
Resumo 

 

Com a generalização da Internet, a dependência dos serviços de conectividade está a 

aumentar, como provam a crescente utilização da Internet para tarefas simples como, 

por exemplo, o acesso ao correio electrónico ou a navegação na Web, bem como a 

subscrição de serviços de vídeo-conferência ou jogos interactivos. Assim, é cada vez 

maior o tempo e a atenção que os consumidores dedicam à Internet, sendo por isso 

muito importante a forma como estes se interligam aos ISPs. 

Este documento começa por apresentar o conceito, as vantagens e os requisitos para o 

desenvolvimento de uma rede comunitária para utilizadores. Estas redes tiram partido 

do conceito de partilha entre os vários utilizadores nos acessos à Internet e nos 

serviços de rede, reduzindo os custos dos actuais serviços e promovendo ao mesmo 

tempo o aparecimento de novos produtos e serviços de rede. Uma rede local 

comunitária deverá ser capaz de controlar os acessos dos utilizadores, controlar a 

atribuição de endereços IP, possibilitar uma fácil gestão da rede, potenciar a integração 

de serviços IP e acima de tudo ser facilmente escalável. 

A qualidade de serviço assume particular importância em redes comunitárias, uma vez 

que os acessos à Internet são partilhados por vários utilizadores. Para tal é necessário 

garantir uma conectividade à Internet com o menor número de perdas e atrasos 

possível, maior fiabilidade nas ligações e maior largura de banda. Com o subsistema 

Quality of Service (QoS) do Linux é possível fazer um controlo do tráfego de uma forma 

muito flexível e eficiente. O uso de redes comunitárias para além de proporcionar um 

acesso à Internet com melhor qualidade de serviço e maior largura de banda, potencia 

a integração de serviços de rede que introduzem funcionalidades adicionais, que não 

seriam possíveis se não existisse uma rede local. Estes serviços tiram proveito da 

elevada largura de banda existente na rede local e da infra-estrutura de rede já 

existente. A segurança de uma rede comunitária abrange diversos aspectos 

complementares, que integram um conjunto diversificado de mecanismos específicos 

de segurança. Estes mecanismos existem para fazer face a ameaças vindas do interior 

ou exterior da rede comunitária, capazes de causar danos na integridade da rede. 

Neste trabalho todos estes aspectos são abordados e discutidos. 



Em conclusão, a utilização da largura de banda em ligações de banda larga 

residenciais não são eficientes, já que muitos utilizadores não tiram total proveito da 

velocidade contratada ou em muitos casos essa velocidade não corresponde à banda 

real efectiva. Por isso é proposta uma arquitectura para uma rede comunitária 

residencial de forma a reduzir os custos no acesso à Internet, potenciar o aparecimento 

de novos serviços e garantir melhor qualidade de serviço face aos acessos individuais. 

Os testes realizados à arquitectura são apresentados e discutidos. 

 

 

Abstract 

 

With the generalization of the Internet, the dependency on connectivity services is 

growing, as proven by the increasing use of the Internet for simple tasks such as, the 

access to the email or Web surfing, as well as for the subscription of video-conferencing 

or interactive game services. 

Therefore, the time and the attention that consumers dedicate to the Internet is 

progressively higher, thus becoming very important the way they connect to the ISPs. 

This document starts by presenting the concept, the advantages and the requirements 

for the development of a communal network. These networks exploit the sharing of 

Internet accesses by a community of users, reducing the costs of the actual services 

and promoting, at the same time, the appearance of new network services. Such a 

communal network must be capable of controlling the user’s access and the allocation 

of IP addresses, thus facilitating network management, potentiate the integration of IP 

services and easily scale inside the community. 

The Quality of Service assumes particular importance on communal networks, since 

Internet accesses are shared by the users. So it is necessary to guarantee Internet 

connectivity with less delay and losses, increased reliability and higher per-client 

bandwidth. This project uses the Linux QoS subsystem to manage traffic control in a 

flexible and efficient way. The use of communal networks permits the access to the 

Internet with better QoS and promotes the integration of new network services that 

would not be possible without the local network. These services may take advantage of 



the high bandwidth core available on the LAN. Furthermore, the security of communal 

networks encloses several aspects that must be managed by a set of specific security 

mechanisms. These mechanisms face the threats from external and internal origins 

which may cause damage on the integrity of the network and computer clients. All of 

these aspects are covered and discussed in this work. 

In conclusion, to overcome the low efficiency on residential Internet accesses, this work 

proposes an architecture for a residential communal network, in order to reduce the 

costs, potentiate new services and guarantee better quality of service with respect to 

individual accesses. 

The core element of this architecture is a gateway that was implemented and evaluated 

for this concept. The major evaluation results are presented and discussed. 


