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- Infraestrutura da rede cabeada
- Infraestrutura da rede sem fio
- Gerenciamento de domínios e IPs
- Infraestrutura da rede de voz

Tópicos
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Substituição dos roteadores antigos:
 Pendências

 1 Cisco: 
 UPA-CS

 1 3Com: 
 LCC

 8 Allied-Telesyn: 
 Conservatório
 Escola de Enfermagem
 Escola de Belas Artes
 Escola de Ciência da Informação
 Escola de Educação Física, Fisioterapia e T. Ocupacional
 Faculdade de Farmácia
 Instituto de Ciências Exatas / Depto. Química
 Instituto de Geociências

 Causas:
  falta de transceptores e cordões ópticos
 organização interna de redes ou racks

Infraestrutura da Rede Cabeada
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Implantação do IPv6
 Situação:

 configurado em todos os roteadores substituidos
 Pendências:

 configuração do roteamento de toda a faixa IPv6 da UFMG no POP/MG
 definição de política de atribuição de endereços IPv6 a equipamentos

 Causas:
 necessário migrar DCC para circuito da UFMG

 Migração conexão internet para 10 Gbps
 Situação:

 elevado de 1 Gpbs para 2 Gbps no final de 2014
 Pendências:

 equipamento para monitoramento do tráfego
 Causas:

 impossibilidade de adesão a registro de preços da Marinha
 Insegurança com relação à disponibilidade de recursos financeiros

Infraestrutura da Rede Cabeada
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Equipamentos reserva
 Situação:

 Estoque mínimo de switches
 Estoque nulo de transceptores 1000BaseSx
 Estoque nulo de cordões ópticos SC/LC multimodo

 Pendências:
 término de Processo de Registro de Preços no Demai para aquisição de 

switches
 aquisição de cordões ópticos por processo simplificado
 execução de Processo de Registro de Preços de switches, transceptores e 

cordões ópticos
 Causas:

 instabilidade do US$
 indisponibilidade financeira

Infraestrutura da Rede Cabeada
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Circuitos para campi externos e moradias estudantis
 Situação:

 Campus Montes Claros – 60 Mbps, RNP
 Centro de Produção Sustentável Pedro Leopoldo – 20 Mbps, RNP
 Fazenda Experimental Prof. Hélio Barbosa, Igarapé – 20 Mbps, RNP
 Observatório Astronômico Frei Rosário, Caeté – 20 Mbps, RNP
 Moradias Estudantis FUMP, Belo Horizonte - > 15 Mbps, FUMP
 Campus Cultural Tiradentes – circuito para UFSJ desativado, usando 

provedor local
 Pendências:

 Campus Cultural Tiradentes – 20 Mbps, RNP
 Instituto Casa da Glória. Diamantina – 20 Mbps, RNP
 Moradia Estudantil FUMP, Montes Claros - > 15 Mbps, FUMP

 Causas:
 cronograma RNP para conexão de Tiradentes e Diamantina
 elevação de velocidade Campus Montes Claros para Moradia Estudantil 

FUMP

Infraestrutura da Rede Cabeada
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Problemas com Windows 7, Windows 8 e Windows Phone
 Situação:

 conexão de Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 sem problemas
 conexão de Windows Phone 8.1 sem problemas
 Windows Phone com versão < 8.1: incompatível com redes corporativas

 Pendências:
 nenhuma

 Causas:
 nenhuma

Falta de Números IP e erros de autenticação
 Situação:

 sem problemas com alocação de IP durante abril/2015
 tempo de alocação do IP definido em 4 horas
 sem problemas de desempenho ou travamento do servidor de autenticação
 servidor radius reconfigurado, mudança no esquema de bloqueio de usuários

 Pendências:
 nenhuma

 Causas:
 nenhuma

Infraestrutura da Rede Sem Fio
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Cobertura e Desempenho ruins em alguns pontos
 Situação:

 existem pontos de sombra em escolas
 prédios administrativos têm cobertura ruim
 prédios culturais não tem cobertura
 conexões de usuários estão com velocidade aceitável


Infraestrutura da Rede Sem Fio

Data Download Upload Ping Servidor IP Externo
2015-04-08 11:32 31,55 32,65 6 Belo Horizonte 150.164.154.17
2015-04-08 11:04 8,74 10,83 8 Belo Horizonte 150.164.154.17
2015-04-06 15:20 8,56 5,38 8 Belo Horizonte 150.164.236.130
2015-04-01 09:11 30,75 21,88 9 Belo Horizonte 150.164.149.63
2015-03-30 11:23 22,49 32,09 6 Contagem 150.164.151.40
2015-03-24 10:17 16,89 32,90 10 Belo Horizonte 150.164.173.29
2015-03-23 11:01 35,45 10,76 5 Contagem 150.164.141.94
2015-03-23 10:08 28,38 9,88 4 Contagem 150.164.141.94
2015-03-18 14:41 27,10 34,50 8 Belo Horizonte 150.164.141.94
2015-03-17 16:39 16,43 22,59 10 Contagem 150.164.141.94
2015-03-16 15:40 12,92 19,75 9 Contagem 150.164.141.94
2015-03-16 15:34 19,92 28,28 11 Contagem 150.164.141.94
2015-03-16 11:53 30,64 13,83 13 Belo Horizonte 150.164.141.94
2015-03-10 14:30 20,92 21,85 15 Belo Horizonte 150.164.142.123
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Cobertura e Desempenho ruins em alguns pontos
 Pendências:

 instalação de Pontos de Acesso já distribuídos
 instalação de Pontos de Acesso nas áreas abertas nos campi Pampulha e 

Saúde
 instalação de Pontos de Acesso nos espaços culturais
 instalação de Pontos de Acesso na Moradia Estudantil Montes Claros 

(FUMP)
 aquisição de Pontos de Acesso para uso interno e externo
 substituição dos roteadores antigos

 Causas:
 Pontos de Acesso distribuídos e esquecidos (?)
 Pontos de Acesso fisicamente instalados mas sem conexão (?)
 uso do registro de preços: valor do US$
 compras: indisponibilidade financeira

Infraestrutura da Rede Sem Fio
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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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Central Telefônica do Campus Pampulha
 Situação:

 sistema operacional fora de linha
 gabinetes e placas dos anos 90 sem manutenção
 quantidade de licenças suficiente
 sem ramais disponíveis para instalação
 alguns prédios com cabos totalmente ocupados

 Pendências:
 atualização de sistema operacional e hardware fora de linha
 término de instalação de módulo do PABX no DLO

 Causas:
 aviso sobre fim da manutenção em 2014 
 falta de orçamento

Infraestrutura da Rede de Voz
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Central Telefônica do Campus Saúde
 Situação:

 sistema operacional fora de linha
 quantidade de licenças suficiente
 sem ramais disponíveis para instalação
 placas e gabinetes com manutenção até final do ano
 Enfermagem com cabos totalmente ocupados

 Pendências:
 atualização de sistema operacional e hardware fora de linha

 Causas:
 aviso sobre fim da manutenção em 2014 
 falta de orçamento

Infraestrutura da Rede de Voz
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Centrais Telefônicas de Unidades Isoladas
 Situação:

 Escola de Arquitetura – BP250, central fora de linha
 Faculdade de Direito – BP250, central fora de linha
 Centro Cultural – BP250, central fora de linha
 Conservatório – BP250, central fora de linha
 Museu de História Natural e Jardim Botânico - BP250, central fora de linha
 Instituto de Ciências Agrárias – BP250, central fora de linha
 sistemas sem capacidade de expansão

 Pendências:
 aquisição de central telefônica para ICA em Montes Claros
 aquisição de central telefônica para unidades de Belo Horizonte (expansão 

do Campus Saúde)
 Causas:

 aviso sobre fim da manutenção em 2014 
 falta de orçamento

Infraestrutura da Rede de Voz
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