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A Link

● A Link é uma Empresa que oferece serviços 
especializados nas seguintes Áreas de Tecnologia:

– Acesso à Internet e Link Dedicado para clientes 
Residenciais e Empresariais;

– Implantação de Redes Wireless e Infra-Estrutura de 
Redes de Computadores;

– Configuração de Servidores Linux e Windows;

– Consultoria para Provedores de acesso à Internet.



  

A Internet

Figura 1: Cenário BGP



  

Gerenciamento

● O gerenciamento está associado ao controle das 
atividades e ao monitoramento do uso dos recursos no 
ambiente da rede.

● As tarefas básicas desta gerência são:

– Obter as informações da rede; 

– Tratá-las para diagnosticar possíveis problemas; 

– Encaminhar as soluções destes problemas. 



  

Figura 2: Arquitetura genérica de gerência.



  

Padroẽs de Gerência

● Devido a grande diversidade de equipamentos e 
protocolos, fortemente dependentes de seus fabricantes e 
desenvolvedores, uma variedade de frameworks de 
gerência se tornava necessário, ficando cada vez mais 
evidente a necessidade de se estabelecer padrões de 
gerência que permitissem uma maior interoperabilidade 
entre um maior número de dispositivos.



  

Tipos de Gerência

● Gerência de Falhas;

● Gerência de Configuração;

● Gerência de Contabilização;

● Gerência de desempenho;

● Gerência de Segurança.



  

SNMP

● É um protocolo padrão da Internet para gerenciamento de 
dispositivos em redes IP. Dispositivos que normalmente 
suportam SNMP incluem roteadores, comutadores, 
servidores, estações de trabalho, impressoras, racks 
modernos e etc. SNMP é usado na maioria das vezes em 
sistemas de gerenciamento de rede para monitorar 
dispositivos ligados a rede para condições que garantem 
atenção administrativa. SNMP é um componente do 
conjunto de protocolos da Internet como definido pela 
Internet Engineering Task Force (IETF).



  

Monitoração

● A monitoração da rede está relacionada à tarefa de 
observação e análise do estado e configuração de seus 
componentes, sendo basicamente uma função de “leitura”.

● A monitoração consiste na observação de informações 
relevantes ao gerenciamento.



  

Controle de Rede

● Esta parte do gerenciamento de rede diz respeito à 
modificação de parâmetros e à execução de ações em um 
sistema remoto. 

● Todas as cinco áreas funcionais de gerenciamento (falhas, 
desempenho, contabilização, configuração e segurança), 
envolvem monitoração e controle.



  

Software The Dude (Case 
Empresa Link).



  



  



  



  



  



  



  



  

Dúvidas?
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