estão lotados, deverá
ser instalado um segundo rack para dividir e acomodar os cabos e equipamentos.
Este trabalho apresenta uma proposta de modernização da rede atual do PBSP, alem de propor
a expansão da infra-estrutura de rede, propondo uma atualização da sua topologia e
equipamentos, que permitam atender as expectativas de disponibilidade, desempenho,
segurança, escalabilidade e outros requisitos solicitados pelo cliente.
O Item 2 do Anexo C e formulários do Anexo D apresentam uma série de informações mais
detalhadas a respeito da especificação de requisitos propostos para este projeto. São
apresentados uma série de propostas de serviços e instalações como:


Classificação dos racks de comunicação de acordo com a sua característica
operacional e clientes atendidos.



Promover a revisão dos racks de comunicação com limpeza interna, reorganização da
fiação elétrica e de rede, reestruturação dos equipamentos e dispositivos instalados.



Devido a características operacionais e áreas atendidas, promover alguns racks
satélites (racks 20 e 23) para racks secundários, com a instalação de links de fibra
óptica ligados diretamente ao rack central.



Estabelecer um esquema de conexão ao backbone, diferenciada para cada tipo de rack
de comunicação de modo a promover maior disponibilidade e desempenho, conforme
a sua característica operacional.



Promover um aumento da velocidade e capacidade de trafego dos links do backbone
que atendem aos racks de classe 1 e 2, passando de Fast Ethernet. para Gigabit
Ethernet. Os racks de classe 3 deverão continuar trabalhando em Fast Ethernet mas
utilizando switch para conectar os equipamentos.



Definição de nova topologia da rede com a implantação de links de comunicação
redundantes para atender ao aumento da disponibilidade dos recursos como também
aumentar a vazão dos dados dividindo o tráfego das estações em dois segmentos
distintos. No caso de falhar de um dos segmentos, o outro devera assumir todo o
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trafego impedindo a paralisação total dos equipamentos de um segmento de rede. Para
atender a esta nova topologia deverão ser adquiridos novos switchs de comunicação
que deverão trabalhar no nível de distribuição da rede e novo chassi de switch core
para expandir a configuração do switchs existente. A Figura 5.3 apresenta o novo
esquema de ligação dos racks do grupo 1 e 2 e também as conexões redundantes entre
os racks de comunicação com o rack central.

Figura 5.3 – Esquema de Conexão dos Racks de Comunicação.


Implantar dois novos racks de comunicação, atendendo a necessidade de instalação de
novos pontos de rede no 1º andar – ala norte e térreo-ala central. Será necessária a
instalação de novos links de comunicação de fibra óptica conectados diretamente ao
rack central.



Comprar e instalar em uma primeira etapa, 17 switchs de comunicação, com portas
24x100Mbps + 2x1000Mbps e características conforme montado no Formulário 35 do
Anexo D, com o objetivo de melhorar o trafego no backbone, substituindo alguns
switchs de distribuição antigos e removendo alguns hubs da rede.



Comprar e instalar em uma segunda etapa, um novo chassi e placas de comunicação
com portas gigabit, para expandir o Switch core do rack central. Esta instalação
objetiva aumentar a vazão de trafego, disponibilidade da comunicação entre os racks
secundários e o rack central. A Figura 5.3 mostra o esquema de ligação proposto para
a conexão deste equipamento.



Comprar e instalar em uma terceira etapa, 44 switchs de comunicação, com portas
24x100Mbps + 2x1000Mbps e características conforme montado no Formulário 35 do
Anexo D. Os novos equipamentos serão utilizados para substituir todos os switchs de
antigos e hubs da rede e também, aumentar a quantidade de portas disponíveis para os
novos pontos.
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Efetuar uma nova certificação em todos os pontos de rede instalados, executando
testes de desempenho em todo o cabeamento vertical e horizontal, revisando as
condições operacionais dos cabos e conectores das extremidades, revisando as
identificações dos cabos nas caixas de parede e nos racks de comunicação, verificando
a necessidade de substituir componentes que não atendam as características mínimas
de operação.



Instalar infra-estrutura para novos pontos de rede, conectados diretamente aos racks de
comunicação, atendendo a demanda declarada pelos usuários e também a substituição
dos mini-hubs instalados. Será necessário instalar tubulação, canaletas, cabos e
conectores em várias salas.



Readequar a capacidade física dos racks 4, 5 e 8, que estão com superlotação de
pontos, promovendo a instalação de nova unidade anexa a atual, distribuindo os
equipamentos e cabeamento dos pontos de rede. O objetivo é aumentar a área útil para
a instalação de novos pontos e novos equipamentos de comunicação.



Substituir o cabeamento e acessórios de rede como também instalar novos dutos para a
os pontos de rede do 1º andar ala norte. Os cabos atuais estão comprometidos e estão
instalados de modo inadequado.



Para as salas de maior tamanho, que possuam uma grande quantidade de novos pontos
de rede a serem instalados, seria interessante a instalação de pontos de consolidação de
pontos do tipo MUTO, montados dentro de caixas fechadas, para distribuição dos
pontos na sala, através de canaletas plásticas. As canaletas plásticas deverão distribuir
os cabos “line cords” para os pontos de rede e telefonia até as estações de trabalho. A
Figura 5.4 mostra o esquema de montagem do MUTO.

Figura 5.4 – Esquema de montagem de MUTO nas Salas


O esquema de nomenclatura dos pontos de rede e equipamentos não estão adequados
ao porte da rede atual, causando dificuldades na manutenção e gestão dos recursos.
Será necessário estabelecer uma nova nomenclatura para os pontos de rede e
equipamentos associando-os ao rack de comunicação ao qual estão ligados.



As plantas da distribuição dos pontos de rede e dutos de distribuição dos cabos estão
desatualizadas e será necessária uma revisão e atualização com os novos pontos que
serão instalados.



Propor novos formulários de controle dos recursos instalados nos racks, distribuição
dos pontos de rede e configuração dos equipamentos de comunicação da rede. Os
controles atuais estão desatualizados e possuem algumas deficiências.



A rede do PBSP não possui sistema de gerenciamento. Devido à importância deste
recurso e várias dificuldades para aquisição como: o grande volume do investimento;
as dificuldades para implantação; a necessidade de disponibilizar recursos humanos
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especializados; efetuar um longo treinamento da equipe técnica e outras dificuldades.
Seria interessante terceirizar este serviço. Uma boa alternativa seria vincular a rede do
PBSP ao sistema de gerenciamento existente na sede da Prodesp. O cliente ficou
interessado na proposta.


A rede atual possui um único segmento lógico e será importante efetuar uma
segmentação geral, criando sub-redes por tipo de serviços e/ou área de atuação. Será
necessário estabelecer uma nova configuração do DHCP para distribuição de
endereçamento IP diferenciado para cada sub-rede.



Implantar novas fibras ópticas multimodo, 50x125µm, para os links do backbone que
deverão trabalhar com Gigabit Ethernet.



Implantar novos cabos UTP e componentes de categoria Cat.6, para os links do
backbone que trabalham com cabos metálicos e deverão trabalhar com Gigabit
Ethernet..



Reestruturar a rede elétrica que alimenta os racks de servidores na sala de servidores,
implantando novos circuitos elétricos independentes conectados a nobreaks distintos.
A maioria dos servidores de rack possui duas fontes de alimentação e conforme ilustra
a Figura 5.5, cada rack de servidores deverá possuir duas réguas de tomadas, ligadas
em circuitos elétricos distintos conectados em quadros elétricos e nobreaks diferentes.

Figura 5.5 – Esquema de Conexão dos Servidores a Rede Elétrica
Devido ao alto valor do investimento necessário para realizar todas as implementações que
seriam recomendadas para esta rede, será necessário montar um esquema de implantação
fracionado no tempo em etapas, de modo a serem executadas atividades parciais e distribuídas
no tempo, de modo a atender as necessidades e objetivos manifestados pelo cliente.
5.5 – Projeto Lógico
Após a análise das informações coletadas e especificados os requisitos para o projeto, pode-se
definir alguns aspectos da nova configuração lógica para a rede do PBSP.
Nesta etapa deve-se especificar os esquemas de endereçamento e nomenclatura, protocolos de
switching e roteamento que deverão ser utilizados na rede interna, aspectos de segurança e
gerencia.
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Definição de Endereçamento – Deverão ser criadas 15 novas VLANS em adição as já
existentes na rede. Estas VLANs deverão atender a grupos de estações que possuam as
mesmas características funcionais e/ou operacionais. Cada VLAN deverá ter um espaço de
endereçamento IP para os seus dispositivos associados e estes endereços deverão ser
distribuídos automaticamente via DHCP.
O espaço de endereçamento de cada VLAN e áreas associadas estão listados na Tabela 5.4.
VLAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Situação
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista

Área
Padrão
Firewall Controle
Sistema AssSP
Vídeo Conferencia
Wi-Fi
Local CM
Gabinete G1
Gabinete G2
Gabinete CCG
SecPlan
Ass ATG
Ass AJG / ATL
Local CCG
Ass DIE / DA
Imprensa
Gerenciamento
Ass Inf
Controle de Acesso
Treinamento
Visitantes

Espaço
1
0
0
0
10
2
1
1
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
1
1

Endereços IP
10.1.0.1 - 10.1.0.254/24
N/A
N/A
N/A
10.4.0.1 - 10.4.10.254/24
10.2.0.1 - 10.2.1.254/24
10.2.2.1 - 10.2.2.254/24
10.2.3.1 - 10.2.3.254/24
10.2.4.1 - 10.2.5.254/24
10.2.6.1 - 10.2.7.254/24
10.2.8.1 - 10.2.9.254/24
10.2.10.1 - 10.2.11.254/24
10.2.12.1 - 10.2.14.254/24
10.2.15.1 - 10.2.17.254/24
10.2.18.1 - 10.2.19.254/24
10.3.0.1 - 10.3.2.254/24
10.2.20.1 - 10.2.22.254/24
10.5.0.1 - 10.5.1.254/24
10.1.2.1 - 10.1.2.254/24
10.1.1.1 - 10.1.1.254/24

Tabela 5.4 – VLANs e Espaço de Endereços IP.
Foram também definidas três VLANs específicas, sendo uma para o gerenciamento dos
dispositivos de comunicação da rede, outra para visitantes que necessitem utilizar
temporariamente algum recursos específico da rede como por exemplo à Internet, e também
uma VLAN para treinamento, quando for necessário criar um ambiente isolado para este fim.
O Anexo C, item 3.1-1 apresenta maiores detalhes do endereçamento proposto.
Definição de Nomenclaturas – Os racks de comunicação, pontos de rede, cabos e
equipamentos de comunicação deverão receber nomes para identificação, com o objetivo de
auxiliar na operação e manutenção. Os nomes atribuídos, quando possível, deverão receber
uma nomenclatura baseada em um mnemônico, que permita associar com um prédio, sala ou
rack de comunicação. A proposta é que os racks recebam um endereçamento iniciando com a
letra “R”, acrescentando o andar e número da sala para o ambiente interno do prédio principal
ou mnemônico do nome do local para os outros prédios. A Tabela 5.5. apresenta um exemplo
da nomenclatura proposta.
Nomenclatura dos Racks
Rack
3
20
21
22

Andar
2
T
E
E

Sala Rack
262
T22
PT2
MOT

Rack
R262
RT22
RPT2
RMOT

Tabela 5.5 – Exemplo de Nomenclatura de Racks.
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Os pontos de rede instalados nas diversas salas deverão receber como identificação a seguinte
estrutura: (Nome do Rack) + (código do Patch Panel) + (número da porta do Patch Panel).
Os cabos utilizados na montagem dos pontos deverão receber a mesma nomenclatura. A
Tabela 5.6. apresenta um exemplo da nomenclatura proposta.
Rack
1
15

Andar
2
T

Sala Rack
221
T70

Patch
Panel
A
B

Porta
P.P.
01
18

Código
Ponto
R221.A.01
RT70.B.18

Tabela 5.6 – Exemplo de Nomenclatura de Pontos e Cabos de Rede.
Os equipamentos de comunicação utilizados deverão receber como identificação a seguinte
estrutura: (Nome do Rack) + (Tipo de equipamento) + (Ordem de Instalação no rack). Os
tipos são: SW-switchs; PP – Patch Panel; RT – router, HB – Hub, switchs de comunicação
conectados ao backbone deverão receber os primeiros endereços e os demais seguem a ordem
seqüencial. Exemplo, R151.SW.1, RT22.SW.2, RI34.PP.1.
O Anexo C item 3.1-2 apresenta maiores detalhes das nomenclaturas propostas.
Protocolos de Switching – Os switchs instalados nos racks de comunicação e rack central
deverão receber uma série de configurações de endereços e nomes e também ter ativados
alguns protocolos de switching. Cada fabricante e modelo de equipamento, uma série de
funcionalidades específicas, mas normalmente possuem um conjunto básico de configurações
padronizadas pelo IEEE. Deverão ser ativados os recursos de Transparent Bridging, Store
and Forwarf, Rapid Spanning Tree e para as VLANs o Trunking. Deverão ser ativados e
configurados as funcionalidades de SNMP, como comunidades, endereços de Trap, bloqueios
de acessos pelo SNMP e também deverão ser configuradas com senhas as portas de acesso
pelo telnet, ssh e http. Maiores detalhes estão listados no Anexo C item 3.2-1
Protocolos de Roteamento – O Switch Central (Core Switch) deverá estar configurado para
roteamento estático entre algumas VLANs dentro do ambiente da rede local, para troca de
informações, acesso a serviços e servidores. Maiores detalhes estão listados no Anexo C item
3.2-2.

5.6 – Projeto Físico
Para atender aos requisitos especificados e objetivos estabelecidos pelo cliente, uma série de
providencias deverão ser tomadas para efetivar estas expectativas. É nesta fase onde se deve
estabelecer os detalhes para a execução dos trabalhos necessários, sobre a infra-estrutura para
as redes de cabos, as redes Wireless e as redes PLC (Power Line).
No caso do PBSP, serão executados procedimentos de modernização da rede existente,
implantando novos pontos, readequando e testando os pontos existentes, substituindo
equipamentos obsoletos e instalando novos equipamentos, enfim, recompondo e
reestruturando a rede existente. Não será necessário estabelecer um projeto para rede PLC,
mas será necessário efetuar readequações no cabeamento da rede existente e planejar a
instalação de infra-estrutura física e equipamentos para estabelecer uma rede wireless dentro
de suas dependências.
.

152

5.6.1 – Infra-estrutura de Cabeamento para Rede
Descreve as providencias necessárias para a implantação e readequação da infra-estrutura
física do cabeamento de rede, abrangendo da tubulação de passagem dos cabos, à instalação
dos cabos, conectores, acessórios, equipamentos e testes. Para a rede do PBSP serão
necessárias as seguintes providências:
Infra-estrutura de Passagem para o Cabeamento – Esta infra-estrutura deverá seguir o
padrão já utilizado nas dependências do PBSP, utilizando os mesmos tipos de materiais, os
quais estão dentro das normas técnicas. Assim, a partir dos racks de comunicação, os cabos
são encaminhados para as eletrocalhas existentes sobre o forro dos andares, seguindo por
eletrodutos de PVC até o ponto de descida sobre o forro e, a partir daí, segue por canaletas
plásticas de 95x12mm, do forro até as caixas de superfície onde serão montados os conectores
RJ-45 fêmea.
Serão necessários providências como: completar alguns segmentos do sistema de eletrocalhas
existente, instalar novos eletrodutos de PVC e canaletas para distribuição dos cabos dos novos
pontos. Substituir algumas canaletas antigas, que estão danificadas ou lotadas.
Nos locais onde terão alta concentração de pontos (mínimo de 6 pontos), considerar a
instalação de MUTOs, para administração dos pontos e oferecer mobilidade para as
constantes mudanças de layout nas salas. A Figura 5.6 mostra o esquema de montagem do
MUTO.

Figura 5.6 – Esquema de Montagem do MUTO.
Todas as eletrocalhas e eletrodutos instalados deverão ser identificados e registrados em
planta com as suas características físicas.
Alguns racks estão com a sua capacidade esgotada, assim, para a instalação de novos pontos,
será necessário promover a sua expansão. Esta expansão poderá ser executada com a
substituição do rack por outro maior ou promover a instalação de uma nova “caixa” (rack), de
12Us de altura e suportes de 19”, paralelo e interligado a caixa existente. Esta montagem será
utilizada para a redistribuição de cabos e equipamentos. Este esquema de montagem já é
utilizado no PBSP.
Maiores detalhes e providências necessárias poderão ser verificados no Anexo C item 4.1-1.
Cabeamento Físico de Rede - Para os novos pontos de rede deverão ser utilizados cabos
UTP, Cat.5e, 24AWG. Os conectores, patch panel, line cords e patch cords deverão também
seguir a mesma categoria. Os patch cords e line cords deverão ser confeccionados em cabo
UTP flexível, padrão 568A, montados e testados em fabrica. A montagem dos fios dos cabos
nos Patch Panels e conectores RJ45 fêmea nas caixas de parede, deverão também seguir
também o padrão de montagem 568A.
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Para cada um dos racks de comunicação, mais próximos do rack central, deverão ser
instalados 2 novos cabos metálicos, UTP Cat.6. Para os racks mais distantes, que utilizam
fibras ópticas, deverão ser instalados novos cabos, com 4 fibras cada, do tipo multímodo
50/125µm OM-3/LOMMF. Os cabos antigos deverão ser testados e mantidos como backup.
Os novos cabos serão utilizados para reestruturação dos cabos do backbone da rede interna do
prédio principal.
Todos os cabos ópticos e metálicos deverão receber uma identificação nas duas extremidades.
O código utilizado será o mesmo do ponto de rede. Os patch cords e line cords também
deverão receber identificação numérica e seqüencial nas duas extremidades, com o objetivo
de auxiliar na identificação e nos trabalhos de manutenção.
Todos os pontos de rede, novos e antigos, deverão ser testados e certificados por aparelho
Cable Scanner devidamente calibrado. Estes pontos deverão possuir uma desempenho
mínimo equivalente aos padrões adotados pena norma ANSI EIA/TIA 568B para o
cabeamento CAT.5e. Os pontos de rede que forem reprovados nos testes deverão sofrer
manutenção, com a substituição os componentes inadequados, sendo novamente testados e
certificados até a sua aprovação.
As informações pertinentes a cada ponto de rede, como tipo e categoria dos cabo e conectores
utilizados, rota, comprimento do cabo, data da certificação, data da instalação, marca dos
componentes, deverão ser registrados em uma base de dados específica.
Maiores detalhes e providências necessárias poderão ser verificados no Anexo C item 4.1-2.
Distribuição de Equipamentos de Rede – Em uma primeira etapa, uma compra emergencial
de 19 switchs de comunicação deverá ser executadas, sendo instalados 17 switchs e
reservados 2 equipamentos como backup e/ou reserva técnica. Estes equipamentos deverão
ser do tipo Layer 2/3, possuir 24 portas 10/100BaseTX e 2 porta 1000BaseTX. Junto com
estes switchs deverão ser adquiridos 24 conversores de mídia 1000BaseTX / 1000BaseSX,
para ativação dos links de fibra óptica, dos racks secundários com o rack central. Com a
aquisição destes equipamentos será possível remover uma parte dos hubs existentes,
remanejar alguns switchs antigos, reestruturar alguns racks que estão superlotados e aumentar
a banda de comunicação do backbone.
Em uma segunda etapa, deverão ser adquiridos 44 novos switchs de comunicação,
equivalentes aos equipamentos adquiridos na primeira etapa, com o objetivo de substituir os
switchs antigos e remover todos os hubs e mini-hubs instalados na rede do PBSP.
Em uma terceira etapa, deverá ser adquirido um novo chassi, algumas placas com 80 portas
10/100/1000Mbps UTP e placas com 40 portas 1000BaseSX para expansão do atual switch
core. Adquirir 12 conversores de mídia 1000BaseTX / 1000BaseSX, para ativação do
segundo link de fibra óptica do racks secundários com o rack central. Com estes
equipamentos será possível estabelecer o segundo link de comunicação dos racks secundários,
conectar vários servidores diretamente no switch central. Esta providencia possibilitará maior
disponibilidade, maior vazão de tráfego e aumentar à velocidade de acesso as aplicações
locais.
Maiores detalhes e providências necessárias poderão ser verificados no Anexo C item 4.1-3.
Características dos Equipamentos – As característica e detalhes para os equipamentos a
serem adquiridos poderão ser verificadas no Anexo C item 4.1-4
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5.6.2 – Infra-estrutura de Rede Wireless
Esta previsto, em uma primeira etapa, a instalação de 10 unidades de Pontos de Acesso (APAccess Points) e até 50 placas de comunicação para formar uma rede Wi-Fi dentro das
dependências do prédio principal do PBSP.
Deverão ser instalados pontos de rede específicos para conexão das APs, em áreas escolhidas
pelo cliente e em locais definidos através de um site survey. Estes pontos deverão seguir os
padrões normais utilizados nos demais pontos de rede do Palácio. As APs deverão ser
alimentadas eletricamente através do cabo UTP de conexão a rede utilizando uma unidade de
Power (POE) instalado no rack de comunicação associado. As portas dos switchs que serão
conectadas às APs deverão ser configurados para trabalhar na VLAN 5.
Deverá ser instalado no rack central uma unidade de firewall/gerenciamento das APs da rede
Wi-Fi. Esta unidade será responsável pelas configurações de segurança, endereçamento e
gerenciamento das APs e da comunicação na rede Wi-Fi.
Maiores detalhes e providências necessárias poderão ser verificados no Anexo C item 4.2.
5.7 – Avaliação da Metodologia
A metodologia proposta no Capítulo 4 foi utilizada na elaboração deste projeto. Foram
utilizados quase todos os formulários propostos demonstrando a sua praticidade e eficácia na
orientação a respeito da coleta estruturada das informações necessárias para a elaboração de
projeto. Alguns formulários não foram utilizados devido à sua não aplicação aos objetivos ou
escopo do trabalho proposto.
O preenchimento dos formulários do Anexo A, seguindo as orientações e detalhamento dos
quesitos necessários descritos no Capítulo 4 deste trabalho, foi bastante interessante, pois
esclarecia dúvidas a respeito dos objetivos envolvidos em cada quesito, promovia uma trilha
para o desenvolvimento do trabalho e auxiliava na seqüência de raciocínio e análise dos
problemas.
O resultado obtido com a aplicação da metodologia foi uma boa fotografia a respeito da
situação operacional da rede do PBSP, mostrando as suas virtudes e também os seus pontos
fracos. Baseado nas informações coletadas, nas estruturas existentes e nas alternativas
tecnológicas disponíveis, será possível realizar um bom trabalho de modernização da rede
atual. Para esta modernização será necessário efetuar um investimento razoável, mas muito
menor do que o necessário para uma nova rede. Outra vantagem interessante é que a alocação
dos recursos financeiros poderá ser aplicada de forma escalonada, proporcionando melhorias
contínuas na operação e funcionamento da rede sem causar grandes transtornos aos
funcionários e aos processos normalmente executados.
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6 – Considerações Finais e Trabalhos Futuros
Este trabalho procura mostrar alguns aspectos importantes a serem considerados em projetos
relacionados à infra-estrutura de redes de computadores, propondo uma metodologia de
trabalho para coleta e análise de informações para definição de projetos de rede, comentando
as normas técnicas aplicáveis e sugerindo procedimentos saudáveis à boa utilização dos
recursos de TI empregados em infra-estrutura.
Diante das novas tecnologias disponíveis no mercado, a queda de custos de equipamentos e
serviços, aliados ao aumento da velocidade e capacidade dos meios comunicação e
processamento de informações disponíveis no mercado, permitem atender a uma demanda de
novos serviços e melhorar o desempenho dos existentes, criando novas demandas nas
empresas. Estes novos equipamentos, materiais e serviços, aliados às novas demandas das
empresas, passaram a exigir condições especiais de funcionamento e consequentemente tem
elevado o aumento da complexidade das redes das redes de comunicação. Para atender esta
maior complexidade é necessário que para o desenvolvimento de um projeto de redes de
comunicação, uma maior quantidade de variáveis sejam levantadas e avaliadas.
As empresas estão mais conscientes quanto a importância em fazer um investimento
adequado em obras de infra-estrutura de rede, utilizando empreiteiras responsáveis, exigindo
a aplicação das normas técnicas pertinentes (ANSI/TIA/EIA 568 B / ANSI/TIA/EIA 569 /
ANSI/TIA/EIA 606 / ANSI/TIA/EIA 607) e a utilização de produtos como: cabos,
conectores, patch pannel, e outros passivos de rede de boa procedência e qualidade
comprovada. Recomenda-se ainda que sejam aplicados profissionais especializados para
tratamento de cada evento do projeto, como Civil, Lógica, Elétrica, Segurança e
Gerenciamento, deve-se considerar tambem em projetos de cabeamento, uma especificação
tecnológica que contemple no mínimo 10 (Dez) anos sem sofrer alterações em infra-estrutura.
[Silva05]
No mercado já está mais do que provado técnico e economicamente que a infra-estrutura de
redes (cabeamento) é o “menor” peso do investimento e em contra partida é o “maior” funil
de defeitos de uma rede de Telecomunicações. [Silva05]
Uma característica importante a ser considerado no projeto físico é que o sistema deverá ter
flexibilidade suficiente para que sejam instalados ou remanejados pontos dentro do ambiente
sem que haja necessidade de passagem de cabos adicionais; porém em alguns casos poderão
ser necessárias readequações de cabos dentro dos ambientes corporativos. Na falta de
definição da utilização de cada ponto de uma rede, deve-se assumir que todos os pontos são
passíveis de trafegar dados na rede com uma capacidade de transmissão mínima de 1 Gbit/s.
Assim, todos os recursos da infra-estrutura deverá ser compatível com esta característica.
A parte de Aterramento e vinculação da infra-estrutura física ao “terra” deve ser realizada por
profissionais capacitados tecnicamente (norma ANSI/TIA/EIA 607), pois qualquer distúrbio
nesses tipo de instalação pode danificar equipamentos, instalações e colocar em risco a vida
dos ocupantes da instalação. Outro detalhe importante que deve ser lembrado no projeto, é
que todas as tubulações metálicas de passagem de cabos de comunicação devem ser aterradas
sempre.
A metodologia para avaliação e projetos de redes locais proposta neste trabalho, procura
mostrar um caminho no sentido de orientar o desenvolvimento coordenado do levantamento e
avaliação de informações, sobre a estrutura operacional e as necessidades de uma empresa.
Isto é necessário para que seja possível o desenvolvimento de um projeto de rede de
comunicação que atenda aos seus objetivos estratégicos dos clientes.
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Durante o desenvolvimento deste trabalho, aplicando a metodologia proposta, observou-se
que esta ferramenta foi útil na orientação e desenvolvimento das atividades de coleta de
informações. A utilização do roteiro de trabalho para orientar as pesquisas relacionadas aos
diversos tópicos envolvidos, permitiu que o processo de coleta fosse abrangente e detalhado.
Deve-se considerar que o nível de detalhamento e abrangência das informações estão
vinculadas ao tamanho e complexidade da rede e também aos objetivos manifestados pelo
cliente. A partir das informações coletadas, analisadas e criticadas pelo cliente, o projetista
pode estabelecer uma série de requisitos a serem atendidos pelos projetos lógico e físico.
No processo de atualização e expansão de uma rede, uma variável muito importante, que
normalmente não é descartada pelas empresas, é a reutilização do seu legado. Não é possível
simplesmente descarta-los, pois isto representa patrimônio e os descartes devem ser bem
justificados. Portanto, o projetista deverá avaliar os recursos disponíveis como infra-estrutura
física, cabos, conectores, equipamentos, verificando a possibilidade da sua reutilização na
nova estrutura. O descarte de alguns recursos, quando em bom estado operacional, pode ser
considerado como desperdício, os quais poderiam ser reaproveitados em áreas menos
exigentes da empresa desde que não comprometam o funcionamento e desempenho almejado
no projeto.
A implantação do projeto dividido em etapas é interessante para algumas empresas, pois,
dependendo do seu porte, capacidade de investimento e características funcionais, os serviços
necessários poderão ser distribuídos no tempo, de modo a adequar os investimentos
necessários a sua disponibilidade orçamentária e também as prioridades operacionais.
Outro aspecto interessante observado durante a aplicação da metodologia proposta é que,
graças ao roteiro abrangente, algumas características operacionais da rede pesquisada, que
não estavam sendo considerados pela empresa, foram realçadas. Isto levou a uma reavaliação
destas características e também a revisão das prioridades das etapas para a implantação do
projeto.
Como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se o desenvolvimento de um modelo
automatizado, com o desenvolvimento de um software, para o processamento de informações
lançadas, montando as tabelas, prestando auxílio no esclarecimento das duvidas de
preenchimento e auxiliando no processo de filtragem e alerta das condições exigidas no
desenvolvimento dos projetos lógico e físico. Outros trabalhos recomendados seriam o
desenvolvimento de uma metodologia de projeto para implantação de sistemas de segurança,
ou uma metodologia para implantação de sistemas de gerenciamento dos recursos de redes de
comunicação, ou ainda um sistema abrangente de monitoramente e gerencia de redes.
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Anexo A – Formulários para Coleta de Dados
Estes formulários são utilizados para orientar na coleta de informações junto ao cliente e
usuários dos sistemas.
O seu preenchimento é relativamente simples, mas é importante que seja acompanhado do
detalhamento e objetivos de cada uma das etapas que estão descritas no Capítulo 4 deste
trabalho.
Para a maioria dos itens deste formulário existem duas referencias básicas. A primeira indica
em qual seção do Capítulo em que constam as instruções e objetivos de cada item. A segunda
indica um segundo formulário de suporte, conforme Anexo B, que auxilia e detalha a coleta
de algumas informações. Desta forma é possível obter informações detalhadas e lançar nos
itens de anexo as informações resumidas.
Para cada item existe um pequeno quadro do lado direito que poderá ser utilizado para lançar
o status do item, ou seja, por exemplo, lançar “OK” para os itens completos, “P” para os
pendentes e “X” para os itens que serão desconsiderados no trabalho. Pode-se ainda utilizar
cores diferentes para as informações descritas, por exemplo, “preto” para as normais, “azul”
para idéias e soluções que poderão ser utilizadas em outras etapas, “vermelhas” para
pendências e situações de alerta.
1 – Levantamento de Informações.
1.1 - Identificação do Cliente
1- Identificação do Cliente (Anexo B-Formulário 01):


1.2 - Ambiente Operacional e Características Ambientais
1 - Negocio da Empresa (Capítulo 4-Tabela 4.1 – Anexo B-Formulário 02):

2 - Fornecedores (Capítulo 4-Tabela 4.1 – Anexo B-Formulário 02):

3 - Estrutura Organizacional (Capítulo 4-Tabela 4.2 – Anexo B-Formulário 03) :


4 - Comunicação:

5 - Instalações Física (Capítulo 4-Tabela 4.3 – Anexo B-Formulário 04):

6 - Objetivos do Negócio:

7 - Escopo da Nova Rede:

8 - Recursos Humanos:

9 - Restrições Orçamentárias:
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10 - Restrições Ambientais:

11 - Lista de verificação (Anexo B-Formulário 07; Capítulo 4-Tabela 4.6)

12 - Cronograma de Trabalho


1.3 – Necessidades Atuais e Futuras
(Capítulo 4 - item 4.2.1)
1 - Expansão dos Negócios:

2 - Obsolescência:
 .
3 - Crescimento Desordenado:

4 - Novas Tecnologias:

5 - Automação Predial:

6 - Redução de Preços dos Produtos:

7 – Mercado:


1.4 – Recursos Existentes Ambiente de Informática
(Capítulo 4 - item 4.2.1 / Anexo B-Formulário 13)
1 - Equipamentos de Suporte Existentes

2 - Configuração Física da Rede.

3 - Aplicações Utilizadas – (Capítulo 4-Tabela 4.4 – Anexo B-Formulário 05)

4 - Meios de Comunicação

5 - Plataforma de Software

6 - Infra-estrutura de Rede.

7 – Infra-estrutura Elétrica.

8 - Suporte Técnico.

9 - Restrições / Recomendações Técnicas (Capítulo 4-Tabela 4.5 – Anexo B-Formulário 06)
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1.5 – Tendências de Evolução
(Objetivos e restrições técnicas – Capítulo 4, item 4.2.2)
1 - Escalabilidade (Capítulo 4-Tabela 4.7 – Anexo B-Formulário 08)

2 - Disponibilidade

3 - Desempenho (Capítulo 4-Tabela 4.8 – Anexo B-Formulário 05)

4 - Gerenciabilidade

5 - Usabilidade

6 - Adaptabilidade

7 - Padronização

8 - Custo Efetivo

9 - Lista de Verificação – (Anexo C - Formulário10 / Capítulo 4-Tabela 4.10).


1.6 - Caracterização da Rede Existente
(Capítulo 4 - item 4.2.3)
1 - Características Ambientais

2 - Características Físicas Prediais

3 - Pontos de Apoio à Infra-estrutura (Capítulo 4-Tabela 4.10 – Anexo B-Formulário 10)

4 - Infra-estrutura de Rede - Mapa da Rede (Capítulo 4-Tabela 4.11 Anexo B-Formulário 11)

5 - Esquema de Endereço e Nomenclaturas (Capítulo 4-Tabela 4.12 – Anexo B-Formulário 12)

6 - Aspectos Operacionais da Rede (Capítulo 4-Tabela 4.13 – Anexo B-Formulário 13)

7 - Cabeamento e Mídias (Figura 4.8 – Anexo B-Formulário 14)

8 - Restrições Arquiteturais e Ambientais (Capítulo 4-Tabela 4.14 – Anexo B-Formulário 15)

9 - Características Operacionais (Capítulo 4-Tabela 4.15 – Anexo B-Formulário 16)

10 - Disponibilidade (Capítulo 4-Tabela 4.16 – Anexo B-Formulário 17)
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11 - Utilização (Capítulo 4-Tabela 4.17 – Anexo B-Formulário 18)

12 - Níveis de Erros

13 - Eficiência

14 - Tempo de Resposta e Atraso

15 - Lista de Verificação (Capítulo 4-Tabela 4.18 - Anexo B-Formulário 19)


1.7 – Caracterização do trafego da Rede
(Capitulo 4 - item 4.2.4)
1 - Comunidades e Aplicações (Capítulo 4-Tabela 4.19 – Anexo B-Formulário 20)

2 - Fontes de Informações para a Rede (Capítulo 4-Tabela 4.20 – Anexo B-Formulário 21)

3 - Rotas e Volumes de Trafego (Capítulo 4-Tabela 4.21 – Anexo B-Formulário 22)

4 - Tipo de Tráfego (Tabelas 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 – Formulários 23, 24 e 25)

5 - Requisitos de Qualidade de Serviços (Capítulo 4-Tabela 4.30 – Anexo B-Formulário 26)


2 – Especificação de Requisitos
2.1 – Características Gerais
(Capítulo 4-Tabela 4.31 – Anexo B-Formulário 27)
1 - Desempenho

2 - Conectividade


3 - Dispositivos

4 - Ambiente

5 - Operação
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6 - Legado

7 - Gerenciabilidade

8 - Serviços de Rede

9 - Confiabilidade

10 - Interface Homem Maquina

11 - Ferramentas de Software

12 - Escalabilidade

13 - Disponibilidade

14 - Padronização


2.2 - Proposta de Topologia
(Capítulo 4 - item 4.3.1)
1 - Topologia


3 – Projeto Lógico
3.1 – Projeto de Endereçamento e Nomenclaturas
1 - Definição de Endereçamento (Capítulo 4-Tabela 4.32 – Anexo B-Formulário 29)

2 - Definição de Nomenclaturas (Capítulo 4-Tabela 4.34 – Anexo B-Formulário 30)


3.2 – Configuração Lógica
1 - Protocolos de Switching

2 - Protocolos de Roteamento (Capítulo 4-Tabela 4.35 e 4.36 – Formulários 31 e 32)
 .
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4 – Projeto Físico
4.1 - Projeto de cabeamento para LAN
(Capítulo 4 - item 4.5.1)
1 – Adequação da Infra-estrutura de Passagem para o Cabeamento

2 - Cabeamento Físico de Rede (Capítulo 4 - item 4.5.1)

3 - Distribuição dos Equipamentos de Rede

4 - Características dos Equipamentos (Anexo B-Formulário 33)


4.2 - Projeto de sistema Wi-Fi
1 - Instalação de Infra-estrutura para Wi-Fi (Capítulo 4 - item 4.5.2)

2 - Instalação de Equipamentos Wi-Fi (Capítulo 4 - item 4.5.2)


4.3 - Projeto de Sistema PLC
1 – Sistema Power Line Comunication – PLC (Capítulo 4 - item 4.5.3)
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Anexo B – Formulários Auxiliares

Formulário 01 – Identificando o Cliente
Data:

Dados do Cliente
Nome:
Endereço :
Cidade :

Estado:

CEP:

Pagina Internet:
Contatos Executivo :
Cargo:

e-mail :

Telefone:

Celular:

Fax:

Contato Técnico :
Cargo:

e-mail :

Telefone :

Celular:

Fax:

Área Responsável pelo Projeto:
Contato: Adelino da Costa

Telefone:

Projeto a ser Desenvolvido:


Pontos Atuais:
Ramo: Governo Estadual
Qtde de Funcionários:

Pontos Novos:

Sites Atuais:

Abrangência das Atividades: Projeto Técnico
Prazo Previsto :

Sites Novos:
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Formulário 02 – Características do Negocio do Cliente
#

Características do Negócio do Cliente

01

Qual é o tipo de negocio do cliente?

02

Qual o mercado em que atua?
bancário, comercio, outros),

03

Quais são os produtos e serviços produzidos?

04

Quais são os produtos e serviços consumidos?

05

Quem são os fornecedores e parceiros do
cliente?

06

Quais são as vantagens competitivas do
cliente?

07

Quem são os responsáveis técnicos
financeiros, pelo projeto, na empresa?

08

Quem poderá aceitar ou rejeitar a proposta de
projeto?

(industrial,

e

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.1

Formulário 03 - Estrutura Organizacional do Cliente
#

Estrutura Organizacional do Cliente

01

Quais são os departamentos?

02

Qual o tipo de atuação de cada departamento?

03

Quais são os principais grupos de usuários?

04

Quais são as linhas de negócio?

05

Quais são os parceiros?

06

Quantas e onde estão as filiais?

07

Quais são as áreas mais críticas?

08

Quais são as áreas que possuem maior
mobilidade interna e externa?

09

Quando ocorreu
organograma?

10

Existem modificações previstas na estrutura
do organograma?

a

ultimo

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.2

------------- Inserir Organograma -

ajuste

no
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Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.3

Ramal

Notes

Internet

Pontos
derivados.
Pontos
diretos

mini SW

mini HUB

Estab /
Nbreak

Imp.on

Micros

Imp. off

Usuário

Área da sala

# ocup.

Sala

Andar

Formulário 04 - Levantamento de Informações da Estrutura Física das Áreas

Sistemas / Obs.:
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(A) Criticidade 1 – baixa , 9 – alta (B) Interno / Externo
(1) Aplicação da aplicação: (N)ova, (A)ntiga, (D)escontinuada, (D)esenvolvimento, (O)bsoleta.
(2) Criticidade da aplicação para as atividades da área ( 1- baixa, 9-alta)
(3) Utilização (I)interna, acessos (E)xternos, (A)mbas.
(4) Tecnologia utilizada na construção (VB, .NET, XML, Java, etc)
(5) Manutenção/desenvolvimento (I)nterno/ (E)xterno a empresa.
(6) Características particulares da aplicação
(7) Comentários e informações relevantes dos usuários sobre a operação.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.4 e Tabela 4.8

Variação
máx. atraso

Atraso
Maximo

Vazão
desejada

MTBF
aceitável

MTTR
aceitável

Característ.

Custo
parada (A)

Manut.
/Desenv.(B
)
Tecnologia
usada

Acesso (B)

Produção /
Desenvolv.
Criticidade
na
área
(A)

Áreas
usuárias

Tipo

Nome

Nova ou
Antiga

Formulário 05 – Características das Aplicações Utilizadas na Rede
Comentários e informações sobre a
operação.
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Formulário 06 – Recomendações e/ou Restrições a serem Consideradas
#

Recomendações e/ou Restrições a serem Consideradas

01

Protocolos?

02

Padrões?

03

Fornecedores?

04

Soluções
proprietárias?

05

Tecnologias?

06

Plataformas de software?

abertas

ou

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.5

Formulário 07 – Questões para Avaliação dos Objetivos do Negócio
#

Lista de Verificação para Avaliação dos Objetivos do Negócio

01

A área de negócio e os competidores do
cliente foram pesquisados e documentados?

02

A estrutura corporativa do cliente esta clara,
entendida e documentada?

03

Foi elaborada uma lista dos objetivos de
negócio do cliente?

04

Foi incluída uma breve descrição do objetivo
maior da rede que está sendo projetada?

05

O cliente identificou as operações de missão
crítica?

06

Os critérios de sucesso do cliente e as
conseqüências do fracasso do projeto foram
identificados?

07

Está claro o escopo do projeto de rede?

08

As aplicações de rede do cliente foram
identificadas e documentadas?

09

O cliente explicou as políticas sobre
fornecedores, protocolos e plataformas
aprovados?

10

O cliente explicou políticas sobre o uso de
sistemas
abertos
versus
soluções
proprietárias?

11

O cliente explicou as políticas sobre a
distribuição de responsabilidades para o
projeto e implantação da rede ?

12

Esta claro o orçamento do projeto?

13

O cronograma do projeto, incluindo os pontos
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críticos e data final, está bem claro?
14

O cronograma planejado pode ser viável?

15

As habilidades dos técnicos da empresa estão
claras?

16

As necessidades de treinamento de
empregados foram discutidas com o cliente?

17

Os aspectos políticos da empresa que
poderão afetar o projeto da rede e o sucesso
do projeto como um todo foram
identificados?

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.6

Formulário 08 – Aspectos de Escalabilidade
#

Aspectos de Escalabilidade

01

Quantas novas localidades serão adicionadas?

02

Qual será a abrangência da rede em cada
nova localidade?

03

Quantos usuários adicionais acessarão a rede?

04

Quantos serviços novos deverão ser
incrementados a rede? (Segurança, VoIP,
Vídeo conferencia, IPTV, outros)

05

Quantas estações, servidores e outros
dispositivos de rede deverão adicionados?

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.7

Formulário 09 – Lista de Verificação para Objetivos Técnicos
#

Lista de Verificação para Objetivos Técnicos

01

Foram documentados os planos de expansão do cliente
para os próximos dois anos, em termos de aplicações,
localidades, usuários, servidores, estações?

02

O cliente informou sobre planos para migrar
servidores departamentais para um server farm ou
outras configurações?

03

O cliente informou sobre planos para integrar outros
equipamentos (como mainframes SNA) com a rede
corporativa IP?

04

O cliente informou sobre planos para implantar uma
Intranet ou Extranet?

05

Foram documentados os objetivos de disponibilidade
em termos de % de tempo de operação e/ou em termos
de MTBF e MTTR?

06

Foram documentados os desejos sobre utilização
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máxima em segmentos compartilhados?
07

Foram documentados objetivos para a vazão desejada
ou necessária para cada aplicação?

08

Foram documentados objetivos de vazão (pacotes por
segundo – PPS) para os dispositivos de interconexão?

09

Foram discutidos com o cliente a importância de
utilizar recursos para maximizar a eficiência da rede.

10

Foram identificadas aplicações que precisam de
tempos de resposta menores do que o normal.

11

Foram discutidos os riscos e requisitos de segurança
com o cliente.

12

Foram levantados os requisitos de gerenciabilidade,
incluindo objetivos de gerência de configuração, falha,
desempenho, segurança e contabilidade.

13

Foram priorizados junto ao cliente os objetivos de
negócio e técnicos? Ficou claro qual é o objetivo mais
importante?

14

Foi atualizada a tabela de aplicações para incluir
objetivos técnicos?

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.9

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.10
Restrições
ambientais
Mobilidade do
departamento.
Caract. físicas do
ambiente.

Itens de conforto
ambiental

Relac. direto outros deptos.

Outros sistemas
utilizados

Sistemas
específicos

Criticidade
Operacional.

Idade dos equip.
inform.

# Ramais
telefônicos

Area física

Crescimento
previsto

Tipo de
mobilia

Pontos diretos

Pontos derivados.

Outros On Line

Impres. On line

Micros

# funcion.

Prédio / andar /
sala

Caracteristica
Operacional

Área
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Formulário 10 – Formulário para Coleta de Informações das Áreas Operacionais
Observações
aspectos
relevantes
local.
e

do
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Formulário 11 – Aspectos Representados em um Mapa da Rede
#

Aspectos a serem Representados em um Mapa da Rede

01

Informações geográficas sobre a distribuição da
estrutura da empresa

02

Identificar as conexões da rede WAN existente.
Mostrar as conexões que interligam as unidades da
empresa e outras conexões externas.

03

Levantar plantas dos prédios, andares e salas.

04

Identificar as conexões LAN entre prédios e entre
unidades.

05

Identificar a tecnologia dos enlaces utilizados e suas
capacidades.

06

Identificar os provedores de serviços de
comunicação, acesso a Internet e outros serviços
externos.

07

Identificar a localização dos pontos de concentração
de comunicação, localizando e identificando os
roteadores e switchs de distribuição da rede.

08

Identificar a localização e alcance das VPNs.

09

Localizar os principais servidores e salas de
servidores (Server farms).

10

Identificar e localizar mainframes.

11

Identificar e localização de estações e dispositivos
de gerencia.

12

Identificar e localização a abrangência de VLANs.

13

Identificar a topologia de sistemas de firewalls.

14

Localizar os grupos de estações de trabalho e
quantidades por local/região.

15

Identificar a topologia lógica da rede.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.11

Formulário 12 – Aspectos de Endereçamento e Nomenclaturas
#

Aspectos de Endereçamento e Nomenclaturas

01

Endereçamento IP utilizado para identificar os
dispositivos da rede .

02

Estratégia de criação e endereçamento de sub-redes
(subneting) e sumarização de rotas (supernetting).

03

Critérios de tradução de nomes – NAT ( Network
Address Translation).

04

Critério de atribuição de nomenclatura para pontos
de rede e dispositivos conectados a rede.
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05

Critérios de atribuição de nomes de subredes e
segmentos de rede

06

Critério de nomenclatura e identificação dos
componentes da infra-estrutura de cabeamento e
rotas de distribuição de cabos

07

Critério de nomenclatura e identificação das subredes wi-fi

08

Observações, Avaliações e Propostas

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.12

Formulário 13 – Aspectos Operacionais da Rede.
#
01

02

03

04

Aspectos de Segurança nas Instalações.
Como esta a proteção elétrica?
- Existem quadros independentes para a área de
informática?
- Existem circuitos elétricos separados para os
equipamentos de informática?
- Como está a situação do sistema de aterramento?
- Como está a polarização elétrica das tomadas?
- Qual é a qualidade da energia recebida da
concessionária?
- Como está a documentação da instalação elétrica?
- A carga contratada com a concessionária esta
adequada à demanda do(s) prédio(s)?
Como esta a proteção do sistema de cabeamento de
rede e telefonia?
- Qual norma técnica foi utilizada para a instalação?
- Qual a topologia existente?
- Qual a velocidade projetada para ser suportada pelo
cabeamento?
- Existe certificação emitida para o cabeamento
instalado?
- Existe “As Built” atualizado?
- Existe pessoal interno, qualificado, para
manutenção do cabeamento?
- Os dutos e quadros de derivação (DGs) são
protegidos? Estão fechados?
Como está a proteção do ambiente de trabalho?
- Existe rotina de inventário (regular/eventual) dos
equipamentos e softwares?
- Todas as mídias são identificadas com conteúdo e
dono?
- As políticas e procedimentos de informática foram
discutidas com os usuários ou foram impostas?
- Os notebooks têm um esquema de proteção de
entrada e saída na rede ou cada usuário liga seu
equipamento de modo informal?
- O conteúdo dos notebooks é protegido contra
acesso de terceiros?
- Alguém controla os notebooks?
Como está a proteção do(s) servidor(es)?
- Os servidores estão instalados em uma área
especial para o seu funcionamento?
- A área (sala/rack) tem acesso realmente restrita?
- Existe controle de acesso a área?
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- O local está climatizado? Qual é a periodicidade de
manutenção?
- Qual a freqüência de análise de tentativas de
intrusão?
- Qual o grau de tolerância a falhas no servidor?
- Qual é o esquema de proteção da alimentação
elétrica utilizada?
- Possui nobreaks? Qual a periodicidade de testes de
funcionamento?
- Existe documentação da instalação física e lógica
dos servidores?
Como está a proteção física dos equipamentos de
05
comunicação de dados?
- Os servidores estão instalados em uma área
especial para o seu funcionamento?
- A área (sala/rack) tem acesso realmente restrita?
Existe controle de acesso a área?
- Qual é a periodicidade de manutenção preventiva?
- Os equipamentos gerenciáveis estão protegidos por
senha?
- Qual o grau de tolerância à falhas nestes
equipamentos?
- Existe esquema de contingenciamento no caso de
falhas?
- Existe esquema de equipamentos redundantes ou
backup?
- Qual é o esquema de proteção da alimentação
elétrica utilizada?
- Possui nobreaks? Qual a periodicidade de testes de
funcionamento?
- Existe documentação da instalação física e lógica
dos equipamentos?
Como está a proteção das aplicações?
06
- Existe documentação adequada de todo o código
gerado desenvolvido pela empresa ou terceiros?
- Existe documentação dos usuários que acessam e o
que acessam nos servidores?
- Existe controle sobre a quantidade de cópias dos
programas? Estas mídias são controladas?
- Como funciona o acesso aos programas e onde
estão instalados?
Como está a proteção física e lógica dos dados?
07
- Existe esquema de backup periódico?
- Existe esquema de armazenamento seguro de
mídias de backup? Cofre de mídias?
- Existe esquema de armazenamento externo de
mídias de backup?
- Existe teste periódico da recuperação de dados nas
mídias de backup?
- Existem placas fax-modem instaladas em alguma
estação de trabalho e/ou notebooks?
- Usuários utilizam acesso discado para acessos
externos?
- As portas de discagem estão isoladas do PABX
central?
- Existe criptografia para o trafego na WAN? E o
trafego nas VPNs?
Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.13
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Formulário 14 – Levantamento de Cabeamento e Mídias
Nome do Prédio/Depto :
Endereço:

Andar :

Sala:

Nome do Quadro de Comunicação :
Topologia de Conexão:
Patch Panel

Pontos Total :
Categ.:

Pontos Ativos :

Portas:

Lotação:

Identificação dos Pontos
Identificação

Porta
P.Pannel

Tipo
Cabo

Uso

Origem

Destino

Compr.
(metros)

Ref.: Capítulo 4 - Figura 4.8 – Modelo de Formulário de Coleta de Informações.

Formulário 15 – Restrições Arquiteturais e Ambientais
#

Verificação de Restrições Arquiteturais e Ambientais

01

A rota de passagem dos cabos passa perto por locais que
possam sofrer ações mecânicas ou caminhos onde o
trafego pode deslocar os cabos como passagem de
caminhões, trens, tratores, etc.?

02

A rota de passagem dos cabos passa por áreas onde
atividades de construção poderiam romper os cabos?

03

A rota de passagem dos cabos passa por áreas que
pertencem a terceiros?

04

Como estão os espaços livres para instalação de novos
cabos em Patch Panels, tubulações, racks de
equipamentos?

05

Há facilidades de acesso aos dutos de passagem de
cabos?

06

Qual é o tipo de forro utilizado nas salas? (laje, forro de
gesso, PVC, outros tipos)

07

Como são as paredes das salas? ( divisórias, alvenaria,
placas de gesso, outros)

08

As restrições de visadas a serem observados entre locais
remotos?

09

A rota de passagem dos cabos passa por áreas onde
estejam possam sofrer interferência eletromagnética
como transformadores ou motores elétricos?

10

A rota de passagem dos cabos passa por áreas onde
estejam possam sofrer agressão de produtos químicos,
umidade, ou calor intenso?

11

Qual é a situação da rede elétrica no prédio e a que vai

Observações
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alimentar os
informática?

equipamentos

ligados

a

rede

de

12

Qual é a situação da ventilação/ refrigeração nas salas de
equipamentos e distribuição de cabos?

13

Como esta a situação do sistema de aterramento do
prédio?

14

A rede elétrica e/ou de telefonia possui sistema de
proteção de transientes?

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.14

Formulário 16 – Informações de Desempenho da Rede.
#

Informações de Desempenho da Rede.

01

Verificar quais segmentos são mais representativos. (As
conclusões poderão ser extrapoladas para os demais
segmentos)

02

Levantar dados nos horários de pico ou uma amostra
para estabelecer a média de trafego nos segmentos.

03

Definir o tamanho da amostra de dados. (quantidade de
horas / dias / semanas)

04

Definir o período de coleta de informações para a
amostra. (5x dia /15 minutos)

05

Verificar com o cliente o tempo disponível para efetuar
a coleta de dados.

06

Verificar como os dados poderão ser coletados. (portas
de hub, espelhamento de portas em switch, uso de
ferramenta de gerenciamento existente na rede, e outros)

07

Definir a ferramenta de coleta de dados.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.15

Formulário 17 – Formulário para Registro de Eventos de Paradas.
Segmento

MTBF

MTTR

Data/Duração da
parada

Causa da parada

Observação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Media Geral

-

-

-

-

-

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.16

Formulário 18 – Informações de Trafego da Rede.
Protocolo
IP
IPX

% - Utilização Relativa ao
Tráfego total

% Utilização Relativa à
Capacidade do Enlace

Taxa de Broadcast e Multicast
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AppleTalk
DECNet
NetBIOS
SNA
Outros
Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.16

Formulário 19 – Levantamento de Características da Rede
#

Levantamento de Características da Rede

01

Levantar a documentação existente sobre a topologia da
rede.

02

Levantar a documentação existente sobre a infraestrutura física para passagem e acomodação dos cabos
de rede.

03

Levantar plantas baixas dos prédios onde serão
executados os serviços com a rede.

04

Levantar a documentação existente sobre a infraestrutura de cabeamento de rede e comunicação
existente.

05

Levantar os esquemas de endereçamento e de atribuição
de nomes aos dispositivos de comunicação da rede.

06

Levantar os endereços e nomes atribuídos aos
dispositivos de comunicação da rede.

07

A infra-estrutura de cabeamento da rede foi instalada
de modo estruturado e possui identificação nos
dispositivos?

08

O cabeamento instalado esta acondicionado em
estruturas de suporte rígidas (eletrodutos, eletrocalhas,
canaletas, outros)

09

Verificar as distâncias entre as salas de cabos e
dispositivos da rede, conferindo se nenhum cabo
ultrapassa as distâncias especificadas pelas normas
técnicas.

10

Verificar se a disponibilidade da rede satisfaz as
necessidades do cliente e dos usuários.

11

Verificar se os esquemas de segurança satisfazem aos
objetivos do cliente.

12

Verificar o volume de trafego nos segmentos Ethernet.
(Ex. 40% Maximo ao longo de 10 minutos)

13

Verificar os índices de erros de CRC nos segmentos (
Ex. valores menores que 1 erro a cada milhão de bytes)

14

Verificar índice total de colisões nos segmentos. (Ex.:
Taxa menor que 3% ).
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15

Verificar a taxa de broadcasts nos segmentos. (Índice
inferior a 20% do total).

16

Verificar os índices de utilização dos Links de
comunicação externos.

17

Verificar o índice de utilização do roteador de saída
(Índice menor que 70% da capacidade)

18

Verificar o índice de descarte de pacotes nos Links de
comunicação e nos roteadores da rede ( menor que 1%
do total).

19

Verificar o tempo de resposta entre clientes e
servidores. (tempo inferior a 100ms entre a ida e volta
da informação)

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.18

Formulário 20 – Comunidades Usuárias de Aplicações
Nome da Comunidade Aplicações Utilizadas

Áreas
Envolvidas

Numero de
Usuários

Localização da
Comunidade

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.19

Formulário 21 – Fontes de Informação para a Rede
Nome do dispositivo

Localização

Aplicações Suportadas

Comunidades Usuárias do
Dispositivo

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.20

Formulário 22 – Tabela de Rotas e Volume de Trafego
Origem

Destino

Mbytes/seg

Rota

Volume de Trafego

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.21

Formulário 23 – Características das Aplicações Utilizadas
Aplicação

Modelo de Protocolos
Fluxo
usados

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.23

Comunidade de Servidores
usuários
Hospedeiros

/ Demanda de Requisitos de
banda
QoS
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Formulário 24 – Estimativas de Trafego
Tabela de Estimativas de Trafego
Parâmetro
Número de Localidades
Bytes numa tela
Overhead telnet
Overhead replicação
Overhead Cliente/Servidor
Overhead de FTP
Espera por 1 tela telnet
Compactação dados
Bits por byte
Utilização máxima
Fila média
Overhead HTML
Página HTML
Carga página HTML
Página HTML de legislação

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.27

Valor

Observação

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.28
numa

por

em

bytes/

Total

Capacidade
bits/s

total

em

Trafego Total em bits/s

Tamanho da interação
com limite de tempo.

Limite de tempo por
Interação (segundos)

Trafego
(Bytes/Hora)

Interação + Overhead

Overhead de Protocolo

Tamanho
interaçao

Descrição dos dados /
interação

Interações
Consulta

# de Consultas
Hora de Sessão

Sessões

Aplicação

#
de
Simultâneas

Tipo de Acesso

179

Formulário 25 - Tabela de Estimativas de Tráfego

180

Formulário 26 – Lista de Verificação – Levantamento de Trafego
#

Verificação de Requisitos de Trafego

01

Identificar as fontes importantes de trafego e dispositivos da rede.
Documentar o fluxo de trafego.

02

Identificar as áreas/ estações que são grandes consumidoras de
trafego na rede.

03

Documentar o fluxo de trafego entre fontes e consumidores de
trafego

04

Categorizar o tipo de fluxo de trafego de cada aplicação utilizada

05

Estimar os requisitos de banda passante para cada aplicação

06

Caracterizar o tráfego da rede em termos de taxas de broadcasts /
multicasts, eficiência, tamanho de estruturas, janelas e controles de
fluxo e mecanismos de recuperação de erros.

07

Verificar as taxas de broadcasts e se estão dentro de níveis
aceitáveis.

08

Determinar os requisitos de QoS para cada aplicação

09

Dividir em categorias os requisitos de QoS para cada aplicação.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.30

Formulário 27 – Características e Necessidades do Ambiente de
Informática
Necessidades e
Características

Requisitos Funcionais

Tipo de Ambiente
Infra-estrutura
computacional
Modo de Operação
Ferramentas
de
software
Serviços de Rede
Desempenho
Confiabilidade
Disponibilidade
Escalabilidade
Gerenciabilidade
Segurança

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.31

Formulário 28 – Objetivos do Projeto
#
01
02
03

Objetivos do Projeto
 Objetivos Técnicos
 Objetivos Operacionais?
 Objetivos Estratégicos ?

Requisitos Quantitativos
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Formulário 29 – Projeto de Endereçamento
#

Projeto de Endereçamento e Nomenclaturas

1

Projetar um modelo estruturado para endereçamento antes de atribuir qualquer endereço.

2

Deixar espaços para o crescimento no número de rede e também no numero de estações
nas redes. Uma renumeração futura poderá ser muito trabalhosa.

3

Os blocos de endereço deverão ser atribuídos de forma hierárquica para melhorar a
escalabilidade e disponibilidade.

4

Os blocos de endereço deverão ser baseados em redes físicas (camada 2). Os
endereçamentos baseados em grupos ou pessoas poderão trazer problemas no caso de
mudanças de rede.

5

Considerar a possibilidade de utilizar endereçamento dinâmico para as estações, como por
exemplo, o DHCP. Este uso possibilita aumentar a flexibilidade e minimizar o trabalho de
reconfiguração.

6

Considerar a utilização de endereçamento privativo para aumentar a segurança e a
adaptabilidade. O uso de NAT e Proxies permitirá que os usuários saiam da rede
corporativa para acesso a internet.

7

Verifique o endereçamento utilizado em filiais remotas e as dificuldades de adaptação a
um novo modelo.

8

Critérios, regras e espaços de endereçamento (range de endereços) deverão ser elaboradas
e distribuídas. Filiais que possuam capacidade técnica poderão atribuir endereços aos seus
servidores, estações e sub-redes, seguindo os critérios estabelecidos.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.32

Formulário 30 – Projeto de Nomenclatura
#

Critérios para Definição de Nomenclatura

1

Quais dispositivos precisam de nomes?
roteadores, impressora, outros)

2

Quais dispositivos de rede precisam de nomes fixos?
(estações, câmeras, catracas, impressoras locais, outros)

3

Qual é a estrutura de um nome?

4

O tipo de dispositivo será identificado no nome? ( rt, sw, sv,
etc...)

5

A localização fará parte do nome? ( SPO, RPO, BRU, etc...)

6

Os nomes serão escritos somente em letras maiúsculas e/ou
minúsculas?

7

Como os nomes serão
acessados?

8

Quem irá atribuir os nomes?

9

O controle de nomes será centralizado? Será possível haver
atribuições descentralizadas?

10

Como serão mapeados os nomes e endereços? De forma
estática? Dinâmica?

armazenados,

(Servidores,

gerenciados e
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11

Se o endereçamento é atribuído de forma dinâmica, se o
endereço mudar o nome também muda?

12

Qual é a redundância necessária para o servidor de nomes?

13

O banco de dados será distribuído entre vários servidores?

14

De que forma o sistema de nomes poderá afetar o trafego na
rede?

15

De que forma o sistema de nomes poderá afetar a segurança
na rede?

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.34

Formulário 31 – Tabela de Decisão – Protocolos de Roteamento
Requisitos Críticos
Adaptabilidade
(*)

Escalável até
grandes redes
(**)

Outros requisitos

Deve ser um
padrão e ser
Não deve gerar
compatível com
muito tráfego
equipamento
existente

Deve rodar em
roteadores
baratos (lowend)

BGP
OSPF
IS-IS
IGRP
Enhanced IGRP
RIP

(*) - deve reconfigurar em segundos após mudança na rede. (**) -centenas de roteadores.
Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.35

Formulário 32 – Avaliação de Protocolos de Roteamento
#

Avaliação de Protocolos de Roteamento

1

Existe limites impostos nas métricas?

2

Com que rapidez o protocolo converge depois de mudanças na
rede? Um bom protocolo (OSPF, por exemplo) converge em poucos
segundos.

3

Que quantidade de dados é transmitida em uma atualização de rota?
A tabela inteira? Apenas as mudanças?

4

Quanta banda passante é consumida pelo protocolo?

5

Para quem as atualizações de rotas são enviadas? Para roteadores
vizinhos? Para os roteadores num sistema autônomo?

6

Quanta CPU é necessária para processar as atualizações de rotas
recebidas?

7

Rotas estáticas de rotas default são suportadas?

8

A sumarização de rotas é suportada?

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.36 .

Deve ser fácil de
configurar e
gerenciar

183

Formulário 33 – Características Técnicas Desejáveis em Equipamentos
#

Critérios de Uso Geral

Configuração

1

Quantidade de portas

2

Velocidade das portas

3

Latência

4

Tecnologias de LAN suportadas (Ethernet, 10/100/100,
ATM,...)

5

Autosensing da velocidade ( Ethernet 10/100/1000..)

6

Tipo de cabeamento suportado.

7

Facilidade de configuração

8

Gerenciabilidade (suporte a SNMP, RMON, etc....)

9

Custo

10

MTBF e MTTR

11

Componentes hot-swappable

12

Suporte para adicionar módulos de expansão.

13

Suporte para “empilhamento” de equipamentos

14

Suporte a fontes de alimentação redundantes

15

Suporte a backplane e gerenciamento redundantes

16

Disponibilidade e qualidade do suporte técnico

17

Disponibilidade e qualidade da documentação

18

Disponibilidade e qualidade
equipamentos complexos)

19

Reputação do fabricante

#

Características Técnicas Desejáveis - Switchs

20

Vazão em quadros por segundo (ou células para ATM).

21

Suporte a cut-through switching

22

Suporte a Store-and-Forward switching

23

Auto-detecção de modo half-duplex e full-duplex

24

Suporte ao protocolo Spanning tree

25

Suporte a Link Aggregation

26

Suporte a VLANs, incluindo formas de definir VLANs e
suporte a protocolos de trunking

27

Padronização dos protocolos usados

28

Suporte a IGMP para multicast e aplicações multimídia.

do

treinamento

(para

184

#

Critérios para Roteadores e Switchs Layer 3

29

Protocolos de camada 3 suportados

30

Protocolos de roteamento suportados

31

Suporte a RSVP, multicast IP

32

Habilidade de agir como LES, BUS, LECS, LES em
ambiente ATM

33

Suporte a features de otimização (enfileiramento especial,
...)

34

Suporte a compressão

35

Suporte a criptografia

36

Funções de firewall

37

Load balancing

38

Segurança

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.38 , Tabela 4.39, Tabela 4.40
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Formulário 34 – Levantamento de Campo Para Infra-estrutura de Redes
Projeto

Unid:

Data

Cliente
Endereço:

Andar:

Bairro / Cidade:
Contato Executivo:

Fone:

Contato Operacional:

Fone:

______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Serviço Previsto:

Recursos Existentes:
QE Predial (f):
QE Inform. (f)
Ater.QE (f)
Disj; p/Inform.(f)
DG Principal (f):
DG Secund. (f)
Para Raios (f)
Infra de Rede (f)
Carac.da Infra existente: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Micro

Tipo

HD

Memo

Rede

Modem

Intern.

Imp.

Estab.

Materiais: Canaletas Plásticas
Eletrodutos PVC
Eletrodutos Metálicos
Dificuldades/Obs: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Observações.:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Técnico:

Data:
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Localização do Prédio / Salas

Legenda:

Sequ:

X – Ponto de Rede K - Ponto Previsto M – Micro Existente Z – Micro Previsto D – Descida Teto
P – Furo de Parede L – Descida Piso
DG – D.Principal
DS – D.Secundário R – Rack Com.
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Anexo C – Projeto de Modernização da Rede do PBSP
1 – Levantamento de Informações.
1.1 - Identificação do Cliente
1- Identificação do Cliente (Anexo D-Formulário 01):
 Anexo D-Formulário 01 preenchido com os dados do cliente PBSP e contatos principais

OK

1.2 - Ambiente Operacional e Características Ambientais
1 - Negocio da Empresa (Capítulo 4-Tabela 4.1 – Anexo D-Formulário 02):
 Governo Estadual – Serviço Público

OK

2 - Fornecedores (Capítulo 4-Tabela 4.1 – Anexo D-Formulário 02):
 Prodesp, Imesp, Fundap, e outros fornecedores de materiais e serviços de suporte técnico e
administrativo.

OK

3 - Estrutura Organizacional: (Capítulo 4-Tabela 4.2 – Anexo D-Formulário 03)
 As características organizacionais e organograma com estrutura funcional do PBSP estão
informadas no Anexo D-Formulário 03.

OK

4 - Comunicação:
OK
- Utiliza um sistema de PABX digital da Ericson, com as seguintes características:
 Adquirido nos anos 90
 Capacidade de 1400 ramais internos.
 Possui 5 canais E1 com a Telefônica, para prover os troncos de entrada e saída.
 Capacidade de receber placa para implantar serviços de VoIP (proprietário da Ericson) e ser
conectado a rede local de informática.
- O prédio possui sistema triplo de entrada de comunicação da concessionária, sendo:
 Fibras ópticas ligados a duas centrais telefônicas formando anel duplo e redundante conectado a
uma central SDH no prédio
 Cabos metálicos, com 2 cabos de 400 pares cada, conectados a duas centrais telefônicas.
 Sistema de telefonia de emergência apoiado em rádio digital, conectado a uma central telefônica
da concessionária.
- O prédio possui um ponto de acesso e antenas de telefonia celular.
5 - Instalações Física (Capítulo 4-Tabela 4.3 – Anexo D-Formulário 04):
OK
 Efetuado um levantamento geral nas dependências do PBSP e os dados foram registrados em
uma planilha conforme Anexo D-Formulário 04.
 O prédio possui sistema de aterramento na cabine primaria e de pára-raios interligados.
 Todos os pontos elétricos utilizados pelos equipamentos de informática estão aterrados e conectados
em circuitos elétricos exclusivos no quadro elétrico.
 O prédio possui 2 nobreaks centrais, de 400KVAs cada, para suporte de emergência para algumas
áreas e serviços estratégicos.
 Alguns quadros elétricos do prédio possuem suporte do nobreak central.
 O prédio possui suporte de gerador, com 3 grupos geradores de 150KVA cada, com uma cabine de
controle eletromecânica. O sistema é antigo e ocorrem constantes problemas operacionais. Este
sistema não está confiável e existem planos de reforma e atualização.
 Existem planos de aumentar a capacidade de entrada elétrica na cabine primária para adequação a
demanda atual.
 O prédio é alimentado pela concessionária a partir de duas centrais de distribuição distintas. Existe
um sistema de chaveamento automático entre os dois sistema de alimentação, mas é antigo e
problemas operacionais são constantes.
 A grande maioria dos funcionários utilizam estações de trabalho padrão em L de 1,40x1,40m.
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Cerca de 60% das salas possuem sistema de refrigeração e as demais utilizam circuladores de ar nos
dias mais quentes.
A maioria das salas possui grandes janelas e luminárias suficientes para atender a necessidade de
iluminação no ambiente de trabalho.
Todas as salas possuem algum acesso à rede de informática, alimentação elétrica e a rede de
telefonia.

6 - Objetivos do Negócio:
OK
 O objetivo principal do cliente é ter recursos e facilidades de comunicação para integração
entre as diversas áreas internas e externas do PBSP e também facilidades de comunicação com
outras Secretárias de Estado. Esta comunicação permitirá integrar operações entre órgãos e
Secretarias, agilizar a troca de informações, emitir e enviar documentos eletrônicos, permitindo assim,
um melhor controle do Estado sobre as ações definidas pelo Governo.
7 - Escopo da Nova Rede:
OK
 Pretende-se revisar as condições operacionais da rede, promovendo a substituição de
equipamentos obsoletos e antigos, provendo recursos e facilidades para a implantação de uma
rede que possua facilidades de convergência de serviços, suportando a implantação futura de
sistemas de VoIP, videoconferência, sistemas de automação predial, comunicação Wi-Fi segura, e
outros.
8 - Recursos Humanos:
 O cliente possui equipe de suporte técnico de informática e rede nas suas dependências, com a
possibilidade de efetuar atendimento, suporte técnico e manutenção de 1º nível.

OK

9 - Restrições Orçamentárias:
OK
 Os investimentos em qualquer recurso de informática deverão estar previstos em orçamento
executivo no ano anterior e aprovados.
 A contratação de serviços e compra de materiais dependem de processos de compras, via licitação
e/ou tomada de preços publico, conforme legislação aplicada a este tipo de processo em órgãos
públicos.
10 - Restrições Ambientais:
OK
 Não foram observados problemas ambientais significativos que possam afetar o
funcionamento de equipamentos de informática ou da infra-estrutura de comunicação.
 No prédio existem várias paredes duplas (dupla espessura) que podem atrapalhar na difusão de sinais
de rádio de uma rede Wi-Fi.
11 - Lista de verificação (Anexo D-Formulário 07; Capítulo 4-Tabela 4.6)

Completar

OK

12 - Cronograma de Trabalho
P.


Definir modelo

1.3 – Necessidades Atuais e Futuras
(Capítulo 4 - item 4.2.1)
1 - Expansão dos Negócios:
 Possui vínculo com as diretrizes impostas por cada novo Governo. Não é possível estabelecer
planejamento de longo prazo devido a possíveis mudanças políticas.
2 - Obsolescência:
 Necessidade de substituir boa parte de equipamentos de comunicação que estão obsoletos e no
final de sua vida útil, apresentando diversos problemas operacionais.
 Será necessário substituir 100 equipamentos diversos como os listados abaixo

OK

OK
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Hubs antigos
Switchs antigos
Mini Hubs antigos
Total

48
22
30
100

.
3 - Crescimento Desordenado:
OK
 Característica comum nas áreas de Governo onde a maioria das mudanças ocorre devido às
necessidades políticas da ocasião. A estrutura de rede deverá se adequar para atender a mudanças
estruturais nas diversas áreas.
 Existe a necessidade de correção de distorções na infra-estrutura da rede devido ao crescimento
desordenado de diversas áreas, verificando as condições operacionais dos recursos e atualizando a
documentação da rede.
4 - Novas Tecnologias:
 Implantação de serviços de videoconferência na rede
 Implantação de salas de reunião com recursos multimídia e de videoconferência.
 Implantação de rede wireless no ambiente interno do prédio.
 Implantar facilidades para comunicação de voz na rede de dados (VoIP).
 Implantar backbone gigabit ethernet.

OK

5 - Automação Predial
OK
 Implantação de novos dispositivos de segurança como câmeras IP, sensores de presença,
controles de acesso, cancelas, catracas, e outros dispositivos conectados a rede.
 Implantação sistema de gestão de consumo de água nas diversas áreas do prédio com o uso de
hidrômetros eletrônicos.
 Implantação de sistema de gestão operacional dos elevadores.
 Implantação de sistema de administração da demanda elétrica nas áreas.
 Implantação de sistema de controle de gestão de nobreaks principais, geradores e operação da cabine
elétrica.
6 - Redução de Preços dos Produtos
 N/A

OK

7 - Mercado
 N/A

OK

1.4 – Recursos Existentes Ambiente de Informática
(Capítulo 4 - item 4.2.1 / Anexo D-Formulário 13)
1 - Equipamentos de Suporte Existentes
 Os servidores e sistemas operacionais estão sendo avaliados em outro projeto.

Existe um parque antigo de switchs e hubs, muitos adquiridos em 1997, estão apresentando
problemas de travamento eventual, sendo necessário efetuar um reset, para voltar ao normal.
 Parque de equipamentos existentes.
Equipamentos
Qtde
Switch Recentes
11
Hubs antigos
48
switchs antigos
22
Mini Hubs antigos
30
Total
111
 Muitos dos switchs e hubs antigos são de 12 portas e ocupam muito espaço dentro dos racks de
comunicação que possuem apenas 12U de altura que somados aos Patch Panels, patch cords,
organizadores de cabos e distribuidores ópticos, provocam um grande caos e bagunça.
2 - Configuração Física da Rede
 A topologia geral da rede com seus principais dispositivos.

OK

OK
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Topologia PBSP
Outras Unidades Vinculadas

Internet
Internet

MAN
Roteadores
Rede 200.x.x.x

Educação

Circuitos
Ponto a ponto

Card
System

10 Ciscos
25XX

Cisco
72XX

ATM
A 72XY

SW 6

2900XL

RAS
AS 52xx

SW

Cisco
70XX
VLAN d
200.X.Y.Z

CORE

VLAN A
10.X.Y.Z

Switch 5
2900XL

SW ATM

56 K
FW-1

FW-2

Internet

Intragov
DMZ PBSP

DMZ DFCV

DMZ SN-PBSP

LAN - PBSP

Figura 7



A topologia de distribuição dos racks de comunicação.
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Esquema de conexão utilizada



Distribuição física dos racks pelos prédios

3 - Aplicações Utilizadas – (Capítulo 4-Tabela 4.4 – Anexo D-Formulário 05)
 A grande maioria dos usuários utilizam aplicativos baseados em Notes e Web. Utilizam também OK
alguns aplicativos específicos baseados em servidores remotos, que necessitam trafegar fora da
rede do PBSP utilizando os links de comunicação da Intragov.
 Uma parte dos aplicativos estão baseados em servidores instalados dentro do prédio e outra parte em
servidores instalados dentro de data center.
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4 - Meios de Comunicação
 O PBSP utiliza dois canais de comunicação remotos principais, Frame Relay com capacidade de OK
155Mbps cada conectado a Intragov, com conexão direta a SecFaz e a Prodesp.
 Possui link de 155Mbps direto com a Fapesp para acesso a Internet do sistema Intragov.
 A comunicação com unidades remotas é feita utilizando os links da Intragov. Este sistema esta sendo
migrado para uma nova topologia que utiliza o MPLS, com canal de entrada de 620Mbps e
possibilidades de definir QoS para o trafego vários tipos de serviços.
 Não são observados problemas ou gargalos na utilização dos links de comunicação remotos.
5 - Plataforma de Software
OK
 A rede local utiliza a tecnologia Ethernet e usa o TCP/IP como principal protocolo de
comunicação.
 A maior parte dos servidores utilizam o S.O. Windows NT, 2000 e 2003. Poucos servidores utilizam
Linux.
 Todas as estações de trabalho utilizadas na rede local utilizam o S.O. Windows nas versões 95, 98,
2000 e XT. Utilizam também a suíte MS-Office, o Internet Explorer da Microsoft e Lótus Notes como
principais ferramentas de trabalho.
 O software antivírus utilizado por todos os equipamentos da rede é o Office Scan da Trend e existe um
servidor de atualização do antivírus instalado na rede interna.
 Todas as estações utilizam o Notes como principal ferramenta de e-mail. A rede local não permite
acesso a servidores POP3 e SMTP remotos.
6 - Infra-estrutura de Rede
OK
 A infra-estrutura da rede esta baseada em um rack de comunicação central e 27 racks de
comunicação distribuídos pelo prédio principal e prédios anexos, dentro do mesmo terreno.
 Toda a comunicação com os racks instalados nos prédios anexos é feita por fibras ópticas 62,5/125 µm
trabalhando em 10 e 100Mbps.
 Os racks secundários, instalados no prédio principal, comunicam-se com o rack central através de links
de fibra óptica 62,5/125 µm para os mais distantes ( acima de 90mts) e cabo UTP, Cat5e, para os mais
próximos. Estes links formam o backbone da rede que trabalha em Fast Ethernet. (100Mbps) full
duplex.
 A maior parte do cabeamento de rede dos prédios está instalado dentro de tubos específicos para a rede
local. Os racks instalados dentro do prédio principal são interligados por uma eletrocalha metálica,
fechada, com tampa, fixada na laje sobre o teto. A partir desta eletrocalha saem eletrodutos de PVC, de
diâmetros variados, fixados nas lajes, vigas e paredes. Nestes eletrodutos são instalados conduletes para
derivação dos cabos, até os pontos de descidas nas paredes. A partir do teto, nas paredes, os cabos
descem por meio de eletrodutos embutidos, ou canaletas plásticas, até as caixinhas de superfície onde
estão montados os conectores RJ45 fêmea.
 Em várias salas, o cabeamento que desce do forro é distribuído na horizontal por meio de canaletas
plásticas, de PVC rígido, multivias, por onde são distribuídos os cabos de rede e alimentação elétrica
para as estações.
 O cabeamento e dispositivos instalados são na sua maioria Cat.5e, mas existe uma parcela de cabos,
conectores e Patch Panels mais antigos de Cat5.
 Os dutos e rotas de passagem não possuem identificação e apenas uma parte deles está registrada em
planta.
 Existem plantas dos andares, onde estão registrados a localização da maior parte dos pontos instalados.
Não estão registrados a localização dos quadros elétricos.
 A maior parte dos pontos de rede (caixinhas de parede) possui identificação do número do ponto.
Foram encontradas diversas caixinhas com as tampas danificadas e sem identificação.
 A codificação dos pontos nas caixinhas de parede, não permite identificar qual o rack de origem.
7 - Infra-estrutura Elétrica
OK
 O prédio possui cabine primária com alimentação de duas subredes distintas e chaveadas
automaticamente em caso de falta de alimentação na rede ativa.
 Possui sistema de geradores e nobreak para atender alguns pontos e serviços do prédio.
 O prédio possui cabine primária com alimentação de duas subredes distintas e chaveadas
automaticamente em caso de falta de alimentação na rede ativa.
 Nos andares estão distribuídos quadros elétricos independentes para ar condicionado e
iluminação/tomadas. Na maior parte destes quadros existem barramento de neutro e terra.
 Nos quadros de distribuição dos andares, estão montados circuitos elétricos independentes para atender
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a rede de informática de cada setor.
Os circuitos elétricos da rede de informática são montados utilizando cabos flexíveis de bitola 2,5mm
ou 4,0mm conforme a quantidade de equipamentos atendidos. São equipados com disjuntores conforme
a carga a ser atendida.
Todos os circuitos da rede de informática são montados com fios fase/neutro e terra.
Junto aos microcomputadores, são instaladas pelo menos três tomadas elétricas, fixadas na parede,
montadas em réguas de tomadas ou filtros de linha. Todas as tomadas desta rede são polarizadas.
Os sistemas são antigos, ocorrem muitas falhas operacionais. Estão precisando de reforma e
modernização geral.

8 - Suporte Técnico
OK
 No prédio existe uma equipe de técnicos terceirizados que prestam suporte técnico aos usuários
da rede. Este suporte está limitado à manutenção de primeiro nível de hardware e software.
 Um técnico residente que presta suporte técnico de rede.
 Um técnico eletricista presta suporte e atendimento à rede, em média duas vezes por semana.
 Para problemas de maior monta um técnico de redes presta suporte quando acionado.
 Para expansões e manutenção no sistema de cabeamento, é utilizado serviços de empresa terceirizada,
que presta atendimento a partir de solicitação e avaliação prévia.
9 - Restrições / Recomendações Técnicas (Capítulo 4-Tabela 4.5 – Anexo D-Formulário 06)
 Existem restrições para utilização de sistemas proprietários.
 As recomendações e restrições estão anotadas no formulário.

OK

1.5 – Tendências de Evolução
(Objetivos e restrições técnicas – Capítulo 4, item 4.2.2)
1 - Escalabilidade (Capítulo 4-Tabela 4.7 – Anexo D-Formulário 08)
OK
 Os prédios do PBSP já possuem cerca de 1100 pontos de rede instalados, mas existe a necessidade
de implantar mais alguns novos pontos em localidades que possuíam algum problema técnico para
instalação ou devido à necessidade urgente de acomodar novos funcionários nas salas. Para isto foram
utilizados diversos mini hubs que deverão ser removidos após a instalação de novo cabeamento nos locais.
 Existe a tendência de implantar diversos novos tipos de serviços de comunicação de voz, dados e imagens,
assim a rede deverá oferecer condições técnico operacionais para atender esta demanda.
2 - Disponibilidade
 Devido às características operacionais e políticas do cliente, a rede deverá oferecer alta
disponibilidade.
 Em alguns eventos públicos especiais, a disponibilidade da rede deverá ser reforçada.
 A taxa a ser perseguida inicialmente deverá ser da ordem de 99,95%.

OK

3 - Desempenho (Capítulo 4-Tabela 4.8 – Anexo D-Formulário 05)
OK
 Devido às características operacionais e políticas do cliente, a rede deverá oferecer um bom
desempenho.
 O cliente não possui registro de desempenho dos recursos da rede.
 O cliente não atribui à rede a maioria das reclamações de lentidão em algumas aplicações utilizadas.
Possui vários servidores antigos.
4 - Gerenciabilidade
OK
 O cliente não possui recursos eficientes e automatizados para gerenciamento de trafego e
utilização dos recursos da rede.
 Não possui registro de eventos ocorridos sobre o funcionamento da rede e equipamentos de comunicação.
 Uma proposta de implantação de recursos e procedimentos de gerenciamento de redes deverá ser
apresentada ao cliente.
5 - Usabilidade
 Não existe nenhuma restrição para acesso à comunicação com a rede.
 Não existe nenhuma política de segurança mais restritiva para acessos internos,
 A rede possui apenas validação do usuário na ocasião do Logon no sistema de rede.
 Não existem restrições na rede para acesso à internet.

OK
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O DHCP não distingue os usuários conectados e atribui endereço a qualquer dispositivo conectado.
Os acessos remotos a rede interna são restritos, possuem bloqueios de segurança e necessitam de
autorizações, inclusão em listas de acesso e registro em aplicações permitidas.

6 - Adaptabilidade
OK
 Esta deverá ser uma característica fundamental devido às mudanças periódicas de Governo que
levam a mudanças estruturais ( físicas e administrativas) a cada nova administração.
 A rede deverá estar preparada para receber novos serviços e equipamentos, como também a mudanças
estruturais do prédio como também as administrativas.
7 - Padronização
OK
 Devido à legislação não é possível padronizar produtos e fornecedores.
 É possível exigir compatibilidade de novos recursos a serem adquiridos com recursos similares
existentes.
 Sempre que possível deverá ser procurado soluções abertas e padronizadas pelo mercado, de modo a
incentivar a livre concorrência de fornecedores.
8 - Custo Efetivo
 Sempre que possível deverá ser procurado soluções abertas e padronizadas pelo mercado, de modo OK
a incentivar a livre concorrência de fornecedores.
 Os recursos existentes na rede são de marcas famosas, de boa qualidade e na sua maioria não possuem
características proprietárias.
9 - Lista de Verificação – (Anexo C – Formulário 9 / Capítulo 4-Tabela 4.9).
 A lista de verificação foi preenchida.

OK
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1.6 - Caracterização da Rede Existente
(Capítulo 4 - item 4.2.3)
1 - Características Ambientais
OK
 As características ambientais encontrada na maioria dos locais de instalação de rede e
equipamentos no PBSP não apresentam restrições ambientais.
 Em alguns locais pode-se encontrar problemas de ventilação, umidade ou iluminação natural, mas não
impõem restrições para a sua utilização.
2 - Características Físicas Prediais
OK
 Todos os prédios envolvidos possuem planta baixa que constam as características estruturais
relevantes para o projeto de rede.
 No prédio principal, existe um forro falso de madeira e/ou gesso entre o piso e as lajes superiores. No
espaço entre o forro e a laje superior estão instalados a maior parte dos dutos de distribuição dos cabos
elétricos, cabos de rede e hidráulica. Neste espaço é possível a execução dos trabalhos de instalação de
dutos e passagem de cabos, mas oferece certo risco aos técnicos que deverão utilizar equipamentos de
segurança.
 No prédio existem muitas obras de arte que deverão ser observadas e protegidas antes da execução de
qualquer trabalho nas paredes ou sobre o forro.
 Todo serviço a ser executado deverá ser programado junto à área de infra-estrutura interna, para verificar
restrições físicas e/ou operacionais com datas e/ou horários.
3 - Pontos de Apoio à Infra-estrutura (Capítulo 4-Tabela 4.10 – Anexo D-Formulário 10)
P.
 As plantas da rede existente não registram a localização dos quadros elétricos e DGs de telefonia.
 Existem vários dutos de ¾” que descem do forro, utilizados anteriormente pela rede de telefonia, que
estão desativados devido à mudança de rota de distribuição deste sistema. Vários destes dutos já estão sendo
utilizados para a descida de cabos da rede de informática e a sua utilização é recomendada pelas área interna
de infra-estrutura, pois diminui a interferência visual nas paredes com a instalação de canaletas ou dutos.
4 - Infra-estrutura de Rede - Mapa da Rede (Capítulo 4-Tabela 4.11- Anexo D-Formulário 11)
 Os gráficos de topologia de conexões, topologia da rede local e distribuição física dos racks de
comunicação estão registradas no item 5.1.3.
 No Anexo D-Formulário 11 estão registrados maiores detalhes da infra-estrutura.
 A rede atual não possui as-built atualizado e as plantas também estão desatualizadas.
 Os controle de cabos e documentação dos racks estão desatualizadas e precisam ser reestruturados.

OK

5 - Esquema de Endereço e Nomenclaturas (Capítulo 4-Tabela 4.12 – Anexo D-Formulário 12)
OK
 A rede atual utiliza um servidor de DHCP para distribuição do endereçamento IP para a maioria dos
dispositivos de rede.
 Possui servidor DNS, mas não é utilizado para atribuir nomes a dispositivos da rede interna.
 Não existem esquemas fixos para atribuição de nomes aos dispositivos da rede interna ou externa, ou
servidores.
 As VLANs atuais não são roteadas e não possuem esquemas de endereçamento integrado com o restante da
rede.
 No Anexo D-Formulário 12 estão registrados maiores detalhes do esquema de endereços e nomenclatura
utilizados.
6 - Aspectos de Segurança da Rede (Capítulo 4-Tabela 4.13 – Anexo D-Formulário 13)
 No Anexo D-Formulário 13 estão registrados maiores detalhes sobre os aspectos de segurança
verificados.

OK

7 - Cabeamento e Mídias (Figura 4.8 – Anexo D-Formulário 14)
 No Anexo D-Formulário 14 estão registrados maiores detalhes sobre a situação do cabeamento e
mídias utilizados na rede.

OK

8 - Restrições Arquiteturais e Ambientais (Capítulo 4-Tabela 4.14 – Anexo D-Formulário 15)
 No Anexo D-Formulário 15 estão registrados maiores detalhes sobre as restrições arquiteturais e
ambientais dos prédios.

OK
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9 - Características Operacionais (Capítulo 4-Tabela 4.15 – Anexo D-Formulário 16)
OK
 No Anexo D-Formulário 16 estão registrados os segmentos mais representativos e critérios para
levantamento de informações de desempenho e funcionamento dos segmentos da rede.
 Será necessário definir a ferramenta de coleta de informações como Sniffer, Nagios, Optview, Etherpeek,
etc.
10 - Disponibilidade (Capítulo 4-Tabela 4.16 – Anexo D-Formulário 17)
OK
 O cliente não possui registro / controles de paralisação dos links e segmentos de rede.
 Não foram verificados paradas de segmentos do backbone, ou de equipamentos de distribuição nos
últimos 30 dias. Os equipamentos conectados diretamente ao backbone oferecem alta disponibilidade.
 O cliente informou de problemas de funcionamento com uma das placas de portas do switch core que afetou
a operação de toda a rede, causando alto tempo de resposta nas aplicações e também provocando algumas
quedas.
 Alguns switchs e hubs mais antigos, eventualmente ficam travados, desconectando-se da rede e isolando a
comunicação de alguns usuários, sendo necessário o seu reset. O fato é atribuído à idade dos equipamentos
(cerca de 9 anos) e temperatura de operação dentro dos racks que estão mais lotados e em salas que não
possuem refrigeração.
11 - Utilização (Capítulo 4-Tabela 4.17 – Anexo D-Formulário 18)
OK
 A maior parte dos aplicativos utilizados estão instalados em servidores dentro do ambiente
operacional do cliente.
 As aplicações que estão instaladas no data center remoto possuem link de comunicação de alta capacidade
de trafego (155mbps).
12 - Níveis de Erros
 Os níveis de erros observados nos switchs de comunicação estão dentro dos limites aceitáveis para
este tipo de comunicação.

OK

13 - Eficiência

Levantar o tamanho médio dos quadros que circulam na rede

P

14 - Tempo de Resposta e Atraso
 Os tempos de resposta na maioria dos links de comunicação da rede interna estão dentro de valores
aceitáveis. A maioria das respostas com testes de “Ping” estão abaixo de 10ms.

OK

15 - Lista de Verificação (Anexo D-Formulário 19 /Capítulo 4-Tabela 4.18)
 A lista de verificação foi preenchida.

OK

1.7 – Caracterização do trafego da Rede
(Capitulo 4 - item 4.2.4)
1 - Comunidades e Aplicações (Capítulo 4-Tabela 4.19 – Anexo D-Formulário 20)
 Este item não se aplica a característica do projeto.
2 - Fontes de Informações para a Rede (Capítulo 4-Tabela 4.20 – Anexo D-Formulário 21)
 As principais fontes de informação utilizadas na rede são sistemas baseados em aplicações
desenvolvidas em Notes e Web.
 O SIAFEM é um sistema de controle de execução orçamentária e é muito utilizado por todas as áreas
vinculadas ao Governo.
 Este item não se aplica a característica do projeto.

OK

OK

3 - Rotas e Volumes de Trafego (Capítulo 4-Tabela 4.21 – Anexo D-Formulário 22)
 Este item não se aplica a característica do projeto. O trabalho esta direcionado ao trafego da rede
local, interno ao PBSP.

OK

4 - Tipo de Tráfego (Tabelas 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 – Formulários 23, 24 e 25)
 Este item não se aplica a característica do projeto. O trabalho esta direcionado ao trafego da rede
local, interno ao PBSP.

OK
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5 - Requisitos de Qualidade de Serviços (Capítulo 4-Tabela 4.30 – Anexo D-Formulário 26)
 A maior parte dos aplicativos atualmente utilizados trabalham apenas com dados e os requisitos de
QoS são equivalentes para todas as aplicações.

OK

2 – Especificação de Requisitos
2.1 – Características Gerais – (Capítulo 4-Tabela 4.31 – Anexo D-Formulário 27)
1 - Desempenho
 Os racks de comunicação da rede interna serão divididos em três grupos principais de acordo com a OK
sua prioridade e importância operacional. Os racks do grupo um atendem aos principais executivos
e áreas políticas, O grupo dois atende as áreas técnicas e operacionais criticas e o grupo três as demais
áreas operacionais. Assim os racks estão distribuídos da seguinte forma:

Grupo







Racks

01

01, 02, 03, 04, 06, 07, 23

02

05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

03

17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Os racks dos grupos 01 e 02 deverão possuir esquema de links de comunicação duplicados e switchs de
comunicação duplicados e interligados, para melhorar o desempenho, dobrar a banda de comunicação. A
topologia proposta mostra estas características.
Os switchs de comunicação dos racks do grupo 01 e 02 deverão trabalhar nos níveis de distribuição e
acesso, devido às portas gigabit de entrada e quantidade de portas Fast Ethernet. de acesso.
Os racks do grupo 03 deverão trabalhar com links de comunicação simples e switchs de comunicação
únicos, trabalhando no nível de distribuição e acesso.
O backbone deverá operar em Gigabit Ethernet para os links de comunicação que atendem aos racks do
grupo 01 e 02. Para os racks do grupo 03 os links deverão trabalhar em Fast Ethernet..
Todas as estações de trabalho e dispositivos conectados nos racks do grupo 01 e 02 deverão ser conectados
a portas de switch com velocidades de 10/100Mbps, half/full duplex, podendo ser comutado
automaticamente dependendo da característica do dispositivo conectado.
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2 - Conectividade
OK
 Todos os equipamentos de comunicação deverão possuir funcionalidades e protocolos de padrão
aberto e deverão na maioria das suas funcionalidades serem compatíveis com os equipamentos
existentes.
 Todas as estações de trabalho e dispositivos conectados nos racks do grupo 01 e 02 deverão ser conectados
a portas de switch com velocidades de 10/100Mbps, half/full duplex, podendo ser comutado
automaticamente dependendo da característica do dispositivo conectado.
 A rede deverá permitir o acesso para de dispositivos que atendam aos padrões de comunicação
estabelecidos para o TCP/IP e que possuam interfaces para as redes Ethernet.
3 - Dispositivos
OK
 A rede deverá permitir o acesso para de dispositivos que atendam aos padrões de comunicação
estabelecidos para o TCP/IP e que possuam interfaces para as redes Ethernet.
 É recomendável que os dispositivos a serem conectados a rede, quando for possível e viável, possuam
interface padrão Ethernet endereçável e gerenciável.
 Os dispositivos deverão preferencialmente seguir os padrões abertos definidos pelo por órgãos
internacionais relacionados ao tipo de interface.
 Deverão preferencialmente possuir amplo suporte técnico em território nacional.
4 - Ambiente
OK
 A montagem dos dispositivos de suporte e caminhamento utilizados na montagem da infraestrutura elétrica e de rede deverão ser os mais discretos possíveis para que não interfiram
visualmente e funcionalmente nas áreas de instalação.
 Para as salas de maior tamanho, que possuam uma grande quantidade de pontos, seria interessante a
instalação de pontos de consolidação de pontos do tipo MUTO, montados dentro de caixas fechadas, para
distribuição dos pontos na sala, através de canaletas plásticas.
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Esquema de Montagem de MUTO nas Salas

Entrada

Saída

MUTO




As canaletas plásticas deverão distribuir os cabos “line cords” para os pontos de rede e telefonia, e
também os cabos de alimentação elétrica para as réguas de tomadas das estações de trabalho.
As estações de trabalho deverão ser atendidas com pelo menos um ponto de rede e uma régua de 4
tomadas com filtro de linha. Um segundo ponto de rede poderá ser utilizado para a conexão de um
notebook que não possua placa Wi-Fi.
A estimativa de área para cada estação de trabalho, em ambiente operacional comum, deverá ser de 5,0 m²,
quando deverá receber pelo menos 1 ponto de rede. As áreas especiais de assessores, diretores e outros
executivos deverão ser tratados de modo diferenciado, instalando pontos de rede em locais estratégicos
que possam atender as necessidades atuais, como também a possíveis mudanças de lay-out da disposição
do mobiliário.

5 - Operação
OK
 As estações de trabalho deverão ser identificadas em uma lista de acesso ao serem ligadas.
 Os usuários na rede deverão se identificar e inserir senhas de acesso para liberação dos recursos
previamente autorizados.
 Os acessos a aplicativos e recursos de comunicação deverão ser previamente autorizados palas chefias
superiores. Qualquer alteração do perfil operacional de qualquer usuário deverá ser formalmente solicitada
à área de administração da rede.
 A conexão de novos dispositivos a rede deverão ser avaliados e as configurações de segurança e acesso
documentadas antes de serem disponibilizados para entrar em operação normal.
6 - Legado
OK
 Todo o cabeamento existente deverá ser novamente certificado e os cabos e componentes que não
apresentarem características mínimas de operação ou que forem rejeitados nos testes, deverão ser
substituídos.
 Todos os novos cabos deverão ser identificados nas duas extremidades e após a montagem dos conectores
e instalação final nos seus devidos suportes (caixas/Patch Panel) deverão ser testados e certificados para a
operação na categoria dos seus componentes (Cat.5e ou Cat.6).
 Deverão ser reaproveitados todos os equipamentos que estejam em boas condições operacionais, na
seguinte ordem de importância para as novas características previstas: switchs 24 portas, switchs 12 portas,
hubs 24 portas, hubs 12 portas.
 Alguns equipamentos que sobrarem deverão ser reservados para backup, na proporção de 10 a 15% do
parque instalado. Os demais poderão ser remanejados para outras unidades que houver interesse ou
descartados.
 Alguns hubs e switchs de (08) oito portas existentes poderão ser reservados para eventualidades e
conexões emergenciais.
 Alguns hubs de propriedade do cliente, que não continuarem em operação e não houver interesse para
backup, deverão ser devolvidos.
 Para os equipamentos que não estiverem em operação na rede deverá ser fixada uma etiqueta informando a
sua condição operacional e configurações armazenadas, quando gerenciável.
7 - Gerenciabilidade
 Todos os equipamentos de comunicação instalados na rede, quando possível, deverão ser
gerenciáveis e configurados com as informações de nome do dispositivo, local de instalação e
responsável pela manutenção.

OK
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Os equipamentos de comunicação deverão receber endereços da rede específica do gerenciamento desta
classe de equipamentos. Estes equipamentos deverão ser associados à VLAN de gerenciamento de
equipamentos de comunicação.
Os equipamentos de comunicação deverão ser associados a uma comunidade SNMP e deverão ser
habilitados a enviar traps para os técnicos/área responsáveis pelo gerenciamento, informando dos eventos
críticos.
Deverão ser criadas planilhas de controle para os equipamentos instalados, endereços IP dos equipamentos
e dispositivos que recebem endereçamento IP fixo, informações e características de cada equipamento e
todas as outras informações relevantes sobre os equipamentos de comunicação instalados.
Deverão ser criadas planilhas de controle dos recursos de infra-estrutura física e do cabeamento de rede
instalados.
Se houver interesse da área, seria interessante documentar e identificar os circuitos elétricos, capacidades
dos cabos e disjuntores, áreas de atendimento e também registrar nas plantas a sua área de atuação.
Todos os equipamentos operacionais da rede deverão ter o seu endereço físico (MAC Address) cadastrado
em uma lista de acesso onde na qual deverá conter a condição e permissão de acesso individual a rede.

8 - Serviços de Rede
OK
 A rede deverá ter capacidade para disponibilizar acessos diferenciados para VoIP,
Videoconferência, com características de QoS diferenciado.
 Cada área operacional, dentro dos critérios pré-estabelecidos para definição das VLANs, deverá possuir
acesso separado.
 A rede deverá oferecer facilidades de segurança, confiabilidade e privacidade de comunicação.
9 - Confiabilidade
OK
 Os cabos deverão ser protegidos, instalados dentro de dutos apropriados, identificados e fechados
para prevenir a intrusão indevida.
 As conexões de backbone dos racks do grupo 1 e grupo 2 deverão ser duplas, utilizando dois switchs de
comunicação, interligados, nos racks. Cada switch de comunicação deverá utilizar pelo menos um link de
comunicação com o Backbone Switch. O Backbone switch deverá ser formado por dois equipamentos
iguais, interligados, de modo a garantir a operação da rede no caso de falha em um dos equipamentos ou
em uma das conexões.
 Os racks de comunicação deverão receber um nobreak, com capacidade de manter em operação continua
por pelo menos 30 minutos.
 Deverá ser estabelecido um plano de verificação trimestral e manutenção preventiva anual para os
nobreaks e conexões elétricas.
10 - Interface Homem Maquina
 Na primeira tela apresentada nos micros poderão constar alem das saudações normais, informações OK
institucionais ou de interesse geral da empresa.
 A interface Homem/maquina deverá ser definida pela área de sistemas internos e pelo responsável técnico
do cliente.
11 - Ferramentas de Software
OK
 Implantação de software de gerenciamento de comunicação na rede, mostrando graficamente a
topologia instalada e em operação, os pontos de maior volume de trafego, congestionamentos,
perdas de pacotes acima dos padrões aceitáveis, identificando as estações conectadas e ativas, e outras
anomalias no funcionamento da rede.
 Implantar software de gerenciamento de recursos das estações de trabalho, com funcionalidades de
bloqueio de alteração de diversas configurações pelo usuário comum, bloqueio na instalação de softwares
e outras funcionalidades de controle do ambiente operacional em cada estação de trabalho.
12 - Escalabilidade
OK
 Os equipamentos a serem adquiridos alem de atender as especificações técnicas, deverão também
ser de geração recente e expectativa de comercialização do produto (pelo fabricante) por pelo
menos três anos.
 Os racks de comunicação deverão ter espaço físico interno, disponível para a instalação de novos
equipamentos, na proporção de 2 Us de altura totalmente livre.
 Os racks e Patch Panels deverão oferecer a disponibilidade de instalação de novos cabos de rede na
proporção de pelo menos 10% da capacidade instalada no rack. Para racks com possibilidade de maior
crescimento, considerar uma reserva maior.
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Os switchs de comunicação deverão possuir portas de comunicação livres para a conexão de novos
equipamentos, na mesma proporção da expectativa de crescimento de pontos de rede, ou seja, aumento de
10% da quantidade de pontos instalados no rack.
O backbone switch deverá ter disponibilidade de portas para suportar um crescimento na quantidade de
conexões de rede e novos servidores, na proporção de 10% da quantidade de cabos conectados. Deve-se
considerar também os pontos de backup para os casos de pane em algumas conexões físicas. Uma
quantidade adequada de portas livres para atender a backup e crescimento, deverá ser de pelo menos 20%
das portas.

13 - Disponibilidade
OK
 Equipamentos como servidores, roteadores, switchs backbone e outros equipamentos estratégicos
da rede, deverão possuir fontes de alimentação elétrica redundantes, ligados preferencialmente em
fontes de alimentação distintas, para garantir a continuidade da operação em casos de pane e falhas de
alimentação.
 Instalar nobreaks em todos os racks de comunicação para garantir a qualidade da alimentação elétrica aos
equipamentos como também prevenir surtos e falta de alimentação na rede elétrica.
 Deverá ser estabelecido um plano de verificação trimestral e manutenção preventiva anual para os
nobreaks e conexões elétricas.
 Os racks de comunicação deverão ter pelo menos um link de comunicação de reserva. O link de reserva
poderá estar ativo e em operação desde que o trafego total não ultrapasse a 80% da capacidade de um dos
links em operação. O link de reserva é composto de um cabo UTP ou duas fibras ópticas e uma porta livre
de switch em cada extremidade.
 Servidores críticos poderão ter duas ou mais portas de conexão com o switch backbone, visando a garantir
o contingenciamento e balanceamento de carga para o atendimento de aplicações críticas.
 Reservar pelo menos 5 switchs de comunicação, de configuração e capacidades idênticas aos switchs
utilizados, como reserva operacional para substituição no caso de panes com os switchs em operação. Os
switchs danificados deverão ser encaminhados para reparo e deverão recompor a reserva técnica.
14 - Segurança
OK
 Os links de comunicação que formam o backbone da rede deverão ter pelo menos dois canais
idênticos instalados entre os switchs do racks de comunicação e o switch backbone no rack
principal.
 Recomenda-se a contratação de uma assessoria especializada para desenvolvimento de políticas de
segurança para a rede de comunicação e utilização dos recursos de informática.
 Disponibilizar facilidade para estabelecer conexões VPN e criptografia para usuários que necessitem
estabelecer comunicação remota ou utilizarem acessos wireless.
 Estabelecer VLANs para os diversos grupos operacionais segmentando o trafego da rede e diminuindo os
domínios de broadcasts.
 Montar VLAN para usuários visitantes e treinamento.
 Manter software de antivírus e antispywares ativos e atualizados nas estações de trabalho. Disponibilizar
canal de comunicação para os usuários comunicarem eventos de situação anormais na operação de seus
equipamentos, mensagens suspeitas recebidas por e-mail e outros eventos.
 Divulgar procedimentos e alertas de prevenção contra as tentativas de invasão/contaminação de vírus e
outros programas suspeitos.
 Atualizar periodicamente as senhas cadastradas nos switchs, roteadores e servidores utilizados na rede.
 Bloquear nos switchs os acessos à configuração utilizando telnet. Utilizar preferencialmente o ( SSP ????)
que possui características de comunicação mais seguras.
 Manter procedimento de registro de senhas utilizas nos equipamentos de comunicação.
 Montar lista de acesso para todos os equipamentos de comunicação em operação, identificando os que
possuem autorização de acesso, bloqueando todos os demais. Montar esquema de verificação periódica das
tabelas.
 Montar procedimentos para o estabelecimento de acessos temporários e limitados para usuários visitantes
e prestadores de serviços. Estes acessos poderão ser direcionados para a utilização de equipamentos
existentes na rede ou utilização da rede wireless interna. As solicitações de permissão de acesso deverão
ser formais e encaminhadas pelo responsável, da área de atuação do visitante.
15 - Padronização
OK
 Os novos equipamentos deverão ser totalmente compatíveis com os equipamentos existentes no
PBSP.
 Os novos equipamentos, sempre que possível, deverão seguir os padrões de mercado, respeitar as normas
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técnicas estabelecidas pelos organismos normativos internacionais.
Os materiais utilizados na infra-estrutura do cabeamento de rede deverão, sempre que possível, seguir os
padrões estabelecidos para a infra-estrutura existente na PBSP e respeitar as normas técnicas estabelecidas
pelos organismos normativos internacionais.

2.2 - Proposta de Topologia (Capítulo 4 - item 4.3.1)
Para os Racks mais importantes deverá ser utilizada uma topologia de duplo link e duplo switchs com
balanceamento de carga.

3 – Projeto Lógico
3.1 – Projeto de Endereçamento e Nomenclaturas
1 - Definição de Endereçamento (Capítulo 4-Tabela 4.32 – Anexo D-Formulário 29)


P.
Deverão ser separados os espaços de endereçamento e redes para as áreas operacionais internas,
gerenciamento dos equipamentos da rede, equipamentos da rede Wi-Fi, sistemas de controle de acesso e
segurança predial, treinamento/visitantes.



O endereçamento dos equipamentos de comunicação da rede, utilizados para monitoramento destes recursos
deverão pertencer à rede 10.3.xx.xx/24. Este endereçamento deverá ser fixo e registrado em cada
equipamento.



Os visitantes que precisarem utilizar a rede para acesso a Internet e/ou utilizar dos equipamentos internos
para apresentação, deverão utilizar de um espaço de endereçamento especial. A área responsável pelo
visitante deverá solicitar a área de Redes os endereços necessários.



As áreas deverão receber endereços IP, via DHCP, de acordo com a VLAN a qual pertence. O espaço de
endereçamento dentro das VLANs estão listadas abaixo.
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VLAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Situação
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista
Prevista

Área
Padrão
Firewall Controle
Sistema AssSP
Vídeo Conferencia
Wi-Fi
Local CM
Gabinete G1
Gabinete G2
Gabinete CCG
SecPlj
Ass ATG
Ass AJG / ATL
Local CCG
Ass DIE / DA
Imprensa
Gerenciamento
Ass Inf
Controle de Acesso
Treinamento
Visitantes

Espaço
1
0
0
0
10
2
1
1
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
1
1

Endereços IP
10.1.0.1 - 10.1.0.254/24
N/A
N/A
N/A
10.4.0.1 - 10.4.10.254/24
10.2.0.1 - 10.2.1.254/24
10.2.2.1 - 10.2.2.254/24
10.2.3.1 - 10.2.3.254/24
10.2.4.1 - 10.2.5.254/24
10.2.6.1 - 10.2.7.254/24
10.2.8.1 - 10.2.9.254/24
10.2.10.1 - 10.2.11.254/24
10.2.12.1 - 10.2.14.254/24
10.2.15.1 - 10.2.17.254/24
10.2.18.1 - 10.2.19.254/24
10.3.0.1 - 10.3.2.254/24
10.2.20.1 - 10.2.22.254/24
10.5.0.1 - 10.5.1.254/24
10.1.2.1 - 10.1.2.254/24
10.1.1.1 - 10.1.1.254/24



Caso novas VLANs para as áreas operacionais internas sejam necessárias e criadas, deverão utilizar a rede
10.2.xx.xx/24.



Comunidade SNMP – “govnetmon”



Endereço de trap – 10.23.67.5 – estação de monitoramento central – data center



Endereço de e-mail automático para o caso de falhas - monitrede@govnet.sp.gov.br



Endereço de default gateway – 10.0.1.2xx



Portas de firewall – endereços – topologia a ser instalada.



Os critérios de NAT utilizados atualmente para acessos a Internet deverão ser mantidos.

2 - Definição de Nomenclaturas (Capítulo 4-Tabela 4.34 – Anexo D-Formulário 30)


OK
Os racks de comunicação deverão receber a nomenclatura baseado no seu local de instalação. O
nome deverá iniciar com a letra “R” , acrescentando o andar e numero da sala para o ambiente interno do
prédio principal. Para os racks fora do prédio principal, utilizar um mnemônico do nome do local. Vide
tabela abaixo com novo nome dos racks atuais.
Nomenclatura dos Racks
Rack
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Andar
2
2
2
1
1
1
1
T
T
T

Sala Rack
221
204
262
126
151
162
167
T31
T90
T74

Rack
R221
R204
R262
R126
R151
R162
R167
RT31
RT90
RT74

204

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


1
T
T
T
T
I
E
I
E
T
E
E
2
E
E
E
E
E

119
T82
T67
T34
T70
I41
CCT
I34
CCI
T22
PT2
MOT
225/4
PT1
PT3
GRA
BOM
TRN

R119
RT82
RT67
RT34
RT70
RI41
RCCT
RI34
RCCI
RT22
RPT2
RMOT
R225/4
RPT1
RPT3
RGRA
RBOM
RTRN

Os pontos de rede instalados nas diversas salas deverão receber como identificação a seguinte estrutura:
(Nome do Rack) + (código do Patch Panel) + ( número da porta do Patch Panel).

Rack
1
15

Exemplo de endereço de ponto de rede
Patch
Porta
Código
Andar Sala Rack Panel
P.P.
Ponto
2
221
A
01
R221.A.01
T
T70
B
18
RT70.B.18



Nomenclatura das subredes definidas estão na lista das VLANs do item 3.1-1.



Os equipamentos de comunicação utilizados na deverão receber como identificação a seguinte estrutura:
(Nome do Rack) + (Tipo de equipamento) + (Ordem de Instalação no rack). Os tipos são: SW-switchs; PP
– Patch Panel; RT – router, HB – Hub, switchs de comunicação conectados ao backbone deverão receber os
primeiros endereços e os demais seguem a ordem seqüencial. Exemplo, R151.SW.1, RT22.SW.2,
RI34.PP.1.



Outros dispositivos conectados a rede como: catracas (CT), cancelas (CC), câmeras de vídeo (CV), sensor
de presença (SP) e outros que sejam endereçáveis (receber endereço IP) deverão ser batizados utilizando a
seguinte estrutura: Tipo de Dispositivo + Local de Instalação + Seqüência no Local. Exemplo: CV.T034.1,
CC.T023.02, SP.2204.3.

3.2 – Configuração Lógica
1 - Protocolos de Switching
OK



Ativar o protocolo Rapid Spanning Tree em todos os switchs de comunicação instalados.



Configurar as novas VLANs, conforme programado. As VLANs deverão ser configuradas por porta física
de cada switch de comunicação e não deverão ser rotuladas (tags).



Para as portas tronco, o protocolo de Trunking deverá ser ativado e as VLANs cadastradas deverão receber
os rótulos das VLANs (Tags) (IEEE802.1q).



O protocolo de Link Agragation deverá ser ativado para os switch que receberem mais de um canal de
comunicação com o switch central (Core).
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O protocolo de empilhamento de equipamentos, deverá ser ativado para os switchs que trabalharem de
modo associado compartilhando os canais redundantes com o switch central.



Verificar se os demais protocolos como Transparent Bridging/Switching, Store and Forward , estão
ativados nos switchs gerenciáveis.

2 - Protocolos de Roteamento (Capítulo 4-Tabela 4.35 e 4.36 – Formulários 31 e 32)


OK
Este trabalho deverá se limitar ao roteamento de informações dentro da rede local do cliente a ser
executado pelo Switch Central da rede. O roteamento dos links de comunicação remotos são administrados
por equipe especializada de suporte ao cliente.



No switch central, deverá ser ativado o roteamento estático para as VLANs de acordo com os critérios
estabelecidos.



A VLAN.6 de controle de acesso e segurança somente poderão ser roteadas para a VLAN.18 da CM, que é
a área responsável pelo sistema.



A VLAN.5 – Wi-Fi poderá ser roteada para a Internet e acesso a servidores locais após liberação do
firewall-Wi.fi.



As VLANs 2, 3 e 4 não são roteadas, devendo o trafego ficar limitado dentro das próprias sub-redes.

4 – Projeto Físico
4.1 - Projeto de cabeamento para LAN (Capítulo 4 - item 4.5.1)
1 – Adequação da Infra-estrutura de Passagem para o Cabeamento


OK
A infra-estrutura de passagem deverá seguir o seguinte padrão. A partir dos racks de comunicação,
os cabos são encaminhados para as eletrocalhas, metálicas de 100x50mm, existentes sobre o forro dos
andares. A partir delas os cabos seguem para eletrodutos de PVC, de no mínimo 1”, para distribuição até o
ponto de descida sobre o forro. A partir daí, segue por canaletas plásticas de 95x12, do forro até as caixas de
superfície onde serão montados os conectores RJ-45 fêmea.



Os eletrodutos de distribuição, de acordo com suas dimensões, deverão comportar no máximo as
quantidades listadas na tabela abaixo:
Eletroduto
Quantidade de Cabos
¾"
5
1”
9
1 ½”
20
2”
36
2 ½”
50
3”
80



Instalar sistema de eletrocalhas, de 100x50, no forro do 1º andar/ala-norte, das áreas do prédio indicadas na
planta. Estas eletrocalhas formam o sistema de distribuição principal do cabeamento de rede que iniciam a
partir dos racks de comunicação e distribuem os cabos pelas diversas áreas do prédio.



Instalar acesso dos racks de comunicação a eletrocalha de distribuição, utilizando os mesmos materiais e
acessórios das eletrocalhas já especificadas (100x50).



Instalar eletrodutos de PVC, de no mínimo 1”, no forro das áreas do prédio indicadas na planta, a partir das
eletrocalhas até o ponto de descida estabelecidos.



Instalar sobre o forro, junto aos pontos de decida dos cabos um condulete de PVC, com conexões de 1”,
para interligar os eletrodutos com as canaletas de descida dos cabos.



Instalar canaletas plásticas, de material, dimensões (95x12mm) e características equivalentes às utilizadas
atualmente.



Substituir algumas canaletas antigas, de características fora do padrão estabelecido, que estão lotadas ou
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danificadas.


Instalar nas paredes das salas, nos pontos de descida dos cabos, canaletas plásticas, para descida até a caixa
de conectores.


Nos locais onde deverão ter alta concentração de pontos (mínimo de 6 pontos), considerar a instalação de

MUTOs.


Fixar caixa de distribuição dos pontos (MUTO) mantendo da sua base ao piso, à distância de 38 cm.



Fixar canaletas plásticas (95x19, de três vias), na posição horizontal, mantendo da sua base ao piso à
distância de 40 cm, circundando toda a sala, para distribuição dos line cords até as estações de trabalho.
Utilizar os acessórios pertinentes as canaletas para efetuar curvas, derivações, emendas e terminações das
canaletas horizontais.



Todas as eletrocalhas e eletrodutos utilizados para a passagem dos cabos de rede, deverão ser identificados
nas suas extremidades e também a cada espaço intermediário de 10metros, o código de rota e código de
identificação da tubulação utilizada. Estas informações deverão ser registradas na planta da rede e também
em uma base de dados de informações da rede.



Deverão ser instalados racks secundários junto aos racks R151, RT31, RT22 e R126, para expandir a
capacidade de receber novos cabos e equipamentos de rede. Deverá ser instalado uma nova “caixa” (rack)
de 12Us x 19”, paralelo e interligado a caixa existente, para redistribuição de cabos e equipamentos. Este
esquema de montagem já é utilizado no PBSP.



A sub-rede do 1º andar, ala norte deverá ser reconstruída, instalando nova tubulação para distribuição dos
pontos de rede existente e instalação de novos cabos. As quantidades e localização estão mostradas na
planta abaixo.
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Deverá ser instalado tubulação de acesso e distribuição para instalação de 2 novos racks de comunicação,
sendo 1 na área de telecomunicações, 1 na Ala Central do térreo – sala 04.


2 - Cabeamento Físico de Rede (Capítulo 4 - item 4.5.1)
OK



Os novos cabos a serem instalados para as estações de trabalha são UTP CAT. 5e, 24AWG, e os
conectores, patch panel, line cords e patch cords deverão ser da mesma categoria.



Para o cabeamento metálico vertical (backbone), deverão ser lançados novos cabos metálicos para alguns
racks da rede em substituição aos cabos existentes. Os novos cabos metálicos deverão ser UTP – CAT.6 e
os conectores das extremidades deverão também ser da mesma categoria.



A maior parte do cabeamento vertical utilizará cabos de 04 pares de Fibras Ópticas multímodo 50/125µm
OM-3/LOMMF, com tecnologia 1000Base-SX. Novos distribuidores ópticos e conectores deverão ser
instalados, como também novos patch cords



Os cabos ópticos e metálicos utilizados atualmente no backbone deverão ser testados e mantidos como
backup para os novos cabos,



Em cada sala grande, onde estão previstos instalar mais de 6 pontos de rede, deverá ser montada uma
estrutura de MUTO, com possibilidade de instalação de até 12 pontos de rede. Esta estrutura permitirá
concentrar o cabeamento permanente e pontos de rede, permitindo atender as constantes mudanças de
layout das salas substituindo-se apenas os line cords das estações.



Os conectores RJ45 -fêmea e as caixas de superfície deverão seguir o padrão já adotado na infra-estrutura
do PBSP.



A montagem da fiação dos conectores RJ45 (fêmea e macho) como também nos Patch Panels deverão
seguir o padrão 568.A .



Todos os pontos de rede, novos e antigos deverão ser testados e certificados por aparelho Cable Scanner
devidamente calibrado. Estes pontos deverão possuir uma desempenho mínimo equivalente aos padrões
adotados pena norma ANSI EIA/TIA 568.B para o cabeamento CAT.5e. Os pontos de rede que forem
reprovados nos testes deverão sofrer manutenção, substituindo os componentes inadequados, sendo
novamente testados e certificados até a sua aprovação.



Todos os cabos ópticos e metálicos deverão possui identificação nas duas extremidades, utilizando-se de
etiquetas plastificadas, autocolantes, codificadas com o código do pontos de rede instalado (código rack+
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Patch Panel +porta do Patch Panel).


As informações pertinentes a cada pontos de rede, como tipo e categoria dos cabo e conectores utilizados,
rota, comprimento do cabo, data da certificação, data da instalação, marca dos componentes, deverão ser
registrados em uma base de dados específica.



Estudar com o cliente sobre a possibilidade de montar uma base de dados em MS-Access para controle da
informações coletadas ate que um software de gerenciamento de redes seja adquirido.



Deverão ser substituídos cerca de 1500 patch cords metálicos, rígidos, com cabos de diversas categorias e
com montagem manual, por novos cabos flexíveis de 1,5mts, CAT.5e, montados e certificados em fabrica.



Substituir os cabos de rede que atendem ao 1.o andar, ala norte, que estão lançados de modo aéreo, suas
capas estão ressecadas e danificadas.



Os Patch Panels, cabos e conectores do rack R162 (antigo Rack 06) deverão ser substituídos por novos
devido a problemas de qualidade dos componentes atuais e também de conexões.

3 - Distribuição dos Equipamentos de Rede


OK
Adquirir e instalar 17 novos switchs de rede e manter 2 switch novos de backup e reserva técnica.
Estes equipamentos deverão ser do tipo Layer 2/3, possuir 24 portas 10/100BaseTX e 2 porta 1000BaseTX.
Remanejar os equipamentos que forem desinstalados e estiverem em boas condições operacionais para
outros racks de comunicação conforme sua classe e prioridades.



Deverão ser adquiridos 24 conversores de mídia 1000BaseTX / 1000BaseSX, para ativação dos links de
fibra óptica do racks secundários com o rack central.



Instalar nos racks de classe 1 e classe 2 os novos switchs com portas gigabit para conexão dos cabos do
backbone.



Remover todos os hubs e switchs de 12 portas dos racks de classe 1 e substituir por switchs novos de 24
portas Fast Ethernet. e 2 portas Gigabit Ethernet..



Remover todos os hubs dos racks de classe 2 por switchs com portas de 10 e 100mbps de 12 e 24 portas.

Hubs 24F

Hubs 24E

Hubs 12E

1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
10

sw 12F

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17

sw 24E+2F

72
48
72
24
72
24
24
48
24
24
24
0
0
1440

sw 24F+2G - seminovo

96
48
48
72
72
72
48
72
96
96
96
48
72
48

sw 24F+2G - novo

2º/221
2º/204A
2º/gov
1ª/126
1º/151
1º/162
1º/vice
Tr/31
tr/90
ter/74
1º/atg/119
ter/82
ter/67/prod
ter/64/prod
Sala 70
42/43i
centrocultural/
34i
Nova Creche
terr/22
portão 2
Sl. Motoristas
2º CMI/4
portão 1
portão3
ant,grafica
Bomb/Gerador
Treinamento
Total

Patch Pannel

Codigo
Rack Rack
1
R221
2
R204
3
R262
4
R126
5
R151
6
R162
7
R167
8
RT31
9
RT90
10
RT74
11
R119
12
RT82
13
RT67
14
RT34
15
RT70
16
RI41
17 RCCT
18
RI34
19
RCCI
20
RT22
21
RPT2
22 RMOT
23 R225/4
24
RPT1
25
RPT3
26 RGRA
27 RBOM
28 RTRN

andar/sala
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1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
13

2
0
2
0
0
2
0
0
4
2
2
0
2
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
1
2
1
1
10



Instalar nos racks de classe 3 os switchs de 10 mbps que estiverem sobrando removendo a maior quantidade
de hubs que for possível.



Todos os switchs gerenciáveis deverão ser configurados com as passwords definidas e outros parâmetros
definidos no projeto lógico.



Programar a aquisição de 44 novos switchs de comunicação, tipo Layer 2/3, 24 portas 10/100BaseTX e 2
porta 1000BaseTX, com o objetivo de substituir os switchs antigos e remover todos os hubs e minihubs
instalados na rede do PBSP.



Registrar na base de dados de equipamentos a situação final dos equipamentos de comunicação instalados,
anotando a sua identificação lógica, marca, data de aquisição, data de termino de garantia, data de
instalação, modelo, numero de patrimônio, rack de instalação, VLANS cadastradas nas portas, e outras. Os
equipamentos antigos e obsoletos instalados também deverão ser registrados e identificados para que seja
possível identifica-los e contabiliza-los para substituição futura.



Montar topologia de conexão dos equipamentos montados em cada racks de comunicação e também a
topologia de instalação dos equipamentos de comunicação e servidores principais do ambiente central.
Identificar as portas, VLANS e também os endereços IP de cada conexão.



Adequar a topologia de conexão dos equipamentos dos racks e topologia de conexão dos equipamentos de
comunicação e servidores do ambiente central conforme esquema
abaixo
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Deverão ser adquiridos 44 novos switchs de comunicação, equivalentes aos equipamentos adquiridos na
primeira etapa, com o objetivo de substituir os switchs antigos e remover todos os hubs e mini-hubs
instalados na rede do PBSP.



Ampliar a configuração do Switch Central (Core Switch) existente, com a aquisição de um novo chassi da
mesma marca e modelo equivalente, placas com 80 portas UTP e placas com 40 portas de fibra óptica,
multimodo, 1000BaseSX, de preferência da mesma marca.



Adquirir 12 conversores de mídia 1000BaseTX / 1000BaseSX, para ativação do segundo links de fibra
óptica do racks secundários com o rack central. Estes equipamentos permitirão ativar o segundo link de
comunicação dos racks secundários com o rack central.

4 - Características dos Equipamentos (Anexo D-Formulário 33)


As características técnicas dos switchs a serem adquiridos na primeira etapa estão listados no Anexo
D-Formulário 35 do Anexo D.



Os conversores de mídia deverão ter as seguintes características:
Padrões - IEEE802.3z, 1000Base-SX / 1000Base-LX IEEE802.3ab, 1000Base-T
Conectores - 1 TP RJ-45, MDI/ MDI-X auto-detecção e 1 SC/LC para Fibra Óptica
Multimodo
Taxa de Transferência de Dados - Par trançado: 1000Mbps / Fibra óptica: 1000Mbps
Suporte ao Modo Duplex: Par trançado = auto negociação half/full duplex / Fibra óptica =
somente full duplex
Comprimento de Onda : 1000Base-SX: 850nm
LEDs indicadores : PWR, FDX, TPACT, TP LNK, Fiber ACT, Fiber LNK

OK
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Cabos : Par trançado, UTP, categoria 5/5e, 4 pares, até 100 metros / Fibra Óptica
(1000Base-SX), Multimodo, 62.5/125µm, até 220 metros, ou 50/125µm, até
550 metros

4.2 - Projeto de sistema Wi-Fi
1 - Instalação de Infra-estrutura para Wi-Fi (Capítulo 4 - item 4.5.2)


OK
Deverá ser feito um site survey para localizar os pontos físicos de instalação dos 10 Pontos de
Acesso (AP – Access Point) de rádio Wi-Fi, de modo a obter a máxima cobertura possível dos sinais da
rede.



Instalar infra-estrutura de eletrodutos para instalação dos 10 pontos de rede para conexão dos Pontos de
Acesso ao sistema de rede existente. Deverão ser utilizados cabos UTP categoria Cat.5e, conectores, patch
cords, line cords e pontos de Patch Panel da mesma categoria do cabo.



Os pontos de rede deverão ser testados e certificados conforme normas e padrões para conexões de rede de
Categoria 5e.



Os novos pontos e componentes deverão ser registrados e identificados nas plantas de modo idêntico aos
pontos de rede convencionais.

2 - Instalação de Equipamentos Wi-Fi (Capítulo 4 - item 4.5.2)
OK



Nos pontos definidos deverão ser instalados as APs, fixadas na parede, o mais próximo possível dos
pontos disponibilizados.A AP deverá ser conectado ao ponto de rede utilizando um line cord comum.



Deverão ser instalados e ativados nos racks de comunicação vinculados aos pontos desta rede, uma unidade
de POE (Power Over Ethernet), para alimentação elétrica das APs. Estas unidades de Power, deverão ser
conectadas ao switch de comunicação e ao ponto de rede específico da AP a ser ativada.



Deverá ser verificada a ativação elétrica e recepção do sinal de rede pelos LEDs da AP .



A porta do switch ao qual será conectado o patch cord do ponto da AP, deverá ser configurado para
trabalhar na VLAN 5.



Deverá ser instalado e configurado, junto ao Rack Central, uma unidade de firewall/unidade de
gerenciamento específico para a rede Wi-Fi, o qual será responsável pela segurança, administração e
configuração das diversas APs espalhadas pelo prédio.



Deverão ser instalados em até 50 notebooks e/ou estações de trabalho, placas de comunicação para a rede
Wi-Fi. Estas estações deverão ser configuradas adequadamente para poder estabelecer esta conexão.

4.3 - Projeto de Sistema PLC
1 – Sistema Power Line Comunication – PLC (Capítulo 4 - item 4.5.3)


Não está previsto a implantação de nenhum dispositivo PLC nesta rede.

OK
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Anexo D – Formulários Auxiliares – Projeto de Modernização da Rede do PBSP
Obs.: Os formulários 17, 18, 20, 22, 23,24,25,31 e 32 não foram incluídos neste anexo pois
não seriam utilizados neste projeto.

Formulário 01 – Identificando o Cliente
Data: 15/04/2005

Dados do Cliente
Nome: Governo do Estado de São Paulo – PBSP
Endereço : Av. Morumbi, 4500
Cidade : São Paulo

Estado: SP

CEP: 05690-900

Pagina Internet: www.saopaulo.sp.gov.br
Contatos Executivo :
João G. Boetcher
Cargo:
Chefe de Gabinete da Casa Civil
Telefone:
2193. xxxx
Contato Técnico :
Aguinaldo Carmo
Cargo:
Coosdenador da Unid. Gestão Estrategica
Telefone :
2193.xxxx
Área Responsável pelo Projeto:
Assessoria de Informática do PBSP
Contato: Adelino da Costa

e-mail :
xxxxxxx@sp.gov.br
Celular:

Fax:

e-mail :
xxxxxx@sp.gov.br
Celular:

Fax:

Telefone: 2193.xxxx

Projeto a ser Desenvolvido:
Atualização e modernização da rede local de informática do PBSP atendendo aos seguintes objetivos:
 Revisão da infra-estrutura física do cabeamento interno e seus dispositivos acessórios;
 Readequar e instalar novos pontos de rede nas diversas salas do prédio;
 Substituir equipamentos de comunicação da rede obsoletos e antigos promovendo atualização
técnica;
 Disponibilizar facilidades técnicas para futura instalação de operação na rede serviços de
videoconferência, telefonia IP e outros serviços.
 Instalar e viabilizar a comunicação de serviços wireless no ambiente interno
 Disponibilizar facilidades para pontos de acesso para sistemas de segurança interna, controle de
acesso, sistema de monitoramento da rede de hidrantes, elevadores, distribuição de energia elétrica,
geradores e nobreaks.
Pontos Atuais: +/- 1100
Pontos Novos: 300
Sites Atuais: 8
Sites Novos: 0
Ramo: Governo Estadual
Qtde de Funcionários: +/- 1000

Abrangência das Atividades: Projeto Técnico
Prazo Previsto : 30 dias

213

Formulário 02 – Características do Negócio do Cliente
#

Características do Negócio do Cliente

01

Qual é o tipo de negocio do cliente?

02

Qual o mercado em que atua?
bancário, comercio, outros),

03

Quais são os produtos e serviços produzidos?

Administração de Serviços Publicos

04

Quais são os produtos e serviços consumidos?

Produtos e serviços de
administrativas e escritório.

05

Quem são os fornecedores e parceiros do Prodesp – Serviços de Informática; Imesp – Serviços
cliente?
de Imprensa Oficial e gráfica; Telefônica - Serviços
de Telefonia e Comunicação; Santa Helena – Serviços
de Alimentação; outros de suporte a administração
predial;

06

Quais são as vantagens competitivas do N/A
cliente?

07

Quem são os responsáveis técnicos
financeiros, pelo projeto, na empresa?

08

Quem poderá aceitar ou rejeitar a proposta de Casa Civil / DIE – Sr. Nelson
projeto?

Negócios de Governo Estadual
(industrial, Governo

e

suporte

a

atividades

Prodesp – Suporte técnico;
Casa Civil/DIE e DA - Suporte Adm/Financeiro.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.1

Formulário 03 - Estrutura Organizacional do Cliente
#

Estrutura Organizacional do Cliente

01

Quais são os departamentos?

02

Qual o tipo de atuação de cada departamento? Todas as áreas são administrativas

03

Quais são os principais grupos de usuários?

Gabinetes, Assessorias Especiais, Assessorias
Técnicas e de suporte, administração interna e
predial.

04

Quais são as linhas de negócio?

Administração Publica

05

Quais são os parceiros?

Secretarias de Estado

06

Quantas e onde estão as filiais?

Prédios do Fundo Social, Conselhos da Cidadania,
Corregedoria da Administração, totalizando 7
localidades. (Fussesp, Corregedoria, 2 Casas de
Solidariedade, Deposito Jaguaré, Conselhos, Prog.
Esp. Lapa)

07

Quais são as áreas mais críticas?

Gabinetes, Assessorias Especiais e Técnicas,

08

Quais são as áreas que possuem maior Assessorias Especiais dos diversos gabinetes e
mobilidade interna e externa?
secretarias. Influenciam na mudança de outras áreas.

Gabinete do Governador, Gabinete da 1ª Dama,
Gabinete do Vice-Governador, Casa Civil, Casa
Militar, Secretaria do Planejamento, Secretaria de
Comunicação e Marketing, Defesa Civil, Casa Civil –
Administração Predial
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Depende de definição de projetos e prioridades do
Governo.
09

Quando ocorreu
organograma?

a

ultimo

ajuste

no +/- 2003

10

Existem modificações previstas na estrutura Depende da próxima administração, a partir de
do organograma?
Janeiro/2007.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.2

Organograma do PBSP
GGV

GPDG

ASocial

SCCV

DRH

DAdm

SPL

DIE

Assessorias

Tecnica

Juridica

Legisl.

SCML

DCV

DSEG

SCOM

DCom

DCOM

DIMP
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Formulário 04 - Levantamento de Informações da Estrutura Física das Áreas

Imp.on

mini HUB

mini SW

Internet

Notes

0

0

0

0

0

2

1

1

0

Sistema Hidrantes/Elevadores;
Monitor de Nobreaks

Vazia

0

6x7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Em reforma

DIE - Centro de Suporte em Informática

4

5x7

4

1

0

1

0

0

0

4

1

1

0

Monitor Nobreaks-Agenda DIE
eventos(Notes) - 1 Scanner

0

5x7

1

1

0

1

0

0

0

2

1

1

1

Sala da Central Telefônica

0

Centro de Reprografia (corredor)

SIAFEN ( Orçamento ) Internet
SIAFEN - Pregão WEB CADIER WEB - Sist. Contratos;
Controle de Estoques

6

Eletricidade / Custódio

T

7

T

8

T

9 e 10 Casa Militar - NUTEL

Ramal

Imp. off

3

T

Pontos
derivados.
Pontos
diretos

Micros

3

Usuário

Estab /
Nbreak

Área da sala

6x7

# ocup.

3

Sala

Andar

Pontos PBSP

Sistemas / Obs.:

T

11

Centro de Reprografia

2

2.5x4

1

0

1

0

0

0

2

0

0

0

T

12

Acervo Artístico Cultural

3

3x7

1

0

0

1

1

0

5

6

s

s

T

13 e
14

DA - COF - Finanças

11

8x7

11

2

1

9

0

0

4

8

s

s

s

T

15

DA - Suprimentos e Contratos

10

12x7

10

3

1

3

1

0

8

4

s

s

s

T

16

DA - Diretoria

1

3x7

1

1

0

1

0

0

0

2

s

s

s

T
17
DA - Diretoria
Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.3

4

3x7

4

1

0

2

0

0

0

0

s

s

s

Obs.: Esta tabela contem apenas uma fração dos dados coletados

Pub Net;Siafen
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i

5

i/e

i

7

i/e

i

9

i

i

8

i/e

i

prod
prod
prod

09/2002.
03/03.

de
Notes

Cadastro
Pregões

DAdm. CCV

Cadastro
de
Municípios
Inadimplentes

Notes

Biblioteca Virtual

MTBF
aceitável

Vazão
desejada

Atraso
Maximo

Variação
máx. atraso

9

MTTR
aceitável

Característ.

Custo
parada (A)

Acesso (B)

i/e

i

Domino/ Domino.d
ASP/SQL.
Notes
oc /Web

5

i

Domino/ Domino
Web.
/Web.

8

Manut.
/Desenv.(B
)
Domino/ Tecnologia
Notes.
usada

prod
prod

Nova ou
Antiga
02/03.
06/2000.
08/98.

prod

Áreas
usuárias
DAdm
CCV
Bibliot.

03/05.

Tipo
Web

–

Notes

Agenda 21
Domino.Doc

CCV/UG
E

Acompanhamento
dos
Grupos
Técnicos
do
CQGP

Web

Acompanhamento
de
Pregão
Presencial

Notes

Nome

Produção /
Desenvolv.
Criticidade
na
área
(A)

Formulário 05 – Características das Aplicações Utilizadas na Rede

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d

Comentários e informações sobre a
operação.

www.cqgp.sp.gov.br/admgt/index.
htm.
7

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d
www.agendasp21.sp.gov.br

8

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d

5

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d

9

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d

9

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d

http://www.pregao.sp.gov.br/

i/e

i

8

i

i

Asp/
Html

8

Domino/
Notes.

prod

01/02
04/2000.

Notes

Call Center

prod

DAdm
DIE

http://www.cadterc.sp.gov.br/
Web

Cadterc
9

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d

9

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d

7

i

i/e

i

i/e

i

i/e

i

i/e

i

prod
prod

07/95
01/02.

Todos
DAdm

Web

Fórum de Debates
– Melhorias no
Serviço Público

9

5

i/e

i

Domino/W Domino/Not Domino/ Domino/ Domino/ Domino/
eb.
es/web
Web
Web
Web
Notes.

prod
prod

7

prod

Web
Web

7

i/e

do
Web

Correio
Eletrônico
Estado

6

prod

de

05/2000 12/99.

Controle
Nomeações

28/03/05 01/02

de

DAdm.

Controle
Afastamentos

DRH

de
Web

Contratos
Serviços
Terceirizados

DRH

Notes

Clipping
Eletrônico

SEcom
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7

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d
www.terceirizado.sp.gov.br

8

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d
www.afastamento.sp.gov.br

7

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d
www.nomeacoes.sp.gov.br

7

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d
www.inotes.sei.sp.gov.br

9

N/d

N/d

N/d

N/d

N/d
www.debates.sp.gov.br

6

N/d

N/d

N/d

(A) Criticidade 1 – baixa , 9 – alta (B) Interno / Externo
(1) Aplicação da aplicação: (N)ova, (A)ntiga, (D)escontinuada, (D)esenvolvimento, (O)bsoleta.
(2) Criticidade da aplicação para as atividades da área ( 1- baixa, 9-alta)
(3) Utilização (I)interna, acessos (E)xternos, (A)mbas.
(4) Tecnologia utilizada na construção (VB, .NET, XML, Java, etc)
(5) Manutenção/desenvolvimento (I)nterno/ (E)xterno a empresa.
(6) Características particulares da aplicação
(7) Comentários e informações relevantes dos usuários sobre a operação.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.4 e Tabela 4.8
Obs.: Está é apenas uma parte do total de aplicativos que é de 51 em operação, 7 em desenvolvimento, e 17 inativos.

N/d

N/d
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Formulário 06 – Recomendações e/ou Restrições a serem Consideradas
#

Recomendações e/ou Restrições a serem Consideradas

01

Protocolos?

Rede TCP/IP e Ethernet

02

Padrões?

Abertos de Mercado que atendam as recomendações e normas
técnicas internacionais vigentes.

03

Fornecedores?

Preferência por fornecedores de 1ª linha estabelecidos em território
nacional e que atendam a legislação vigente. Não é permitido
eleger de modo geral fornecedores padrões.

04

Soluções
proprietárias?

05

Tecnologias?

Tecnologias mais atuais, de preferência compatíveis com as já
utilizadas internamente.

06

Plataformas de software?

Compatíveis com equipamentos de sistema operacional Windows
da Microsoft.

abertas

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.5

ou Abertas, disponíveis no mercado nacional
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Formulário 07 – Questões para Avaliação dos Objetivos do Negócio
#

Lista de Verificação para Avaliação dos Objetivos do Negócio

01

A área de negócio e os competidores do N/A
cliente foram pesquisados e documentados?

02

A estrutura corporativa do cliente esta clara, Pesquisar
informações
de
organograma
entendida e documentada?
características do sistema de comunicação.

03

Foi elaborada uma lista dos objetivos de OK
negócio do cliente?

04

Foi incluída uma breve descrição do objetivo OK
maior da rede que está sendo projetada?

05

O cliente identificou as operações de missão Correio eletrônico, Aplicativos Notes, Sistema de
crítica?
Gestão Documental e Sistema Orçamentário são os
mais importantes.

06

Os critérios de sucesso do cliente e as N/A
conseqüências do fracasso do projeto foram
identificados?

07

Está claro o escopo do projeto de rede?

08

As aplicações de rede do cliente foram OK
identificadas e documentadas?

09

O cliente explicou as políticas sobre OK
fornecedores, protocolos e plataformas
aprovados?

10

O cliente explicou políticas sobre o uso de OK
sistemas
abertos
versus
soluções
proprietárias?

11

O cliente explicou as políticas sobre a OK
distribuição de responsabilidades para o
projeto e implantação da rede ?

12

Esta claro o orçamento do projeto?

13

O cronograma do projeto, incluindo os pontos N/A
críticos e data final, está bem claro?

14

O cronograma planejado pode ser viável?

15

As habilidades dos técnicos da empresa estão OK
claras?

16

As necessidades de treinamento de N/A
empregados foram discutidas com o cliente?

17

Os aspectos políticos da empresa que N/A
poderão afetar o projeto da rede e o sucesso
do projeto como um todo foram
identificados?

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.6

OK

OK

N/A

e
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Formulário 08 – Aspectos de Escalabilidade
#

Aspectos de Escalabilidade

01

Quantas novas localidades serão adicionadas? Haverá expansão da rede dentro das localidades
atendidas

02

Qual será a abrangência da rede em cada Atender a todos os funcionários
nova localidade?

03

Quantos usuários adicionais acessarão a rede? Este número varia de acordo com a estrutura vigente
na ocasião. Pretende-se disponibilizar facilidade de
acesso nas localidades

04

Quantos serviços novos deverão ser VoIP, videoconferência, serviços de automação
incrementados a rede? (Segurança, VoIP, predial, CFTV, IPTV, acessos Wi-Fi.
Vídeo conferencia, IPTV, outros)

05

Quantas estações, servidores e outros Deverá ocorrer atualização dos dispositivos existentes.
dispositivos de rede deverão adicionados?
O crescimento da quantidade de equipamentos
depende estrutura de governo vigente.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.7

Formulário 09 – Lista de Verificação para Objetivos Técnicos
#

Lista de Verificação para Objetivos Técnicos

01

Foram documentados os planos de expansão Depende da estrutura e objetivos políticos da próxima
do cliente para os próximos dois anos, em administração. Encontram-se em desenvolvimento de
termos de aplicações, localidades, usuários, vários sistemas de apoio a atividades de Governo, para
servidores, estações?
a rede Notes e Web.

02

O cliente informou sobre planos para migrar Os servidores departamentais deverão sofrer um upservidores departamentais para um server grade de hardware e sistemas operacional e de suporte.
farm ou outras configurações?
Deverá ser implantado sistema de gerenciamento
remoto de rede.

03

O cliente informou sobre planos para integrar N/A
outros equipamentos (como mainframes
SNA) com a rede corporativa IP?

04

O cliente informou sobre planos para Já possui
implantar uma Intranet ou Extranet?

05

Foram documentados os objetivos de O cliente não manifestou nenhuma exigência
disponibilidade em termos de % de tempo de específica. O desejo é obter a maior disponibilidade
operação e/ou em termos de MTBF e MTTR? possível e o menor tempo de recuperação de falhas.

06

Foram documentados
utilização
máxima
compartilhados?

07

Foram documentados objetivos para a vazão Não houveram manifestações a este respeito.
desejada ou necessária para cada aplicação?

08

Foram documentados objetivos de vazão Não houveram manifestações a este respeito.
(pacotes por segundo – PPS) para os
dispositivos de interconexão?

09

Foram discutidos com o cliente a importância Este é um dos objetivos deste projeto.
de utilizar recursos para maximizar a

os desejos sobre Este projeto deverá prever a segmentação da rede
em
segmentos existente, o estabelecimento de links redundantes e
alta disponibilidade de acesso na rede interna.
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eficiência da rede.

10

Foram identificadas aplicações que precisam Sistemas de videoconferência e VoIP que deverão ser
de tempos de resposta menores do que o implantados.
normal.

11

Foram discutidos os riscos e requisitos de Estas recomendações e implantações ficam ao cargo
segurança com o cliente.
da Prodesp avaliar e propor recomendações.

12

Foram levantados os requisitos de Estará sendo implantado um sistema de gerencia de
gerenciabilidade, incluindo objetivos de rede com acompanhamento remoto do funcionamento
gerência de configuração, falha, desempenho, da rede e sistemas.
segurança e contabilidade.

13

Foram priorizados junto ao cliente os OK
objetivos de negócio e técnicos? Ficou claro
qual é o objetivo mais importante?

14

Foi atualizada a tabela de aplicações para N/A
incluir objetivos técnicos?

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.9

Centro de
Reprografia

Acervo
Artístico
Cultural

DA - COF Finanças
Manut.

Casa Militar
- NUTEL

Manut.

PB /
T/9
e 10
0
1
0
0
0
2

PB /
T /
11
2
1
1
0
2
0

PB /
T /
12
3
1
0
1
5
6

PB /
T /
11
13 e
14
11
1
0
4
8

Sala da Central
Telefônica

N/A
1
N/A
Centro de
Reprografia
(corredor)

N/A 3x7
4
N/A

N/A 8x7
8
N/A

Luz / Vent.
Não
Média
Normal

SIAFEN (
Orçamento )
Internet
Não
Baixa
Normal

Manut.

Não

Não

Luz / Vent.

N/A

Luz / Vent.

1

Todos

N/A 5x7

Não

Manut.

Não

Sim / Ct.
Telef.

Ar Cd.
/Luz

Todos

N/A

CCV / DA

4

Notes/
Internet
Todos
Luz / Vent.
Sim /
Eletric.
Não
Manut.

Notes/
Internet
CCV / DIE
Luz / Vent.
Não
Média
Normal

Sistema
Hidrantes/Elev
adores;
Monitor de
Nobreaks
Monitor
NobreaksAgenda DIE
eventos(Notes)
- 1 Scanner
Notes/
Internet

N/A 5x7

Notes/
Internet

4

Notes/
Internet

0

N/A

Notes/
Internet

0

2
Baixa

0

N/A 6x7

Baixa

4

Baixa

4

Baixa

PB /
T/8

Baixa

2

Média

0
Mesa

0

Estação

0

Mesa

3

Mesa

3

Estação

Manut.

PB /
T/6

Estação

Manut.

DIE Centro de
Suporte em
Informática

Oper.

DIE Eletricidade

Oper.

Restrições
ambientais
Mobilidade do
departamento.
Caract. físicas do
ambiente.

Itens de conforto
ambiental

Relac. direto outros deptos.

Outros sistemas
utilizados

Sistemas
específicos

Criticidade
Operacional.

Idade dos equip.
inform.

# Ramais
telefônicos

Area física

Crescimento
previsto

Tipo de
mobilia

Pontos diretos

Pontos derivados.

Outros On Line

Impres. On line

Micros

# funcion.

Prédio / andar /
sala

Caracteristica
Operacional

Área
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Formulário 10 – Formulário para Coleta de Informações das Áreas Operacionais
Observações
aspectos
relevantes
local.

Centro
Telefonia
Manutenção

e

do

Cabines de força
do prédio

de
/

Serviços de cópia
e impressão

5

N/A

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.10
Obs.: Esta tabela apresenta apenas uma pequena parcela das Informações coletadas.

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal
Normal

Oper.
Oper.
Oper.

N/A 5x7

Normal

3

Média

2

Baixa

0

Baixa

0

Baixa

5

Média

5

N/A

Baixa

PB /
T /
22

1

Baixa

DA - DG
Doc Ass El

N/A 4x7

Não

3

Não

0

Não

0

Não

0

2 Novos - Sist
Acervo (Fotos)

Não

1

N/A

Não

1

6

Não

PB /
T /
21

Luz / Vent.

Diretor DG
Doc

N/A 5x7

Luz / Vent.

2

Luz / Vent.

8

Luz / Vent.

1

Luz / Vent.

0

1 Scanner

Luz / Vent.

4

N/A

Luz / Vent.

6

6

CCV

PB /
T /
20

Acervo
Cultural

N/A 4x7

CCV

2

CCV

5

CCV / DA

1

Pub Net;Siafen

Não

0

N/A

CCV / DA

6

2

CCV / DA

6

Notes/ Internet

PB /
T /
18

DA - DG
Doc Ass El

N/A 3x7

Notes/
Internet

0

Notes/
Internet

0

Notes/
Internet

0

Notes/
Internet

0

Notes/
Internet

4

N/A

Notes/
Internet

4

2

Média

PB /
T /
17

DA Diretoria

N/A 3x7

Média

2

Média

0

Média

0

N/A

Baixa

0

4

Baixa

1

12x
7

Média

1

Estação

PB /
T /
16

DA Diretoria

N/A

Estação

4

Estação

8

Estação

1

Estação

1

Estação

10

Oper.

PB /
T / 10
15

SIAFEN Pregão WEB CADIER
WEB - Sist.
Contratos;
Controle de
Estoques

Estação

DA Suprimento
se
Contratos

Oper.
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Formulário 11 – Aspectos Representados em um Mapa da Rede
#

Aspectos a serem Representados em um Mapa da Rede

01

Informações geográficas sobre a distribuição OK
da estrutura da empresa

02

Identificar as conexões da rede WAN OK
existente. Mostrar as conexões que interligam
as unidades da empresa e outras conexões
externas.

03

Levantar plantas dos prédios, andares e salas. OK

04

Identificar as conexões LAN entre prédios e OK
entre unidades.

05

Identificar a tecnologia dos enlaces utilizados Utiliza tecnologia Frame Relay e esta em processo de
e suas capacidades.
migração para uma rede MPLS junto ao provedor de
serviços de telecomunicações.

06

Identificar os provedores de serviços de OK
comunicação, acesso a Internet e outros
serviços externos.

07

Identificar a localização dos pontos de OK
concentração de comunicação, localizando e
identificando os roteadores e switchs de
distribuição da rede.

08

Identificar a localização e alcance das VPNs.

09

Localizar os principais servidores e salas de OK
servidores (server farms).

10

Identificar e localizar mainframes.

11

Identificar e localização de estações e N/A
dispositivos de gerencia.

12

Identificar e localização a abrangência de OK
VLANs.

13

Identificar a topologia de sistemas de OK
firewalls.

14

Localizar os grupos de estações de trabalho e OK
quantidades por local/região.

15

Identificar a topologia lógica da rede.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.11

N/A

N/A

OK
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Formulário 12 – Aspectos de Endereçamento e Nomenclaturas
#

Aspectos de Endereçamento e Nomenclaturas

01

Endereçamento IP utilizado para identificar Utiliza DHCP para atribuir endereçamento automático
os dispositivos da rede .
para os dispositivos conectados a rede. Atualmente
utiliza um range entre 10.0.10.1 a 10.0.20.254 para a
rede local.

02

Estratégia de criação e endereçamento de As sub-redes são criadas por tipo de serviço
sub-redes (subneting) e sumarização de rotas especializado que exija trafego isolado. Não utiliza
(supernetting).
nenhum esquema de sub-redes na rede local.

03

Critérios de tradução de nomes – NAT ( Não utiliza nenhum critério de NAT
Network Address Translation).

04

Atualmente os pontos de rede são numerados de modo
Critério de atribuição de nomenclatura para
seqüencial para cada andar, independente da sua
pontos de rede e dispositivos conectados a
origem.
rede.
Não é atribuído nenhuma nomenclatura para os
dispositivos conectados.

05

Critérios de atribuição de nomes de subredes Não é atribuída nenhuma nomenclatura especial para
e segmentos de rede
as sub-redes.

06

Critério de nomenclatura e identificação dos Não utiliza nenhum critério de nomenclatura para os
componentes
da
infra-estrutura
de dispositivos. Os cabos de rede são identificados nas
cabeamento e rotas de distribuição de cabos
pontas com o código do ponto.

07

Critério de nomenclatura e identificação das Não foi definido nenhuma nomenclatura especial para
sub-redes wi-fi
a rede Wi-Fi. Os equipamentos ainda estão sendo
instalados e ainda não esta em produção.

08

Observações, Avaliações e Propostas

Definir esquemas e critérios de nomenclatura para os
pontos, racks, componentes e dispositivos da rede.
Definir esquema de endereçamento e DHCP para subredes.
Definir esquema de nomenclatura para racks, subredes e sub-redes wi-fi.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.12
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Formulário 13 – Aspectos Operacionais da Rede
#
01

02

03

04

Aspectos de Segurança nas Instalações.
Como esta a proteção elétrica?
- Existem quadros independentes para a área de
informática?
- Existem circuitos elétricos separados para os
equipamentos de informática?
- Como está a situação do sistema de aterramento?
- Como está a polarização elétrica das tomadas?
- Qual é a qualidade da energia recebida da
concessionária?
- Como está a documentação da instalação elétrica?
- A carga contratada com a concessionária esta
adequada à demanda do(s) prédio(s)?

Como esta a proteção do sistema de cabeamento de
rede e telefonia?
- Qual norma técnica foi utilizada para a instalação?
- Qual a topologia existente?
- Qual a velocidade projetada para ser suportada pelo
cabeamento?
- Existe certificação emitida para o cabeamento
instalado?
- Existe “As Built” atualizado?
- Existe pessoal interno, qualificado, para
manutenção do cabeamento?
- Os dutos e quadros de derivação (DGs) são
protegidos? Estão fechados?

Como está a proteção do ambiente de trabalho?
- Existe rotina de inventário (regular/eventual) dos
equipamentos e softwares?
- Todas as mídias são identificadas com conteúdo e
dono?
- As políticas e procedimentos de informática foram
discutidas com os usuários ou foram impostas?
- Os notebooks têm um esquema de proteção de
entrada e saída na rede ou cada usuário liga seu
equipamento de modo informal?
- O conteúdo dos notebooks é protegido contra
acesso de terceiros?
- Alguém controla os notebooks?
Como está a proteção do(s) servidor(es)?
- Os servidores estão instalados em uma área
especial para o seu funcionamento?
- A área (sala/rack) tem acesso realmente restrita?
- Existe controle de acesso a área?
- O local está climatizado? Qual é a periodicidade de
manutenção?
- Qual a freqüência de análise de tentativas de
intrusão?

- Não existem QEI. Nos QE dos andares são
montados circuitos elétricos separados para os
equipamentos da rede de informática.
- O prédio principal possui sistema de
aterramento elétrico. Nos demais prédios não
existe aterramento nos QE.
- As tomadas elétricas utilizadas pelos
equipamentos de informática são polarizadas e
aterradas.
- O prédio possui cabine primária com
alimentação de duas subredes distintas e
chaveadas automaticamente em caso de falta de
alimentação na rede ativa. Possui sistema de
geradores e nobreak para atender alguns pontos
e serviços do prédio.
- O sistema, de modo geral precisa de uma
reforma e modernização dos dispositivos
devido a muitas falhas operacionais.
A rede local possui cabeamento e componentes
Cat.5 e Cat.5e, sendo que a maior parte do
cabeamento fixo foi instalado dentro de dutos e
tubulações especificas. Foi utilizado o padrão
568A para a montagem dos conectores da rede.
A topologia atual é estrela e originalmente foi
projetada para 80 estações, utilizando hubs
interligados a um switch core, e o cabeamento
do backbone utilizava fibra óptica e cabos
UTP. Os racks e dutos utilizados no
cabeamento fixo são fechados. Na ocasião a
infra-estrutura foi certificada e também foi
montado o As Built das instalações.
Atualmente a manutenção do cabeamento é
feito por empresa terceirizada com serviços
supervisionados por um técnico qualificado.
Os equipamentos e mídias utilizados pelo
cliente, são administrados por uma equipe
específica.
Os notebooks não possuem esquema especial
de controle ou conexão a rede, ou proteção
especial do conteúdo e acessos.
O controle de mídias fica a critério de cada
área. As mídias utilizadas no ambiente central
para backup são identificadas adequadamente.
A rede não possui esquemas de contenção de
acessos a comunicação. Possui apenas controle
de acesso ao SO de rede.
- Parte dos servidores estão instalados em um
ambiente centralizado (restante em data center
externo), com infra-estrutura elétrica e
refrigeração adequada ao seu funcionamento.
Possui acesso relativamente restrito e possui
câmera de vídeo conectado ao sistema de
segurança do prédio. Não existe controle de
acesso a área.
- Existe redundância de nobreaks, ligados em
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- Qual o grau de tolerância a falhas no servidor?
- Qual é o esquema de proteção da alimentação
elétrica utilizada?
- Possui nobreaks? Qual a periodicidade de testes de
funcionamento?
- Existe documentação da instalação física e lógica
dos servidores?

05

06

07

Como está a proteção física dos equipamentos de
comunicação de dados?
- Os servidores estão instalados em uma área
especial para o seu funcionamento?
- A área (sala/rack) tem acesso realmente restrita?
Existe controle de acesso a área?
- Qual é a periodicidade de manutenção preventiva?
- Os equipamentos gerenciáveis estão protegidos por
senha?
- Qual o grau de tolerância à falhas nestes
equipamentos?
- Existe esquema de contingenciamento no caso de
falhas?
- Existe esquema de equipamentos redundantes ou
backup?
- Qual é o esquema de proteção da alimentação
elétrica utilizada?
- Possui nobreaks? Qual a periodicidade de testes de
funcionamento?
- Existe documentação da instalação física e lógica
dos equipamentos?

Como está a proteção das aplicações?
- Existe documentação adequada de todo o código
gerado desenvolvido pela empresa ou terceiros?
- Existe documentação dos usuários que acessam e o
que acessam nos servidores?
- Existe controle sobre a quantidade de cópias dos
programas? Estas mídias são controladas?
- Como funciona o acesso aos programas e onde
estão instalados?
Como está a proteção física e lógica dos dados?
- Existe esquema de backup periódico?
- Existe esquema de armazenamento seguro de
mídias de backup? Cofre de mídias?
- Existe esquema de armazenamento externo de
mídias de backup?
- Existe teste periódico da recuperação de dados nas
mídias de backup?
- Existem placas fax-modem instaladas em alguma
estação de trabalho e/ou notebooks?
- Usuários utilizam acesso discado para acessos
externos?
- As portas de discagem estão isoladas do PABX
central?
- Existe criptografia para o trafego na WAN? E o
trafego nas VPNs?

série e chaveamento manual de alimentação.
- Os sistemas de nobreaks e refrigeração são
assistidos mensalmente por empresa de suporte
contratada. (necessidade de manutenção
periódica dos sistemas de rede, alimentação
elétrica e testes de nobreak. – mínimo
semestral).
- Não existe documentação atualizada da infraestrutura, equipamentos e conexões existentes.
(necessidade de montar um controle)
- Os servidores estão confinados em uma área
com características ambientais, físicas e
estruturais adequadas ao seu funcionamento.
- O esquema de controle de acesso a área de
servidores é fraca e não existem maiores
restrições ou controles.
- Não existe um critério de manutenção
periódica dos servidores ou da infra-estrutura
física do ambiente central com no ambiente de
comunicação de rede.
- Os equipamentos de comunicação de rede
não possuem senhas de controle de acesso.
- Existem apenas alguns equipamentos para
backup para substituição em caso de falhas.
Não existe esquema de redundância para a
maior parte dos equipamentos da rede.
- O ambiente central e alguns racks de
comunicação possuem suporte de nobreaks.
- Alguns nobreaks são antigos e não sofreram
nenhuma manutenção preventiva ou testes
operacionais recentemente.
- A documentação das instalações física e
lógica é simplória e está desatualizada.
- Este controle fica a critério de uma equipe de
administração de sistemas e aplicativos para a
rede interna.

- Existem esquemas de backup diário, semanal
e mensal.
- Os backups são realizados e armazenados em
ambiente seguro, fora do PBSP.
- A grande maioria das estações de trabalho não
possuem placas fax/modem externas instaladas.
Existem modens incorporados em diversas
motherboards dos PCs e notebooks.
- Os usuários da rede interna utilizam
normalmente as facilidades de rede para
comunicação com o ambiente externo e
internet. O uso de linha discada esta limitado a
notebooks de alguns usuários diferenciados.

228

Formulário 14 – Levantamento de Cabeamento e Mídias
Nome do Prédio/Depto : PBSP / DIE
Endereço: Av. Morumbi, 0000

Andar : térreo

Sala:

Nome do Quadro de Comunicação : Rack 08
Topologia de Conexão: Padrão
Patch Panel -Marca: AMP

Pontos Total :

Categ.: 5e

Pontos Ativos :

Portas: 48

Lotação: 48

Identificação dos Pontos
Identificação

Porta
P.Pannel

T009
T010
T011
T012
T013
T014
T015
T016
T086
T087
T088
T089
T090
T091
T092
T093
T094
T095
T097
T098
T099
T100
T101
T102
T156
T158
T169
T170
T187
T192
T202
T203
T204
T219
T211
UTP02
T096
PT38
PT39
PT40
PT41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Tipo
Cabo
Cat.5
Cat.5
Cat.5
Cat.5
Cat.5
Cat.5
Cat.5
Cat.5
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e

Uso
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

Origem
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1

Destino
4
4
4
4
4
4
4
4
31
31
32
32
7
7
33
33
33
40
34
34
4
4
33
33
30
33
8
8
7
30
10
10
10
6
4
221
36
33
33
33
33

Compr.
(metros)
35
35
35
35
35
35
35
35
7
5
12
12
18
18
18
21
21
65
28
28
38
38
25
25
18
21
12
12
15
25
25
25
30
17
42
22

Observações

Link Reserva com Rack04
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PT42
PT43
PT44
PT45
PT46
R08/20 A
R08/20 B

42
43
44
45
46
47
48

Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e
Cat.5e

Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1
PP.1

33
33
34
34
34
Rack20
Reserva

Interligação de Racks 8 e 20
Interligação de Racks 8 e 20

Nome do Prédio/Depto : PBSP / DIE
Endereço: Av. Morumbi, 0000

Andar : térreo

Sala:

Nome do Quadro de Comunicação : Rack 08
Topologia de Conexão: Padrão
Painel: DIO - AMP

Pontos Total : 8

Categ.:F.O. Multimodo

Pontos Ativos : 2

Portas: 12

Lotação: 8

Identificação dos Pontos
Identificação

Porta
P.Pannel

Tipo
Cabo

Uso

Origem

Destino

Compr.
(metros)

DIO. 08/01
1
F.O.65 Desat. DIO.08 Rack.01
20
DIO. 08/02
2
F.O.65 Desat. DIO.08 Rack.01
20
DIO. 08/03
3
F.O.65 Desat. DIO.08 Rack.01
20
DIO. 08/04
4
F.O.65 Desat. DIO.08 Rack.01
20
DIO. 08/05
5
F.O.65
Ativo
DIO.08 Rack.15
180
DIO. 08/06
6
F.O.65
Ativo
DIO.08 Rack.15
180
DIO. 08/07
7
F.O.65 Reserva DIO.08 Rack.15
180
DIO. 08/08
8
F.O.65 Reserva DIO.09 Rack.15
180
Ref.: Capítulo 4 - Figura 4.8 – Modelo de Formulário de Coleta de Informações.

Observações
Links antigos
Links antigos
Links antigos
Links antigos

Obs: Esta tabela representa apenas a situação em um dos 27 racks de comunicação instalados na Rede.

Formulário 15 – Restrições Arquiteturais e Ambientais
#

Verificação de Restrições Arquiteturais e Ambientais

01

A rota de passagem dos cabos passa perto por locais
que possam sofrer ações mecânicas ou caminhos
onde o trafego pode deslocar os cabos como
passagem de caminhões, trens, tratores, etc.?

02

A rota de passagem dos cabos passa por áreas onde
atividades de construção poderiam romper os
cabos?

03

A rota de passagem dos cabos passa por áreas que
pertencem a terceiros?

04

Como estão os espaços livres para instalação de
novos cabos em Patch Panels, tubulações, racks de
equipamentos?

 Não

 Não

 Não
 Vários Patch Panels e racks estão lotados e
precisam de ampliação de espaço. Vide Tabela
Auxiliar 1.
 Os dutos principais são formados por
eletrocalhas de 150x 50 com boa capacidade
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05

Há facilidades de acesso aos dutos de passagem de
cabos?

06

Qual é o tipo de forro utilizado nas salas? (laje,
forro de gesso, PVC, outros tipos)







07

08

09

10

11



Como são as paredes das salas? ( divisórias,

alvenaria, placas de gesso, outros)
As restrições de visadas a serem observados entre
locais remotos?




A rota de passagem dos cabos passa por áreas onde
estejam possam sofrer interferência eletromagnética

como transformadores ou motores elétricos?

A rota de passagem dos cabos passa por áreas onde
estejam possam sofrer agressão de produtos

químicos, umidade, ou calor intenso?

Qual é a situação da rede elétrica no prédio e a que
vai alimentar os equipamentos ligados a rede de

informática?





12

Qual é a situação da ventilação/ refrigeração nas
salas de equipamentos e distribuição de cabos?





13

Como esta a situação do sistema de aterramento do
prédio?



de armazenar cabos. Os segmentos mais
lotados não chegam a 50% da capacidade.
Vários dutos secundários são formados por
eletrodutos de PVC e muitos já estão lotados,
sendo necessário a instalação de novos dutos
para ampliação de pontos.
A distribuição de pontos nas sala é feita por
canaletas plásticas. Várias estão lotadas e
precisariam se substituídas por outras de maior
capacidade.
A maior parte dos dutos que sobre o forro
oferecem facilidade de acesso. Algumas
localidades oferecem um grau de dificuldade
mais alto.
No prédio principal a maior parte do forro é de
placas de aglomerado de madeira montado em
estrutura de madeira, sob a laje. Entre a laje e
o forro existem espaços de 80cm a 200cm.
Alguns locais são de placas de gesso
suspensas por suporte aramado.
Nos demais prédios existem lajes.
A maior parte são paredes de alvenaria.
Existem algumas paredes montadas com
placas dry-wall.
O local é bastante arborizado e existem
desníveis, podendo oferecer restrições de
visada para algumas interligações.
Os cabos internos não sofrem este tipo de
restrição.
Os cabos externos são de fibras ópticas
instalados em dutos de telefonia enterrados
nos jardins.
Os cabos externos podem sofrer ação de
umidade e roedores.
Os cabos ópticos possuem identificação em
todas as caixas de passagem.
A rede elétrica do prédio possui cerca de 35
anos e sofreu várias intervenções.
Os quadros elétricos estão em boas condições
mas vários estão lotados, dificultando a
instalação de disjuntores para informática.
Alguns quadros não possuem barras de
aterramento.
Os dutos de alimentação dos quadros elétricos
estão com boa lotação, dificultando a
instalação de novos circuitos.
Muitos dos circuitos elétricos utilizados para
informática não estão identificados.
Não existe um mapa dos circuitos elétricos e
sua área de atuação.
A sala de equipamentos possui sistema de
refrigeração boa capacidade.
O sistema de distribuição de cabos possui boa
capacidade.
O sistema de refrigeração sofreu algumas
panes e deverá ser revisado.
As barras de aterramento dos quadros elétricos
estão conectados ao barramento principal na
cabine de força do prédio.
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14

A rede elétrica e/ou de telefonia possui sistema de
proteção de transientes?

 Sim

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.14

Tabela Auxiliar 1 - Situação de Racks e Patch Panels
Rack
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Andar
2
2
2
1
1
1
1
T
T
T
1
T
T
T
T
I
E
I
E
T
E
E
2
E
E
E
E
E

Local
Ass.Gov
G.CCivil
G.Gov.
Cerim.
UGE
S.Plan.
G.VGov.
DA
Impr.
Ass.CCv.
ATG/ATL
Market.
Prod.1
Prod.2
Sserv.
DIE/Serv
Ct.Cult.
Def.Civ.
CCI
DA
Portão 2
Sl. Motor.
G.CMil
Portão 1
Portão3
Ant.Graf.
Bomb/Ger.
Treinam.

Sala Rack
221
204
262
126
151
162
167
T31
T90
T74
119
T82
T67
T34
T70
I41
CCT
I34
CCI
T22
PT2
MOT
225/4
PT1
PT3
GRA
BOM
TRN

Tipo
2x12U
1x12U
1x12U
1x12U
1x12U
1x20U
1x12U
1x12U
1x32U
2x12U
2x12U
1x12U
1x12U
1x12U
7x44U
1x12U
1x12U
1x12U
1x8U
1x12U
1x8U
1x8U
1x12U
1x8U
1x8U
1x4U
caixa
caixa

Rack
Situação
70%
70%
60%
95%
100%
50%
50%
100%
60%
60%
50%
70%
70%
60%
40%
60%
50%
60%
20%
80%
20%
10%
60%
10%
10%
100%
80%
80%

Patch Panel
Tipo
Situação
4x24
100%
2x24
100%
2x24
90%
3x24
105%
3x24
110%
3x24
100%
2x24
90%
3x24
110%
4x24
90%
4x24
95%
4x24
95%
2x24
105%
3x24
95%
2x24
110%
8x24
100%
3x24
90%
2x24
80%
3x24
90%
1x24
50%
3x24
105%
1x24
25%
1x24
10%
2x24
60%
1x24
10%
1x24
10%
1x24
10%
0
40%
0
100%

Formulário 16 – Informações de Desempenho da Rede.
#
01

Informações de Desempenho da Rede.
 A maioria dos segmentos internos são críticos e
Verificar
quais
segmentos
são
mais
exigem alta disponibilidade e segurança.
representativos. (As conclusões poderão ser

extrapoladas para os demais segmentos)
 Os horários normais de pico são entre 9:30 e
10:00horas e das 14:30 as 16:00horas nos dias
úteis.
 Não foi possível levantar o volume de tráfego
por segmento.
 Seria interessante efetuar pelo menos 3 coletas
dados.
de 15 minutos dentro do horários de pico e três
fora dos horários de pico , para cada segmento,
dentro de 2 semanas em dias úteis.

02

Levantar dados nos horários de pico ou uma
amostra para estabelecer a média de trafego nos
segmentos.

03

Definir o tamanho da amostra de
(quantidade de horas / dias / semanas)
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04

Definir o período de coleta de informações para a
amostra. (5x dia /15 minutos)

05

Verificar com o cliente o tempo disponível para
efetuar a coleta de dados.

06

07

 Estima-se 6 amostras/dia por 15 minutos em 5
dias alternados.
 Não existem restrições de tempo para efetuar as
coletas de dados

 Os dados poderão ser coletados a partir de
Verificar como os dados poderão ser coletados.
espelhamento de portas no switch core.
(portas de hub, espelhamento de portas em switch,
 As portas do swtich core são 10/100/1000 e a
uso de ferramenta de gerenciamento existente na
maior parte dos links do backbone operam em
rede, e outros)
Fast Ethernet..
 Utilizada o 3Com Network Supervisor
Definir a ferramenta de coleta de dados.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.15

Formulário 19 – Levantamento de Características da Rede
#

Levantamento de Características da Rede

01

Levantar a documentação existente sobre a topologia
da rede.

02

Levantar a documentação existente sobre a infraestrutura física para passagem e acomodação dos
cabos de rede.

03

Levantar plantas baixas dos prédios onde serão
executados os serviços com a rede.

04

Levantar a documentação existente sobre a infraestrutura de cabeamento de rede e comunicação
existente.

05

Levantar os esquemas de endereçamento e de
atribuição de nomes aos dispositivos de
comunicação da rede.

06

Levantar os endereços e nomes atribuídos aos
dispositivos de comunicação da rede.

07

A infra-estrutura de cabeamento da rede foi
instalada de modo estruturado e possui identificação
nos dispositivos?

08

O cabeamento instalado esta acondicionado em
estruturas de suporte rígidas (eletrodutos,
eletrocalhas, canaletas, outros)

09

Verificar as distâncias entre as salas de cabos e
dispositivos da rede, conferindo se nenhum cabo
ultrapassa as distâncias especificadas pelas normas
técnicas.

10

Verificar se a disponibilidade da rede satisfaz as
necessidades do cliente e dos usuários.

 OK - Documentos coletados.
 OK

 OK
 OK

 OK os dispositivos de rede não possuem nomes
específicos, apenas endereços IP quando
gerenciáveis.
 OK, os endereços dos dispositivos de rede
gerenciáveis estão registrados.
 Existem alguns equipamentos não gerenciáveis
que não possuem nomes ou endereços.
 OK. Cabeamento estruturado para dados e a
maioria dos dispositivos estão identificados.
 Alguns dispositivos estão danificados e/ou sem
identificação
 OK. A maior parte do cabeamento está
protegido dentro de estruturas rígidas.
 Existe um segmento, que foi construído de
modo precário, utilizando de cabos aéreos, que
precisam ser reestruturados e montados dentro
dos padrões.
 OK. Os cabos metálicos estão dentro dos
limites de distância recomendados pelas normas
técnicas.
 Para as distancias mais longas são utilizados
cabos de fibra óptica multimodo de
62,5x125µm.
 OK O cliente, de modo geral, não reclama da
disponibilidade da rede, satisfazendo as suas
necessidades.
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11

Verificar se os esquemas de segurança satisfazem
aos objetivos do cliente.

12

Verificar o volume de trafego nos segmentos
Ethernet. (Ex. 40% Maximo ao longo de 10 minutos)

13

Verificar os índices de erros de CRC nos segmentos
( Ex. valores menores que 1 erro a cada milhão de
bytes)

14

Verificar índice total de colisões nos segmentos.
(Ex.: Taxa menor que 3% ).

15

Verificar a taxa de broadcasts nos segmentos.
(Índice inferior a 20% do total).

16

Verificar os índices de utilização dos Links de
comunicação externos.

17

Verificar o índice de utilização do roteador de saída
(Índice menor que 70% da capacidade)

18

Verificar o índice de descarte de pacotes nos Links
de comunicação e nos roteadores da rede ( menor
que 1% do total).

19

Verificar o tempo de resposta entre clientes e
servidores. (tempo inferior a 100ms entre a ida e
volta da informação)

 O cliente não se manifestou a respeito, mas
ajustes e implementações são recomendáveis.
 OK – dentro da normalidade
 OK – dentro da normalidade

 OK – dentro da normalidade
 OK – dentro da normalidade
 OK – dentro da normalidade
 Os índices de pico são abaixo de 70%
 OK – dentro da normalidade

 OK – dentro da normalidade

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.18

Formulário 21 – Fontes de Informação para a Rede
Nome do dispositivo

Localização

Aplicações Suportadas

Comunidades Usuárias do
Dispositivo

PBSP-.Correio 1

Sala Equip.

Correio Notes

CCV

PBSP-.Correio 2

Sala Equip.

Correio Notes

SecCom.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.20
Obs: Esta tabela representa uma fração das informações coletadas, apresentadas apenas para efeito de ilustração

Formulário 26 – Lista de Verificação – Levantamento de Trafego
#

Verificação de Requisitos de Trafego

01

Identificar as fontes importantes de trafego e dispositivos da rede. Servidores localizados na
Documentar o fluxo de trafego.
sala de equipamentos e
internet

02

Identificar as áreas/ estações que são grandes consumidoras de trafego na Não existem áreas que se
rede.
destaquem pelo grande
uso da rede.

03

Documentar o fluxo de trafego entre fontes e consumidores de trafego

N/A

04

Categorizar o tipo de fluxo de trafego de cada aplicação utilizada

Cliente/Servidor

05

Estimar os requisitos de banda passante para cada aplicação

N/A
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06

Caracterizar o tráfego da rede em termos de taxas de broadcasts / Não foi possível levantar
multicasts, eficiência, tamanho de estruturas, janelas e controles de fluxo esta informação.
e mecanismos de recuperação de erros.

07

Verificar as taxas de broadcasts e se estão dentro de níveis aceitáveis.

Não foi possível levantar
esta informação

08

Determinar os requisitos de QoS para cada aplicação

N/A

09

Dividir em categorias os requisitos de QoS para cada aplicação.

N/A

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.30

Formulário 27 – Características e Necessidades do Ambiente de
Informática
Necessidades e
Características

Requisitos Funcionais

Requisitos Quantitativos

Tipo de Ambiente

 Cabos UTP para atender as estações e cabos
ópticos para locais mais distantes, acima de
90metros.
 Utilizar canaletas de distribuição, multivias, do
tipo já utilizado em algumas salas, para
distribuição de pontos e alimentação para as
estações nas salas.
 A infra-estrutura nos gabinetes deverão ser
embutidas nos lambris e as caixas de acesso
deverão ser embutidas com conectores
montados em espelhos com aparência de
madeira.

Infra-estrutura
computacional

 Cabos UTP Cat.5e e cabos UTP Cat.6.
 Cobos ópticos, multimodo, 50x125µm, usar
conectores (xx) e SC.
 Utilizar eletrodutos de PVC para distribuição
secundária sobre o forro

 Instalar cerca de 350 pontos de rede
espalhados pelo prédio retirando das salas as
derivações que utilizam mini-hub.
 Substituir cabeamento, conectores, Patch
Panel e caixas de superfície de 75 pontos de
rede no 1ºandar norte.

Modo de Operação

 Deverá ser ampliado a quantidade de APs WiFi na rede interna.
 Efetual Site survey para posicionar as APs e
definir local de instalação da infra-estrutura de
cabo para instalação.
 Definir VLAN especial para atender a
comunicação de dados em eventos abertos nos
salões e salas de reunião.

 Instalar 10 novos APs Wi-Fi em posições
definidas pelo cliente.
 Cada AP deverá atender até 30 usuários
simultâneos
 Instalar 4 pontos de rede para instalação
provisória de APs para atender a eventos
especiais.

Ferramentas
software

Serviços de Rede



de  Definir listas de acesso para acesso de usuários  Definir tempo de validade para cada chave de
aos recursos da rede.
acesso temporário. Mínimo de 1:00 hora e
 Definir acesso temporário, para visitantes.
Maximo de 9:00 horas por dia.
 Definir acessos diferenciados para prestadores
de serviços.
 Definir perfil de acesso para usuários
temporários.
 Implantar software de monitoramento de trafego
na rede interna e gerencia de rede.
 Controlar o acesso a Internet pela senha de login
do usuário.
 Definir perfil de acesso do usuário e vincular ao
seu Login de rede.
 Definir pontos de acesso diferenciado para salas  Criar 15 VLANs, separando o trafego por
de vídeo conferencia e multimídia.
afinidade funcional.
 Implementação de VLANs para segmentar o
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trafego e os domínios de broadcasts.
Desempenho

 Facilidades de links backup entre os racks
secundários e rack central
 Equipamentos que ofereçam facilidade de
agregação de links para aumentar a
disponibilidade e velocidade de comunicação
 Prioridade de trafego para Voz e
Videoconferência.

 Estabelecer links redundantes em 10 racks de
comunicação.
 Definir canal de até 4 links trabalhando de
modo agregado
 Definir parâmetros de QoS para o trafego de
Voz e Videoconferência com prioridade 1,
montar escala geral .

Confiabilidade

 Definir parâmetros e facilidade de VPNs para
 Implantar software de controle de acesso em 87
comunicação remota.
notebooks existentes.
 Definir parâmetros de criptografia para
comunicação remota.
 Implantar software de criptografia e controle de
acesso de informações em notebooks dos
funcionários do PBSP.

Disponibilidade

 Definir links redundantes e equipamentos de
comunicação de backup.
 Definir ligações duplas entre os equipamentos
de comunicação da rede.
 Definir ligações duplas dos servidores de rede
com os switchs de comunicação.
 Definir switch core dual para atender a duas
rotas de acesso simultâneas.
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Formulário 28 – Objetivos do Projeto
#

Objetivos do Projeto

01

Objetivos Técnicos
 Revisão dos Racks de comunicação com limpeza e reorganização;
 Substituição de Hubs por Switchs;
 Substituição de switchs antigos e obsoletos por novos;
 Aumentar a velocidade do backbone de fast para gigabit ethernet;
 Remover mini-hubs e miniswitchs nas salas, instalando pontos diretos do rack;
 Readequar a capacidade física dos racks que estão com superlotação;
 Recertificar todo o cabeamento horizontal do prédio, revisando as identificações dos cabos nas caixas
de parede e nos racks de comunicação;
 Substituição do cabeamento horizontal, conectores e caixas de conexões que não estiver apresentando
condições operacionais mínimas.
 Mudar os esquemas de nomenclatura dos pontos de rede e identificação dos racks;
 Revisar e definir novos modelos de formulários de controle dos racks, configuração dos switchs e
pontos de rede instalados;
 Atualizar as plantas do prédio;
 Implantar configurações e vincular ao sistema de gerenciamento de redes da Sede da Prodesp
 Habilitar links redundantes entre racks importantes e o rack principal, estabelecendo balanceamento de
carga quando possível;
 Segmentar a rede por tipo de serviços /área de atuação. Definir novas VLANs
 Implantar sistema de atribuição de endereços (DHCP) por segmento de rede.
 Implantar sistema de autenticação de usuário para acesso a rede.
 Recertificar o cabeamento metálico e óptico do backbone ( vertical) e atualizar documentação e
identificação das pontas.
 Avaliar a necessidade de implantar novas fibras ópticas para o backbone.
 Substituir cabeamento metálico do backbone por cabos Cat6.
 Verificar e implantar novos serviços de segurança para a rede.
 Redistribuição física dos pontos de rede do 1º andar ala sul, entre os racks 04 e 11.

236
 Substituir o cabeamento de rede dos pontos do 1º andar ala norte, vinculados ao rack 06, por nova
estrutura padrão. Substituir Patch Panel do rack.
 Avaliar a necessidade e viabilidade de implantar novo rack de comunicação para atender aos usuários
da ATG, desvinculando do rack 05 ( sala 151).
 Avaliar a necessidade e viabilidade de implantar novo rack de comunicação para atender aos usuários
da Casa Civil – Sala dos Municípios (sala 04 no térreo), desvinculando do rack 08(sala 31).
 Instalar um rack no Núcleo de Telecomunicações na cobertura do prédio, satélite do Rack 03
 Reestruturação da rede elétrica que alimenta os racks de servidores na sala de servidores, implantando
novos circuitos elétricos independentes.
 Proposta de montar quadros elétricos separados para a rede de informática
02

Objetivos Operacionais?
 aumentar a velocidade do backbone
 diminuir a incidência de falhas de equipamentos de rede
 Elevar a categoria da rede local para rede convergente, viabilizando a o trafego de vários serviços na
rede
 Segmentar a rede, isolando o trafego de áreas e serviços específicos.
 Elevar o nível de segurança da comunicação na rede.

03

Objetivos Estratégicos ?
 Dotar a rede de recursos atualizados de comunicação para implantação e operacionalização de novos
serviços.
 Permitir maior mobilidade dos funcionários para atender as mudanças na estrutura operacional das
áreas.
 Redução de custos na comunicação nas ligações entre áreas externas onde já existam facilidades de
VoIP
 Facilitar a troca de documentos eletrônicos entre as diversas Secretarias de Governo externas.
 Oferecer disponibilidade de pontos para atender a mudanças estruturais nas salas.

Formulário 29 – Projeto de Endereçamento
#

Projeto de Endereçamento e Nomenclaturas

1

Projetar um modelo estruturado para endereçamento antes de atribuir qualquer endereço.

2

Deixar espaços para o crescimento no número de rede e também no numero de estações nas OK
redes. Uma renumeração futura poderá ser muito trabalhosa.

3

Os blocos de endereço deverão ser atribuídos de forma hierárquica para melhorar a OK
escalabilidade e disponibilidade.

4

Os blocos de endereço deverão ser baseados em redes físicas (camada 2). Os endereçamentos OK
baseados em grupos ou pessoas poderão trazer problemas no caso de mudanças de rede.

5

Considerar a possibilidade de utilizar endereçamento dinâmico para as estações, como por OK
exemplo, o DHCP. Este uso possibilita aumentar a flexibilidade e minimizar o trabalho de
reconfiguração.

6

Considerar a utilização de endereçamento privativo para aumentar a segurança e a OK
adaptabilidade. O uso de NAT e Proxies permitirá que os usuários saiam da rede corporativa
para acesso a internet.

7

Verifique o endereçamento utilizado em filiais remotas e as dificuldades de adaptação a um OK
novo modelo.

OK

237

8

Critérios, regras e espaços de endereçamento (range de endereços) deverão ser elaboradas e OK
distribuídas. Filiais que possuam capacidade técnica poderão atribuir endereços aos seus
servidores, estações e sub-redes, seguindo os critérios estabelecidos.

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.32

Formulário 30 – Projeto de Nomenclatura
#

Critérios para Definição de Nomenclatura

1

Quais dispositivos precisam de nomes?
roteadores, impressora, outros)

2

Quais dispositivos de rede precisam de nomes fixos? Algumas estações especiais de controle,
(estações, câmeras, catracas, impressoras locais, outros)
câmeras de vídeo, catracas / cancelas,
impressoras de rede.

3

Qual é a estrutura de um nome?

4

O tipo de dispositivo será identificado no nome? ( rt, sw, sv,
etc...)

5

A localização fará parte do nome? ( SPO, RPO, BRU, etc...)

6

Os nomes serão escritos somente em letras maiúsculas e/ou Sempre com letras maiúsculas.
minúsculas?

7

Como os nomes serão
acessados?

8

Quem irá atribuir os nomes?

9

O controle de nomes será centralizado? Será possível haver Centralizado para os dispositivos do
atribuições descentralizadas?
PBSP. Os dispositivos de outras
localidades fora do PBSP serão
administrados
separadamente
pelas
equipes locais.

10

Como serão mapeados os nomes e endereços? De forma Os endereços das estações de trabalho
estática? Dinâmica?
serão administrados de modo dinâmico
enquanto que dispositivos de controle,
acesso e algumas estações especiais
deverão receber endereçamento estático.

11

Se o endereçamento é atribuído de forma dinâmica, se o Não
endereço mudar o nome também muda?

12

Qual é a redundância necessária para o servidor de nomes?

Serão utilizados dois
trabalhando em cluster.

13

O banco de dados será distribuído entre vários servidores?

Sim. Este trabalho é desenvolvido por
uma equipe específica dentro da estrutura
de suporte do cliente

14

De que forma o sistema de nomes poderá afetar o trafego na Não ira afetar diretamente.

armazenados,

(Servidores, Servidores,
impressoras
roteadores e switchs

de

rede,

Área / Dispositivo / Seqüência. (AJG.
CA.1 ou R221.SW.2)
 RT = Roteador
 SW = Switch
 CT = Catraca
 CA = Câmera de vídeo
 CC = Cancela
Não

gerenciados e Os dispositivos gerenciáveis terão os
nomes registrados na sua memória e
controlados pela área de gerencia de
redes.
Área de gerencia de redes na ocasião de
incluir o dispositivo na rede.

equipamentos
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rede?
15

De que forma o sistema de nomes poderá afetar a segurança Não ira afetar diretamente.
na rede?

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.34

Formulário 33 – Características Técnicas Desejáveis em Equipamentos
#

Critérios de Uso Geral

Configuração

1

Quantidade de portas

24 portas + 2 uplink

2

Velocidade das portas

24 x 100Base TX+ 2x1000BaseSX ou
2x1000BaseTx

3

Latência

?

4

Tecnologias de LAN suportadas (Ethernet, 10/100/100, Ethernet 10BaseT/100
ATM,...)
1000BaseTX

5

Autosensing da velocidade ( Ethernet 10/100/1000..)

Portas
autoconfiguráveis
e
autonegociáveis,
10/100BaseTX,
Half/Full Duplex

6

Tipo de cabeamento suportado.

UTP CAT.5E

7

Facilidade de configuração

Configuráveis por console via telnet,
SSP, ou Browser internet

8

Gerenciabilidade (suporte a SNMP, RMON, etc....)

Suporte SNMP

9

Custo

Até R$ 5.500,00 cada

10

MTBF e MTTR

< 1/10000

11

Componentes hot-swappable

N/A

12

Suporte para adicionar módulos de expansão.

Mínimo de 2 portas

13

Suporte para “empilhamento” de equipamentos

Suportar empilhamento

14

Suporte a fontes de alimentação redundantes

Desejável

15

Suporte a backplane e gerenciamento redundantes

N/A

16

Disponibilidade e qualidade do suporte técnico

O fabricante deverá possuir rede de
assistência
técnica
autorizada
e
reconhecida em território nacional.

17

Disponibilidade e qualidade da documentação

Manual em CD e disponível na internet.
O fabricante deve disponibilizar
atualizações de firmware na internet.

18

Disponibilidade e qualidade
equipamentos complexos)

19

Reputação do fabricante

#

Características Técnicas Desejáveis - Switchs

20

Vazão em quadros por segundo (ou células para ATM).

do

treinamento

BaseTX

e

(para Desejável equipamentos que possuam
assistência técnica e representação do
fabricante no Pais.
Desejável equipamento de fabricantes
de 1.a linha.

Mínimo de 40Mpps
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21

Suporte a cut-through switching

OK

22

Suporte a Store-and-Forward switching

OK

23

Auto-detecção de modo half-duplex e full-duplex

OK

24

Suporte ao protocolo Spanning tree

OK

25

Suporte a Link Aggregation

OK

26

Suporte a VLANs, incluindo formas de definir VLANs e OK
suporte a protocolos de trunking

27

Padronização dos protocolos usados

Utilizar a maioria dos protocolos padrão
disponíveis para esta classe de
equipamentos.

28

Suporte a IGMP para multicast e aplicações multimídia.

OK

#

Critérios para Roteadores e Switchs Layer 3

N/A

29

Protocolos de camada 3 suportados

Rotas estáticas, multinetting, supernetting (CIDR)

30

Protocolos de roteamento suportados

RIP I e II / OSPF / VRRP

31

Suporte a RSVP, multicast IP

IGMP, DVRMP

32

Habilidade de agir como LES, BUS, LECS, LES em N/A
ambiente ATM

33

Suporte a features de otimização (enfileiramento especial, Store-and-forward e Cut
...)

34

Suporte a compressão

N/A

35

Suporte a criptografia

N/A

36

Funções de firewall

N/A

37

Load balancing

N/A

38

Segurança

Radius/Tacacs, ACL, SSH e SSL

Ref.: Capítulo 4 -Tabela 4.38 , Tabela 4.39, Tabela 4.40
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