
 

 
Departamento de Informática 

 
 
 

 

 

 
Perspectivas e 

plano de evolução tecnológica 
da rede da 

Universidade Nova de Lisboa 
 

 

Relatório Técnico FCT/UNL-DI-2/2004 

 

J. Legatheaux Martins 

( Julho de 2004 ) 

 

 
 
 
 
 
 
Departamento de Informática  
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
Universidade Nova de Lisboa 
Quinta da Torre 
2829-516 Caparica 
Telefone: 21 294 85 36 
URL: http://www.di.fct.unl.pt



 

 
Índice 
Introdução........................................................................................................................................................ 1 
A rede da UNL – Razão de ser e perspectivas .............................................................................................. 1 
UNLNet – Opções tecnológicas globais........................................................................................................ 2 
As redes dos edifícios ..................................................................................................................................... 3 
Os backbones dos campi ................................................................................................................................ 5 
A rede metropolitana ...................................................................................................................................... 6 
Qualidade de serviço e controlo de recursos na rede.................................................................................... 6 
A segurança ..................................................................................................................................................... 7 
A rede de acesso sem fios............................................................................................................................... 8 
VLANS, IPv4, IPv6 e Gestão integrada ........................................................................................................ 8 
UNLNet – Principais obstáculos à sua concretização .................................................................................. 9 
Conclusões....................................................................................................................................................... 9 
ANEXO 1 ...................................................................................................................................................... 11 
Caracterização genérica dos switches de periferia...................................................................................... 11 

Configuração......................................................................................................................................... 11 
Capacidade ............................................................................................................................................ 11 
Gestão .................................................................................................................................................... 11 
Encaminhamento, optimização e particionamento ............................................................................. 11 
Segurança .............................................................................................................................................. 11 
Qualidade de serviço ............................................................................................................................ 12 
Funcionalidades opcionais valorativas ................................................................................................ 12 

ANEXO 2 ...................................................................................................................................................... 13 
Caracterização genérica dos switches de concentração.............................................................................. 13 

Routing .................................................................................................................................................. 13 
Capacidade ............................................................................................................................................ 13 
Segurança .............................................................................................................................................. 13 
Qualidade de serviço ............................................................................................................................ 13 
Funcionalidades opcionais valorativas ................................................................................................ 13 

ANEXO 3 ...................................................................................................................................................... 14 
Caracterização dos equipamentos de acesso sem fios ................................................................................ 14 

Geral ...................................................................................................................................................... 14 
Capacidades rádio e características físicas.......................................................................................... 14 
Gestão .................................................................................................................................................... 14 
Particionamento .................................................................................................................................... 14 
Segurança .............................................................................................................................................. 14 
Qualidade de serviço ............................................................................................................................ 14 
Funcionalidades opcionais valorativas ................................................................................................ 14 



Garantias de evolução .......................................................................................................................... 15 

 



 

Introdução 
Em Junho de 2003, a pedido do Sr. Reitor da UNL (Universidade Nova de Lisboa), o DI 
(Departamento de Informática) nomeou-me para fazer parte da “Comissão UNL Digital”. De então 
para cá fui informado das intenções e requisitos do projecto “UNL Digital” e das perspectivas de 
investimento proporcionadas pelo projecto “e-U”, co-financiado pela UMIC. 

Este documento constituí uma contribuição para o projecto “UNL Digital” na vertente da rede de 
comunicações do projecto. Essa contribuição consubstancia-se na apresentação de uma perspectiva 
sobre como deverá ser a futura rede da UNL. Essa perspectiva abarca os aspectos estratégicos e as 
opções tecnológicas que deverão ser escolhidas. Tratando-se de uma proposta de médio prazo, não é 
possível concretizá-la imediatamente. No entanto, nada impede a sua concretização por fases. O que é 
essencial é que os passos que forem dados possam contribuir para o objectivo final. Por esta razão este 
documento apresenta igualmente as características tecnológicas que devem possuir os equipamentos 
que possam vir a ser adquiridos pelas diferentes unidades orgânicas, de forma a harmonizar e integrar 
nesta perspectiva comum as suas aquisições. 

O documento está organizado da seguinte forma: nas duas primeiras secções começa-se por apresentar 
a visão e justificação da necessidade da rede da UNL e um resumo das principais opções tecnológicas 
que devem presidir à sua concretização. Nas secções seguintes são analisadas diversas facetas da rede e 
apresentadas as opções tecnológicas de detalhe que devem ser escolhidas. Essas secções, de carácter 
muito técnico, abordam as problemáticas das redes dos edifícios, dos campi, a rede metropolitana de 
interligação, os aspectos de qualidade de serviço, segurança, acesso sem fios, numeração e gestão. 
Seguem-se duas secções em que se debatem os obstáculos existentes à concretização da rede e se 
apresentam algumas conclusões finais. O documento inclui igualmente 3 anexos com os detalhes 
técnicos sobre três equipamentos tipo que podem servir de base a cadernos de encargos para aquisições 
pelas diversas unidades orgânicas ou projectos centrais.  

A rede da UNL – Razão de ser e perspectivas 
A UNL é constituída por diversas unidades orgânicas, nomeadamente, faculdades, institutos e Reitoria, 
espalhados por uma área geográfica alargada da Região de Lisboa. Tal área estende-se desde o Campus 
da Caparica, passa pelo Campus de Campolide, integra outras instalações de grande dimensão na 
Avenida de Berna, no Campo de Santana, na Rua da Junqueira, etc. e alcança igualmente escolas e 
institutos em zonas mais afastadas do centro de Lisboa, como o Lumiar e Oeiras.  

Construir uma rede integrada, de grande capacidade, e interligando todos estes organismos, é um 
objectivo estruturante de curto / médio prazo com potenciais repercussões estratégicas. De facto, tal 
rede poderá potenciar diversos projectos e soluções com repercussões significativas na maneira de estar 
e funcionar do conjunto da comunidade  que trabalha na nossa Universidade.  É também expectável 
que essa rede possa proporcionar alguma economia de custos o que contribuirá igualmente para a 
rentabilização do necessário investimento.  

Começa-se por apresentar alguns exemplos de soluções que podem potenciar economias de custos: 

• Todo o sistema telefónico das diferentes faculdades e institutos poderá ser integrado numa 
solução única. Para além de se anular o custo das chamadas internas à Universidade, será 
possível estabelecer contratos únicos com fornecedores de serviços de voz externos (nacional, 
internacional, móvel, etc.). 

• Será possível centralizar em um ou mais centros de gestão de dados uma parte significativa 
dos sistemas de apoio à gestão académica, contabilísticas, de pessoal, de projectos, etc. Tal 
concentração potenciará economias de escala. Esta centralização física dos sistemas de suporte 
não impede o acesso totalmente descentralizado aos sistemas de gestão. 

• Será possível centralizar em um ou mais centros de gestão de dados os sistemas de suporte à 
comunicação (correio electrónico, “messaging”, …) e de suporte ao ensino e à investigação 
(conteúdos digitais, páginas de cadeiras, projectos, …). 



• Será também possível montar soluções de backup, acesso a discos remotizados, assim como 
gestão e protecção integrada dos postos de trabalho informáticos, o que poderá potenciar 
igualmente economias de escala. 

No que diz respeito a aspectos de carácter inovador que uma rede integrada de grande capacidade 
potenciará, apresentam-se em seguida alguns exemplos de cenários potenciais: 

• Uma rede de alta capacidade proporciona a montagem de serviços avançados de conferência 
electrónica que podem ser usados para diminuir a necessidade de reuniões presenciais entre 
colaboradores das diversas unidades orgânicas. 

• Essa rede é imprescindível para permitir o acesso banalizado, a pedido, a partir de qualquer 
unidade orgânica, à rede de muito alta velocidade de suporte à investigação a nível nacional e 
internacional (RCTS). 

• É expectável que o número de alunos e docentes com soluções residenciais de acesso à 
Internet de tipo “banda larga” aumente significativamente nos próximos anos. A conjugação 
da rede da UNL com a capacidade de acesso dos seus utentes cria oportunidades interessantes 
de comunicação (chamadas telefónicas, vídeo conferências, ensino assistido, etc.). 

• A utilização de suportes de ensino interactivos ou diferidos exigindo acesso em banda larga 
poderá generalizar-se. 

• Será possível montar canais digitais de Rádio ou Televisão internos à UNL e difundi-los via a 
rede. Será também possível subscrever e difundir via a rede canais multimédia pedagógicos se 
estiverem disponíveis. 

• A possibilidade de integrar num só sistema de cálculo os milhares de computadores 
disponíveis (em particular em “horas mortas”) poderá criar a possibilidade de montar um 
super-computador gigantesco, distribuído pelas, e acessível nas, diferentes unidades (“Grid 
Computing”). 

É claro que um projecto com esta natureza não pode senão constituir um objectivo a prazo, não só 
porque os investimentos necessários são significativos, mas também porque algumas das vantagens são 
apenas potenciais e dependem de muitos outros factores, incluindo factores humanos pouco 
controláveis. Infelizmente, a ausência de políticas continuadas de gestão mais orientadas aos custos / 
proveitos, que ainda caracteriza os organismos do tipo da UNL, não permite uma fácil avaliação dos 
potenciais benefícios económicos da rede. 

Apesar destas dificuldades, é desejável estabelecer linhas directrizes e integrar os investimentos 
parciais que vão sendo executados num fluxo comum que, de alguma forma, concorra para o objectivo 
final. Uma forma de tentar concretizar este objectivo é estabelecer uma “visão”, procurar que os 
diferentes actores comunguem da mesma, e ir aumentando o grau de coordenação e integração das 
diferentes unidades orgânicas em torno desse objectivo comum. 

A rede cuja visão aqui se apresenta passará a ser designada nos parágrafos seguintes por rede 
“UNLNet”. 

UNLNet – Opções tecnológicas globais 
No que diz respeito às opções tecnológicas propõem-se as seguintes: 

• A base da rede UNLNet deverá ser uma MAN (“Metropolitan Área Network”) baseada em 
Ethernet sobre fibra óptica a 1 Gbps (podendo evoluir no futuro para 10 Gbps). 

• Cada campus deverá dispor de um backbone também baseado em Ethernet sobre fibra óptica a 
1 Gbps (podendo evoluir no futuro para 10 Gbps). 

• Cada edifício deverá dispor de uma rede interna (backbone interno) baseada num misto de 
Gigabit Ethernet e de Fast Ethernet. 

• A rede de acesso fixa deverá basear-se em Gigabit Ethernet para os servidores com 
capacidade significativa e em Fast Ethernet para os postos de trabalho fixos e pequenos / 
médios servidores. 

• A pouco e pouco deverá ser generalizado o acesso baseado na tecnologia WIFI para suporte de 
estações móveis e maior conforto dos utilizadores. 



• A problemática da segurança deve ser equacionada desde o primeiro dia e deverá ser 
concebida de forma integrada e generalizada. 

• Toda a rede deve integrar mecanismos de controlo de recursos e de qualidade de serviço 
(QoS). 

• A partição da rede deverá ser baseada num conjunto de mecanismos de nível 2 (VLANs – 
Virtual LANs) e de nível 3 (encaminhamento ou routing e endereçamento IP). O 
estabelecimento de partições e redutos de segurança, assim como a numeração dos 
subdomínios e das estações deverá ser estabelecido, tanto quanto possível, de forma integrada 
e coordenada. 

• Todos equipamentos de rede a adquirir deverão poder ser geridos de forma integrada, 
suportarem IPv4 e IPv6, e suportarem os mecanismos de segurança e de controlo de recursos 
identificados como necessários. 

Nesta fase não se justifica ainda fixar as opções tecnológicas para os níveis aplicacionais e de gestão 
(directórios, protocolos de nível sessão - SIP, opções de VoIP (“Voz sobre IP”), servidores 
aplicacionais, gestão de equipamentos e recursos, etc.) mas tal poderá ser feito numa fase posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Uma possível visão esquemática da Rede Metropolitana da UNLNet 

Nos parágrafos que se seguem são detalhados alguns aspectos suplementares sobre as diferentes opções 
tecnológicas apresentadas. 

As redes dos edifícios 
A adopção de tecnologias Ethernet aos diferentes níveis é recomendada pela relação qualidade / preço 
e é actualmente generalizada. O desenho da rede de cada edifício (backbone de cada edifício) deve 
tomar em consideração as necessidades actuais e futuras dos departamentos ou serviços que o integram 
mas deve prever igualmente um conjunto de requisitos pensados em função de uma eventual integração 
na UNLNet. 

Estas redes deverão ter as seguintes características de base: 

. Baseadas em Fast e Gigabit Ethernet. 

. Todos os troços de interligação devem ter a capacidade de transmissão de 1 Gbps podendo em 
alguns casos esta capacidade ser de 2 Gbps ou superior por agregação de várias portas. 

. Integração de serviços, isto é, preparada para uma futura migração para uma solução de voz 
sobre IP (VoIP). 

. Conjunto harmonizado de mecanismos de segurança, de partição em sub-redes (VLAN), de 
QoS (Qualidade de Serviço), de segurança e de gestão (ver os pontos respectivos). 

. Suporte da autenticação e mobilidade dos utilizadores quer nas portas Ethernet “wired” 
(portas RJ45) quer através de acessos sem fios. 

. Portas RJ45 na periferia a 100 Mbps e, em menor número, a 1000 Mbps 

. Acesso 802.11g em diversas zonas. 

  

 

 



As redes dos edifícios devem basear-se em dois tipos de equipamento de switching ethernet: switches 
de periferia e switches de concentração. As características detalhadas destes equipamentos são 
apresentadas nos anexos 1 e 2 respectivamente. 

Os switches de periferia têm portas FastEthernet e algumas portas GigaEthernet. As portas 
GigaEthernet servem para os links (ligações) de interligação e para ligação de eventuais servidores de 
grande porte. 

Apenas deverá ser usada fibra óptica quando as distâncias o justificarem. Se o edifício for de reduzida 
dimensão e todos os troços tiverem menos de 100 metros, bastará usar um ou vários switches de 
periferia (neste último caso interligados por barramentos especiais) montados num único bastidor. 

Se as dimensões do edifício o justificarem, deverão ser utilizados ainda um ou mais switches de 
concentração. Os switches de concentração apenas têm portas GigaEthernet. O seu número e colocação 
devem ser escolhidos de forma a maximizar o número de portas 10 / 100 / 1000 base T. 

De forma geral não se justifica utilizar duplicação de cabos de interligação devido à pequena 
probabilidade de cortes nos cabos interiores e uma banal configuração em árvore é geralmente 
suficiente. No entanto, caso exista uma configuração com muitos switches de concentração, para 
protecção destes switches poderão ser usadas configurações em anel ou com duas estrelas com os 
centros interligados. A solução mais efectiva do ponto de vista económico consiste em manter sempre 
um equipamento de reserva e uma preparação adequada para uma reconfiguração rápida (backup 
actualizado da configuração software acessível aos gestores). 

Dada a simplicidade das redes dos edifícios, não se justifica introduzir requisitos muito sofisticados no 
que diz respeito à reconfiguração e distribuição de tráfego das diferentes VLANs (VLANs e STP – 
“Spanning Tree Protocol” – e suas variantes). No entanto, dado que as redes dos edifícios poderão estar 
integradas em redes de campus, é preferível prever a disponibilidade deste tipo de facilidades até 
mesmo para os switches de acesso.  

Pelo mesmo tipo de argumentos, os requisitos ao nível de routing IP dos switches de concentração dos 
edifícios são semelhantes aos dos switches de concentração dos campi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Configurações possíveis das redes dos edifícios 



Os backbones dos campi 
Os campus do Monte da Caparica e de Campolide integram vários edifícios separados por espaços 
pertencentes à UNL. Neste campus, os diferentes switches de concentração dos edifícios devem ser 
interligados numa configuração de backbone através de switches de concentração, com eventualmente 
maior capacidade que os dos edifícios, ver o anexo 2. 

Para interligação apenas devem ser usadas portas GigaEthernet interligadas por fibra. 

Os cabos entre edifícios devem ser passados em galerias subterrâneas. A configuração das galerias 
deve ser tal que seja possível a constituição de uma estrela e de um anel visto que a avaria mais 
provável é a da interrupção de todos os cabos da mesma galeria. 

No que toca à protecção dos switches de concentração, poderão ser usadas configurações em anel ou 
com duas estrelas com os centros interligados. A solução mais efectiva do ponto de vista económico 
consiste também em manter um equipamento de reserva e uma preparação adequada para uma 
reconfiguração rápida (backup actualizado da configuração software acessível aos gestores). 

Os switches de concentração dos centros de dados devem, se possível, estar ligados a dois switches de 
concentração distintos através de galerias distintas. 

Naturalmente, os switches de concentração de backbones devem satisfazer requisitos de partição em 
sub-redes (VLAN), de reconfiguração dinâmica (STP – “Spanning Tree Protocol” e suas variantes), de 
Qualidade de Serviço (QoS) e de gestão (ver os pontos respectivos) sofisticados. Requisitos ao nível de 
protocolos de routing ao nível IP são também muito relevantes, mesmo mais relevantes que ao nível 
dos switches de concentração dos edifícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Configurações possíveis das redes dos campi 



A rede metropolitana 
A opção pelas tecnologias Ethernet é mais difícil de concretizar na vertente MAN (“Área 
Metropolitana”) por ainda não se terem generalizado em Portugal os serviços de aluguer de fibra escura 
(“inactiva”). Começam agora a aparecer as primeiras ofertas de ligações LAN-to-LAN mas apenas a 
100 Mbps. Não nos parece que a prazo tais soluções sejam economicamente competitivas quando 
confrontados com a necessidade de comunicações a pelo menos 1 Gbps. No curto prazo é possível que 
tenhamos que nos socorrer de soluções alternativas baseadas nas tradicionais linhas ponto a ponto 
(SDH) com interface síncrona ou ligações LAN-to-LAN a 100 Mbps para montagem do “core” da 
UNLNet. 

Devido a esta situação, não se justifica na fase actual desenvolver mais detalhadamente neste relatório a 
vertente MAN da UNLNet.  

Qualidade de serviço e controlo de recursos na rede 
Na UNLNet coexistem diversos tipos de utilizadores e diversos tipos de serviços. Mesmo que a 
capacidade da rede seja aumentada de forma significativa (face à situação actual), é sempre previsível a 
existência de uma situação de escassez permanente, pelo menos em certas ligações. Com efeito, mesmo 
que a rede fosse dimensionada rigorosamente para um conjunto bem definido de serviços, existe um 
conjunto de numerosos utilizadores (alunos, docentes, …) que estão sempre ansiosos por consumirem 
(ou desperdiçarem ?) todos os recursos disponíveis. Por outro lado, não só os utilizadores são muito 
numerosos, cerca de 15.000 pessoas, como também bastante heterogéneos. 

Alguns exemplos de classes de serviços são as seguintes: 

• Acesso aos servidores administrativos por parte dos funcionários administrativos para 
desempenho das suas funções correntes. 

• Acesso aos servidores de serviços académicos pelos alunos. 

• Acesso aos servidores de serviços académicos pelos professores para lançamento de notas. 

• Acesso por professores e alunos aos servidores de apoio ao ensino (ensino assistido em tempo 
real, consulta de páginas, …). 

• Necessidade de garantia de capacidade para experiências científicas envolvendo equipas de 
várias unidades ou instituições. 

• Acesso aos serviços Internet da comunidade académica nacional e internacional. 

• Acesso à Internet em geral. 

• Utilização de serviços multimédia (telefone, videoconferências, etc.) 

Na situação actual é normal a rede de acesso ser a grande limitação (os utilizadores não dispõem em 
casa de ligações de grande capacidade). No entanto, numa rede da natureza da UNLNet tal não é 
verdade na medida em que o acesso se faz essencialmente através de portas Fast e GigabitEthernet. 
Existem portanto amplas possibilidades de saturar os backbones dos edifícios, dos campi e da 
Universidade, por acidente, erro, vandalismo ou crime. 

Assim, são necessários mecanismos que permitam lidar adequadamente com este conjunto alargado de 
requisitos. Esses mecanismos permitirão depois implementar as políticas desejadas. Os mecanismos 
que julgamos mais relevantes são os seguintes: 

• VLANs dado as mesmas permitirem uma clara partição de áreas, utilizadores, etc. com o 
máximo de flexibilidade e sem constrangimentos físicos (por exemplo, separação de redes de 
funcionários, alunos, professores, etc.). 

• Mecanismos de controlo de admissão, assim como de classificação e marcação por categoria 
de tráfego. Exemplos: “storm control” nas portas, controlo de admissão por VLAN nos links 
de trunking, controlo de admissão e marcação DiffServ por serviço identificado ao nível 3 ou 
mesmo por fluxo aplicacional particular baseado em endereços, portas, etc. Idealmente, tais 
mecanismos deveriam poder chegar a discriminar, controlar e marcar por serviços e classes de 
utilizadores particulares. 



• Mecanismos de gestão de filas de espera e protocolos de sinalização e reserva de recursos, etc. 
Em particular suporte de “Fair Queuing”, “Weighted Fair Queuing”, “Priority Queuing”, 
DiffServices e RSVP.  

Os mecanismos de “queuing” e de reserva de recursos são tanto mais relevantes quanto o grau de 
partilha de um link for elevado, ao mesmo tempo que a capacidade do mesmo esteja sub-dimensionada. 
Provavelmente, a disponibilidade de todos estes mecanismos será mais relevante nas portas das 
ligações dos backbones dos campi, da MAN e das ligações às redes externas. Quanto à relevância dos 
mecanismos de controlo de admissão e de marcação, a mesma é mais significativa nos equipamentos de 
periferia. 

A segurança 
Numa rede como a UNLNet e dada a diversidade de utilizadores, existem diversas classes e requisitos 
do ponto de vista da segurança. Um elevado grau de segurança tem de ser garantido: 

• por mecanismos de partição da rede em redutos isolados e bem definidos,  

• pela definição de políticas (condições de entrada em cada reduto por exemplo),  

• por mecanismos que assegurem a implementação das políticas de controlo da circulação entre 
redutos, 

• por mecanismos que combatam os ataques de “negação de serviço” (ataques DDoS), 

• por uma adequada parametrização de cada máquina de forma a garantir um elevado grau de 
segurança independentemente do reduto em que a máquina se situa, 

• pela possibilidade de controlar a afectação de utilizadores e máquinas a redutos, 

• pela possibilidade de definir quais os serviços a que a porta de um utilizador tem acesso, de 
preferência de forma automática e dinâmica, 

• pela utilização de canais seguros quando é necessário atravessar zonas fora dos redutos de 
segurança. 

Este conjunto de metodologias e mecanismos são implementados por: 

• Divisão da rede em redutos fisicamente isolados (redes físicas independentes) ou logicamente 
isolados (VLANs) 

• Firewalls e (screening) routers assegurando a ligação entre os redutos. 

• Canais seguros ao nível rede (VPNs – Virtual Private Networks) ou transporte / aplicacional 
(canais SSL/TLS por exemplo). 

• Mecanismos de controlo de acessos associados às portas da rede. 

A introdução de firewalls e outros tipos de equipamento que controlam o tráfego que atravessa as 
portas entre os redutos não é, geralmente, uma função do “core” da rede. No entanto, é possível 
introduzir nos switches mecanismos de apoio a esta tarefa. No essencial tratam-se de mecanismos mais 
ou menos sofisticados de filtragem do tráfego. Assim, é desejável que os diferentes dispositivos possam 
realizar filtragem aos diferentes níveis (nível “frame”, pacote IP e portas IP). Claro que a realização de 
filtragem “stateful” e a filtragem ao nível aplicação, características dos firewalls, não pode senão ser 
considerada uma funcionalidade valorativa a nível dos switches. 

Existe uma outra vertente desta questão que é o controlo de acesso aos redutos (quem pode ligar um 
sistema a uma dada porta e rede). Este controlo de acessos era tradicionalmente realizado ao nível 
físico pois o utilizador não tinha acesso à porta física da rede. Este tipo de controlo deixou de ser 
suficiente pois as tomadas de rede banalizaram-se ou são mesmo publicamente acessíveis (redes sem 
fios). Assim é desejável dispor de um conjunto de mecanismos de controlo de acessos às VLAN e em 
particular, controlo dinâmico baseado na norma 802.1x, quer nos switches, quer nas redes sem fios (ver 
o ponto respectivo). 

Associado ao controlo de acessos dos utilizadores seria interessante dispor de mecanismos que 
introduzissem filtragem de tráfego por tipo de utilizador ligado, de forma dinâmica e automatizada. 

É necessário ter também em atenção que muitos dos ataques mais eficazes baseiam-se, actualmente, na 
utilização de funcionalidades do nível aplicacional, e que a probabilidade de uma máquina mal gerida 



(ou mesmo bem gerida) ser afectada é muito grande. Neste quadro, com maior ou menor probabilidade, 
existem “Cavalos de Tróia” dentro dos redutos. Tal recomenda uma especial atenção: 

• ao controlo da configuração das máquinas, e 

• à elevada probabilidade de ter no mesmo reduto máquinas atacantes pelo que a segurança não 
pode estar baseada na hipótese de que o reduto é sempre seguro. 

Portanto as máquinas devem dispor elas próprias de firewalls e a utilização de VPN para acesso a 
redutos críticos a partir de redutos pouco controlados deve ser a norma. Por exemplo, o acesso de uma 
máquina de um docente, baseada numa rede de alunos, a um serviço da rede dos professores, deve estar 
sempre suportado numa VPN (pelo menos aplicacional como por exemplo SSH). 

Finalmente, especiais preocupações devem ser tomadas para proteger os equipamentos da rede. Tal 
recomenda a utilização sistemática de canais seguros para acesso, de ACLs (“Access Control Lists”), e 
o isolamento em reduto próprio das VLAN 1, únicas que devem dar acesso aos equipamentos de rede. 

A rede de acesso sem fios 
À medida que os computadores portáteis se generalizarem e baixarem de preço, e à medida que as 
redes locais sem fios, como por exemplo as redes com a normalização WIFI, aumentarem de cobertura 
e qualidade, o acesso sem fios tornar-se-á cada vez mais comum e será o preferido pelos utilizadores. A 
comodidade de instalação e funcionamento desta forma de acesso generalizará a sua popularidade uma 
vez as barreiras iniciais vencidas. 

Será portanto desejável prever a instalação generalizada de acesso sem fios. Para além dos aspectos de 
instalação específicos (cobertura rádio, alcance, capacidade, etc.) as redes sem fios colocam problemas 
suplementares ao nível da segurança. 

Por um lado é necessário decidir sobre um método de controlo de acesso à rede. Quem pode ligar-se à 
mesma ? Por outro lado, dado que o meio de comunicação é a atmosfera, é necessário usar mecanismos 
criptográficos de segurança nas comunicações entre o ponto de acesso fixo e o terminal do utilizador. 

Tecnicamente existem várias soluções para estes problemas que estão ainda em fase de maturação do 
ponto de vista industrial. Assim, algumas não estão estabilizadas do ponto de vista da normalização, 
outras não se encontram ainda disponíveis de forma generalizada. Apesar de tudo é possível definir o 
conjunto mínimo de normas e de garantias de evolução que os equipamentos de acesso devem suportar. 
Ver o anexo 3. 

Para uma melhor integração futura do acesso WIFI com as restantes vertentes da rede é absolutamente 
imprescindível que os equipamentos suportem: vários SSID, VLANs e autenticação baseada em 
802.11x. Desta forma, um utilizador poderá, independentemente da sua localização, escolher o reduto 
em que deseja integrar o seu equipamento, em função dos seus direitos de acesso. 

Finalmente, convém ter em atenção que devido à imaturidade das normas de segurança e da sua 
generalização, se adoptam inicialmente soluções de acesso sem fios relativamente pobres e 
permissivas. Desta forma os utilizadores encontram-se com frequência em redes com sistemas 
infectados e atacantes, e as suas comunicações podem ser interceptadas (“sniffing”). Os utilizadores 
com dados de responsabilidade nos seus portáteis e que pretendem aceder a redes críticas a partir de 
acessos sem fios inseguros, devem ter computadores munidos de firewalls e utilizarem VPNs. 

Não se avizinha nesta fase que exista necessidade de suportar “Mobile IP”, no entanto, deve tentar 
acautelar-se essa necessidade no futuro. 

VLANS, IPv4, IPv6 e Gestão integrada 
Uma rede desta dimensão está necessariamente subdividida em regiões e sectores (unidades orgânicas, 
departamentos, sectores, tipos de utilizadores, laboratórios, redes de interligação, etc.). Tais partições 
(redutos na terminologia de segurança) têm necessariamente que ser definidos em função da 
distribuição física e funcional das subunidades. 

A utilização de VLANs é uma forma flexível de definir subunidades sem restrições demasiado 
significativas do ponto de vista da localização. Apesar de tudo existem algumas limitações do âmbito 
de uma VLAN. Por exemplo, não é, pelo menos nesta fase, prudente definir uma VLAN que contenha 
sistemas no Monte da Caparica e em Oeiras. No entanto, dado que os mecanismos de optimização do 



tráfego broadcast e multicast dentro da mesma VLAN estão cada vez mais sofisticados, é possível que 
esta hipótese deixe de ser irrealista a curto prazo, se o não for já. 

Neste sentido é prudente definir um plano de numeração de VLANs para o conjunto da UNLNet que 
deixe espaço para esse tipo de evoluções. Uma hipótese será fixar intervalos distintos de números de 
VLANs para cada unidade orgânica e ainda reservar um intervalo para evoluções futuras ou para 
VLANs globais. 

A mesma aproximação prudente deve ser tomada no que diz respeito à numeração IP. Existem já 
intervalos de endereços IPv4 públicos afectados às diferentes unidades orgânicas. Existem igualmente 
várias redes privadas IPv4 nas diferentes unidades orgânicas. Manda a prudência que se estabeleça um 
plano de numeração de redes privadas IPv4 global às diferentes unidades que, mantendo desde já a 
autonomia, permita reservar intervalos para eventual futura utilização comum global ao conjunto da 
UNLNet. A mesma precaução deve ser tomada com relação a um plano de numeração IPv6 global à 
UNLNet. 

Um outro aspecto que deve ser considerado é a necessidade de se estabelecerem convenções para a 
escolha de nomes dos equipamentos que reflictam as unidades orgânicas, edifícios e funções que 
desempenham. 

Não é nesta fase realista admitir que a UNLNet tenha uma gestão completamente integrada e a partir de 
um NOC (“Network Operation Center”) único. No entanto, é desejável definir um conjunto comum de 
normas sobre como os equipamentos são inseridos na rede, sobre a forma de acesso aos mesmos, sobre 
os protocolos de apoio à gestão da rede e coordenar as palavras chave, administradores e seus direitos. 
Assim, praticamente todos os equipamentos devem suportar pelo menos acesso remoto SSH e Telnet, 
acesso DNS e NTP, SNMP versão 1 e 2 (pelo menos), possibilidade de actualização remota do 
software, mecanismos de “logingg” em servidor remoto, “debug” dinâmico remoto, colecta de 
estatísticas, análise remota de tráfego local, contabilização, definição de perfis de administradores e 
mecanismos centralizados de AAA dos administradores. 

UNLNet – Principais obstáculos à sua concretização 
Quando uma rede informática não passa de uma curiosidade técnica da qual não depende a actividade 
quotidiana, o seu valor para a instituição é relativamente baixo e, naturalmente, os recursos que lhe são 
afectados são relativamente baixos também. Quase todas as redes informáticas das unidades orgânicas 
da UNL nasceram assim. Os únicos gastos bem aceites eram os com carácter de investimento, muitas 
vezes suportado por verbas e subsídios extraordinários. Os custos correntes da rede eram baixos e os 
custos em pessoal nulos, ou escondidos, pois competia aos entusiastas a sua manutenção. 

Quando a rede informática se torna crítica para a actividade e o sucesso das instituições, os seus custos 
têm de passar a ser bem equacionados e, geralmente, procura-se optimizá-los (ou pelo menos devia-se).  

Os principais obstáculos à concretização da UNLNet provêm de um conjunto de factores cruzados. Por 
um lado é fácil antever que a rede da UNL se vai transformar num factor crítico de sucesso da 
instituição, vai permitir optimizações, maior eficácia e melhor serviço e integração das unidades, para 
além de ir permitir igualmente desenvolver actividades científicas específicas e ser um suporte 
imprescindível à actividade pedagógica. No entanto, como não existe ainda e não atingiu o grau de 
maturidade que aqui se sugere, ainda não é percepcionada como um recurso e uma ferramenta 
fundamental da instituição. 

Acresce que, dada a tradição, existe a percepção que a rede deve progredir através de meros 
investimentos pontuais, de preferência baseados em subsídios externos. Não existe sensibilidade para a 
necessidade de custos de manutenção (custos de comunicações, serviços e humanos). Esta percepção 
dificulta a captação de investimentos internos e a orçamentação de custos de funcionamento. Na 
ausência de investimentos e do suporte de custos de funcionamento, a rede não se desenvolve e não se 
torna capaz de concretizar as suas “promessas”. Urge ter a coragem de romper com este circulo vicioso. 

Conclusões 
Este documento propõe uma visão do que deverá ser a prazo a rede da UNL procurando igualmente 
motivar o leitor para a necessidade desta rede e das suas potenciais vantagens. Dado tratar-se de um 
projecto que só pode ser concretizado a prazo, tanto mais que a percepção da sua necessidade não é 
ainda clara para toda a comunidade da UNL, propõe-se que se siga uma aproximação por fases. Neste 
documento é dada uma especial ênfase ao conjunto de opções tecnológicas que devem presidir às 



escolhas a realizar para montar a rede. Desta forma, é possível harmonizar os diferentes investimentos 
de forma a que a rede possa um dia existir de forma concertada e integrada. Em particular, da 
argumentação técnica apresentada, decorrem naturalmente os cadernos de encargos de alguns 
equipamentos tipo a adquirir para e pelas diferentes unidades orgânicas: switches de acesso ou 
periferia, switches de concentração, e pontos de acesso sem fios. Estes cadernos de encargos são o 
objecto dos Anexos 1, 2 e 3 do documento. 

Naturalmente, esses cadernos de encargos, assim como a visão que aqui se propõe, só serão úteis se os 
projectos globais, os projectos sectoriais e as aquisições pelas diferentes unidades orgânicas da UNL 
forem coordenados e concertados. 



 

ANEXO 1 

Caracterização genérica dos switches de periferia 
Configuração 

• Dependente da situação deverão estes switches dispor de pelo menos 2 portas Gigabit 
Ethernet, solução de empilhamento de vários switches com capacidade de interligação 
adequada e diversas portas Fast Ethernet. 

Capacidade 
• Capacidade de encaminhamento simples ao nível 2 (isto é, capacidade de switching sem 

considerar tratamentos de filtragem opcionais) do bus ou buses internos equivalente à soma 
das capacidades de transmissão do conjunto das portas do equipamento. 

• Reconhecimento simultâneo de pelo menos 5.000 endereços de nível MAC 

• Capacidade de gestão de pelo menos 100 VLAN com “spanning trees” independentes. 

• Suporte de Link Aggregation – IEEE 802.3ad – para agregação de vários links num só link 
lógico, interligando dois equipamentos contíguos, com distribuição de carga e protecção 
contra cortes ou avarias de um dos links físicos agregados. 

• Portas Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000 Base T e portas FastEthernet 10 / 100. Todas as portas  
devem ser “auto-sensing” e devem auto-negociar o modo “full / half – duplex”. 

Gestão 
• Suporte de SNMP V1 e 2. 

• Acesso interactivo para configuração ou consulta do estado por Telnet e SSH. 

• Imagem do software de controlo do equipamento actualizável remotamente. 

• Possibilidade de fazer “logging” num servidor remoto. 

• Relógio sincronizado por NTP. 

• Possibilidade de analisar remotamente a parametrização e o estado de cada porta assim como 
os respectivos contadores de tráfego e erros. 

• Possibilidade de definir diversos perfis de administradores e respectivo controlo de acessos. 

Encaminhamento, optimização e particionamento 
• Suporte de VLAN – IEEE 802.1Q. 

• Suporte de “Spanning Trees” – IEEE 802.1D – com convergência rápida – IEEE 802.1w. 

• Suporte de “Spanning Trees” distintas por VLAN e de agrupamento de várias VLAN por 
“Spanning Tree” – IEEE 802.1s. 

• Controlo da possibilidade de os switches da periferia, eventualmente fora do controlo dos 
administradores, se tornarem raiz de “spanning trees”. 

• Suporte de mecanismos manuais e automatizados de controlo do âmbito das VLAN e de 
“prunning” do tráfego evitando fazer disseminação de frames para ramos onde uma VLAN 
não está activa. 

• IGMP “snooping” para optimização do tráfego multicast. 

Segurança 
• Suporte de “Storm Control” - controlo do tráfego máximo por porta (unicast, multicast e 

broadcast). 



• Possibilidade de fixação estática da VLAN de uma porta. 

• Possibilidade de fixação estática do endereço MAC autorizado numa porta. 

• Possibilidade de restrição estática, se desejada, da possibilidade de uma porta comunicar com 
outras portas da mesma VLAN do mesmo switch. 

• Suporte de 802.1x com controlo de acessos por utilizador e possibilidade de afectação 
dinâmica dos utilizadores a VLAN e ACL (Access Control Lists – ver adiante). 

• Suporte de cliente do protocolo RADIUS para gestão de todos os aspectos de autenticação dos 
utilizadores e dos administradores. 

• Suporte de ACL - Access Control Lists - baseadas nos endereços de nível 2 ou nos endereços 
e portas de nível 3 e 4. 

Qualidade de serviço 
• Suporte de “Storm Control” - controlo do tráfego máximo por porta (unicast, multicast e 

broadcast). 

• Suporte de classificação, marcação e controlo de admissão de frames / pacotes à entrada de 
uma porta baseado em ACL - análise de endereços de nível 2 e 3 ou portas (nível 4). 

• Suporte de classificação, marcação e controlo de admissão de frames / pacotes à entrada de 
uma porta baseadas em DiffServ (campo TOS do cabeçalho IP) ou IEEE 802.1p. 

• Suporte de controlo de tráfego através de limitadores do tráfego (capacidade máxima 
autorizada) nas portas de “trunking” através de classes baseadas em classificação baseada em 
VLAN ou nas classificações anteriores. 

• Suporte de políticas de prioridade baseadas nas classificações anteriores nas portas de 
“trunking” e nas portas do perímetro. 

Funcionalidades opcionais valorativas 
• Acesso ao equipamento através de endereçamento IPv6. 

• Suporte do protocolo SNMP V3. 

• Acesso para gestão a um servidor HTTP do switch através dos protocolos SSL / TLS. 

• Suporte de RMON I e II. 

• Acesso ao DNS. 

• Suporte de traceroute de nível 2. 

• Disponibilidade de um software de gestão remota de um conjunto integrado de equipamentos 
semelhantes. 

• Suporte de mecanismos contra ataques DDoS (“Distributed Denial of Service”) como por 
exemplo detecção de “SYN floods” e ICMP traffic. 

• Possibilidade de associar mecanismos de filtragem de tráfego e de qualidade de serviço às 
portas de forma dinâmica em função do utilizador que se liga à mesma. 

• Mecanismos de controlo e filtragem do tráfego ao nível aplicacional e stateful característicos 
dos firewalls. 

• Proxy e cache de broadcasts ARP para limitação do âmbito de broadcasts ARP. 

• PIM snooping para optimização de tráfego multicast. 

• Suporte de controlo do tráfego (capacidade máxima autorizada) através dos limitadores do 
tráfego definidos na secção de qualidade de serviço. 

• Suporte de sFlow (RFC 3176) para monitorização e “accounting”. 

• Possibilidade de “monitorar” remotamente o tráfego de qualquer porta ou agregado de portas 
para análise de “frames” através de análise detalhada de uma cópia dos mesmos (“traffic 
snifing”). 



ANEXO 2 

Caracterização genérica dos switches de 
concentração 

 

Para além das funcionalidades introduzidas no Anexo 1 os equipamentos objecto deste Anexo deverão 
suportar igualmente as seguintes funcionalidades. 

Routing 
• Suporte de todos os protocolos indicados a seguir em IPv4 e IPv6, de forma realista, isto é, a 

utilização do equipamento como router de nível 3 permite utilizar uma fracção significativa da 
capacidade total das portas ligadas. 

• Suporte de encaminhamento IP (“routing IP”) entre portas, entre portas e VLAN e entre 
VLAN. 

• Suporte de rotas estáticas e dos protocolos de routing IP: RIP versão 1 e 2, OSPF e BGP (para 
além de todos os protocolos IP que um host deve suportar). 

• Suporte de protocolos de routing IP multicast: DVMRP, PIM Dense Mode e PIM Sparse 
Mode. 

• Suporte de encaminhamento com distribuição de carga através de links de igual custo. 

Capacidade 
• Reconhecimento simultâneo de pelo menos 10.000 endereços de nível MAC 

• Capacidade de encaminhamento IP de pelo menos 5.000.000 pacotes por segundo de qualquer 
dimensão. 

Segurança 
• Suporte de ACL - Access Control Lists - baseadas nos endereços e portas de nível 3 e 4. 

Qualidade de serviço 
• Suporte de políticas de queuing flexíveis baseadas nas classificações dos pacotes 

(“prioridades”, “fair queuing”, “weighted fair queuing”, etc. ). 

• Suporte de mecanismos de reserva de recursos para reserva permanente de recursos para 
fluxos baseados em marcação ou em classificações através de classes de tráfego para as quais 
se possam usar critérios de discriminação de nível 2, 3 ou 4 (campos dos cabeçalhos dos 
frames Ethernet, dos pacotes IP ou dos protocolos de nível transporte) incluindo facilidades 
DiffServ. 

Funcionalidades opcionais valorativas 
• As do Anexo 1 que sejam relevantes neste contexto. 

• Suporte de mecanismos para reserva dinâmica de recursos para fluxos através do protocolo 
RSVP. 

• Suporte de mecanismos para reserva dinâmica de recursos através da marcação dos pacotes 
com base em mecanismos ligados ao routing IP (AS a que o destino pertence). 

• Possibilidade de realizar debuging e logging de todos os protocolos de nível 3. 

 

 



ANEXO 3 

Caracterização dos equipamentos de acesso sem fios 
Geral 

• Certificação WIFI. 

Capacidades rádio e características físicas 
• Suporte de rádio 802.11g. 

• Antenas omnidireccionais integradas. 

• Caixa montável em paredes e tectos. 

• Alimentação por fonte própria assim como pelo cabo Ethernet (PoE). 

• Selecção automática do canal de forma a diminuir a colisão com outros pontos de acesso na 
vizinhança. 

Gestão 
• Suporte de SNMP V1 e 2. 

• Acesso interactivo por Telnet. 

• Imagem do software de controlo do equipamento actualizável remotamente. 

• Possibilidade de fazer “logging” num servidor remoto. 

• Relógio sincronizado por NTP. 

• Suporte de autenticação dos utilizadores e dos administradores por AAA com Radius. 

• Suporte do “roaming” de utilizadores entre Access Points com contiguidade ao nível 2. 

Particionamento 
• Suporte de VLAN – IEEE 802.1Q. 

• Suporte de vários SSID. Broadcast de pelo menos um SSID mas de preferência de mais do 
que um. 

• Possibilidade de associação estática de um SSID a uma VLAN mas também, 

• Controlo flexível da VLAN em que o utilizador é introduzido através dos protocolos AAA. 

Segurança 
• Suporte de WEP com chaves de 128 bits. 

• Suporte de 802.1x com controlo de acessos por utilizador e possibilidade de afectação 
dinâmica dos utilizadores a VLAN. Suporte de autenticação baseada na suite de métodos EAP 
(EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS, EAP-SIM). 

• Suporte de WPA com as modificações TKIP (temporal Key Integrity Protocol) e MIC 
(Message Integrity Check) com chaves de 256 bits. 

Qualidade de serviço 
• Suporte de classificação e prioridade do encaminhamento dos frames baseada em IEEE 

802.1p. 

Funcionalidades opcionais valorativas 
• Controlo remoto da potencia do rádio. 

• Proxy e cache de broadcasts ARP para limitação do âmbito de broadcasts ARP e para evitar 
que um cliente sem fios receba frames inúteis. 



• Disponibilidade de um software de gestão remota de um conjunto integrado de equipamentos 
semelhantes. 

• Possibilidade de obtenção do endereço IP por DHCP. 

• Acesso interactivo por SSH. 

• Suporte de Proxy de Mobile IP.  

• Suporte de ACL - Access Control Lists - baseadas nos endereços de nível 2, ou nos endereços 
e portas de nível 3 e 4, fixas e associadas automática e dinamicamente às diferentes portas 
virtuais dos utilizadores em função do utilizador ou do seu perfil. 

• Acessórios de protecção contra roubo. 

• Suporte de IPv6. 

Garantias de evolução 
• Garantia de suporte das evoluções das normas e métodos de segurança (WPA, WPA2, 

802.11i, 802.11e e AES). 

 

 


