
Resumo  

O acesso, a partilha e a troca de informação caracterizam a sociedade dos nossos dias e são um 

aspecto vital para o sucesso de muitas organizações. As necessidades de comunicação na maioria 

das organizações começam por ser internas e localizadas mas rapidamente se colocam requisitos de 

comunicação com outras organizações ou entre departamentos da mesma empresa geograficamente 

dispersos (necessidade de LANs e WANs).  

Neste contexto, apresenta-se uma descrição prática e real de operação de uma LAN. Abordam-se os 

aspectos que vão desde o planeamento, passando pela instalação física e configuração até à gestão 

da rede. Visando a concretização imediata, optou-se pela instalação da LAN utilizando uma 

tecnologia e arquitectura tradicional (Ethernet/IEEE 802.3), apontando-se, no entanto, possíveis 

cenários de evolução, tendo em atenção a experiência e os resultados obtidos com a operação real 

da rede.  

Os equipamentos activos de comunicação apresentam estrutura modular. A opção por esta 

arquitectura modular permitirá, de uma forma simples, a futura evolução/migração da rede para 

soluções tecnologicamente mais avançadas.  

A gestão da rede baseia-se na arquitectura EMA, implementada através do DECmcc, e o seu carácter 

de arquitectura aberta e flexível possibilitará a identificação e resolução de problemas de 

desempenho, reconfiguração e evolução/planeamento da LAN.  

Abstract  

The access, share and exchange of information are essential for the success of many organizations in 

the modern societies. The needs of communication in many organizations begin to be internal but 

requests for communication across wide areas with other enterprises or among departments of the 

same company, geographically scattered, begin rapidly to be demanded.  

A practical and real description of a LAN operation is described in this thesis. Planning, installation, 

configuration and network management are discussed in detail. Having in view its immediate 

implementation, the LAN was installed using traditional technology and architecture (Ethernet/ IEEE 

802.3). Nevertheless, possible evolution scenes are pointed out based on the results and experience 

achieved with the network operation.  

The modular structure of the active communication equipment will allow network evolution and use of 

more advanced technological solutions.  



The network management is based on the EMA architecture, implemented by DECmcc. Since this is 

an open and flexible architecture it will enable the identification and the resolution of performance, 

reconfiguration and growth/migration problems of the LAN.  


