
Resumo 

À medida que o tamanho da rede continua a crescer, multiplicam-se os equipamentos de rede, 

que necessitam de ser eficientemente geridos, pelo que mais informação de rede deve ser 

gerida, a qual suscita uma situação de gestão ineficaz. Outra questão muito importante é que 

tecnologias de rede heterógeneas devem co-existir e inter-operar, de maneira que as 

infraestruturas de redes de vários sectores sejam convergentes.  

Como nós sabemos, existem actualmente diferentes ferramentas de gestão de redes, cada 

uma delas com funções específicas e independentes. Todas essas aplicações têm sido 

desenvolvidas para resolver alguns problemas que os fornecedores de serviços encontram no 

dia a dia na gestão e operação de redes.  

Numa altura em que abundam os serviços disponíveis para utilizadores finais, e existem mais 

fornecedores de serviços a prestar os mesmos serviços, essas ferramentas de gestão não 

estão completas para responder a novos problemas de gestão de redes.  

Neste contexto, e como resposta aos novos problemas de gestão de rede, pensamos que é 

importante criar um modelo que permite a integração de várias e diferentes ferramentas de 

gestão de rede. O modelo deve permitir que a informação fornecida por essas ferramentas de 

gestão de redes, seja guardada e partilhada para outras aplicações e redes, e até mesmo para 

gestores de redes.  

A palavra chave, para este sistema de informação, é o serviço de directório, porque fornece um 

método standard, aberto e livre de guardar toda a informação necessária acerca das redes. 

Com este serviço podemos guardar a informação acerca dos objectos de rede, criar 

associações entre objectos, e utilizar a informação em aplicações autónomas.  

Nesta tese descreve-se uma proposta de arquitectura de gestão de rede com o suporte de 

serviços de directório na partilha de informação de gestão de rede entre as diferentes 

aplicações de gestão para gestão autónoma. Para que essa gestão autónoma seja possivel, 

pensamos em reunir modelos existentes e esquematizar para uma possivel implementação 

com o recurso a directórios.  

Abstract 

As the size of networks continue to grow, more and more network devices need to be managed 

efficiently, more network information must be managed, this takes to a situation that is quite 

impossible to perform a good management.  

Another aspect very important is that heterogeneous network technologies must co-exist and 

inter-work, in the way that infrastructures of network from many sectors converge.  



As we know, different tools of network management currently exist, each one with specific and 

independent functions. All of these applications have been developed for solving that the 

service providers find in day-to-day network management and operation.  

In a time when we see more and more services available for end users and more service 

providers to supply them, these management tools are not the complete answer to the new 

network management problems.  

In this context and as an answer to new network management problems, we think that is 

important to create a model that allows the integration of diferent network management tools. 

The model must allow that the information supplied by those network management tools being 

stored and shared for others applications and networks, even to network managers.  

The key component for this information system is the LDAP protocol, because it provides an 

standard, open and free method of storing all the information that we need about networks. With 

LDAP directories services, the information about network objects can be stored, associations 

between objects created, and information can be used in autonomous applications.  

In this thesis is described a propose of network management architecture with the suport of 

directories services for share information of network management between diferent applications 

for autonomous management. For that management being possible, is necessary grouping 

existent models e make schemas for a possible implementation with the help of directory.  


