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Dados
- infraestrutura de rede cabeada
- infraestrutura de rede sem fio
- expansão
- gerenciamento de domínios e IPs
- Governança

Tópicos
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Situação em 2013:
- poucos roteadores > 20 anos de uso (Cisco, 2a. Fase, 1994)
- poucos roteadores > 14 anos de uso (Cabletron, 3a. Fase, 2000)
- vários roteadores quase 10 anos de uso (Extreme, Allied Telesyn, 2006)
- 2013: início da substituição dos roteadores antigos por Extreme

Executado:
- substituição dos roteadores antigos:

- falta substituir 1 Cisco, 2 Cabletron, 8 Allied-Telesyn ou 3Com 
- migração da infraestrutura central para 10 Gbps:

- falta substituir transceptores de 1 Gbps por 10 Gbps
- implantação do IPv6:

- configurado em todos os roteadores substituídos
- migração conexão internet para 10 Gbps

- elevado de 1 Gpbs para 2 Gbps

Infraestrutura Central de Rede Cabeada
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Próximos passos:
- substituição total dos roteadores antigos:

- problema com racks desprotegidos ou pequenos 
- problema com redes superpostas (sem distribuição geográfica)
- falta de cordões ópticos
- falta de transceptores

- migração da infraestrutura central para 10 Gbps:
- falta marcar data

- implantação do IPv6 nos clientes:
- falta definir política de endereçamento
- falta mecanismo de bloqueio de máquinas não cadastradas

- migração conexão internet para 10 Gbps
- falta infraestrutura de monitoramento (servidores e placas de rede)

Infraestrutura Central de Rede Cabeada



5

Situação atual:
- terminada migração de firmware
- problemas com Windows 7 e Windows 8 resolvidos
- problemas com Windows Phone resolvidos na versão 8.1
- falta de números IP
- senhas compartilhadas
- cobertura e desempenho ruins (alguns pontos)

Próximos passos:
- encontrar e verificar pontos de acesso distribuídos e não instalados
- aumentar faixa de números IP
- implementar IPv6
- identificar e bloquear usuários com vários dispositivos
- terminar substituição de roteadores antigos para melhorar desempenho

Infraestrutura da Rede Sem Fio
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Rede cabeada:
- RNP elevou velocidade do Campus Montes Claros para 60 Gbps

- RNP está instalando links de 20 Gbps para os campi isolados:
• Campus Cultural de Tiradentes
• Centro de Produção Sustentável Fazenda Modelo Pedro Leopoldo 
• Fazenda Experimental Professor Hélio Barbosa – Igarapé, 
• Instituto Casa da Glória – Diamantina
• Observatório Astronômico Frei Rosário – Caeté

Rede sem fio:
- FUMP está instalando Pontos de Acesso nas moradias
- registro de preço para equipamentos de uso externo

Expansão
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Situação atual:
- base de domínios é descentralizada e mal gerenciada (reversos)
- usuário consegue fazer troca de IP

Próximos passos:
- aplicativo para centralizar armazenamento e descentralizar gerência
- cadastrar computadores para montar servidores DHCP em IPv4 e IPv6 
- roteador vai bloquear pares MAC-IP não cadastrados no DHCP

Gerenciamento de Domínios e IPs
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Introdução a problemas: 
- domínios UFMG hospedados fora da universidade
- páginas referenciando contas de e-mail pessoais
- domínios que deveriam ser UFMG em outras árvores (.com.br)
- possibilidade de troca de IP por parte do usuário

Próximos passos:
- reverter uso de contas de e-mail e domínios não institucionais (decreto)
- analisar uso de DHCP e bloqueio de par MAC-IP no roteador

Governança
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