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Resumo 

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

tar, 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 inter-

ligam aos ISPs. 

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

volvimento 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 utili-

zadores, 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 funcionali-

dades 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 meca-

nismos 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 abor-

dados 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 servic-

es. Therefore, the time and the attention that consumers dedicate to the Internet is progres-

sively 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 man-

agement, 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 com-

munal 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 secu-

rity 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 pro-

poses an architecture for a residential communal network, in order to reduce the costs, poten-

tiate 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. 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

1.1  Motivação 

A abordagem ao tema de redes comunitárias para utilizadores iniciou-se no projecto de fim 

de curso da Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores na FEUP em 2006, 

designado GateBox. O objectivo deste projecto era a implementação de uma gateway para 

redes residenciais em condomínios. Após a finalização do projecto, o protótipo ainda não tinha 

sido testado e possuía apenas funcionalidades básicas.  

Como era um projecto promissor e inovador, foi dada continuidade a esse projecto durante 

estes últimos dois anos. Durante este período, o método de funcionamento do protótipo inicial 

foi bastante melhorado e foram realizados testes exaustivos, que foram publicados em vários 

artigos científicos do IEEE. Foram também explorados vários serviços de rede IP que tirassem 

partido destas redes partilhadas.  

 

1.2  Objectivos 

O objectivo desta tese consiste no estudo, implementação e avaliação de arquitecturas e ser-

viços de rede IP para comunidades de utilizadores usando um sistema Linux, nomeadamente: 

• Estudar e analisar várias arquitecturas para a rede local comunitária, bem como servido-

res de rede; 

• Estudar e analisar tecnologias para garantir qualidade de serviço (controlo de tráfego, 

balanceamento de carga, etc.) neste tipo de redes; 

• Analisar serviços adicionais de rede que possam tirar partido destas redes comunitárias e 

trazer valor acrescentado à rede; 

• Estudar e analisar diferentes tipos de protecções necessárias neste tipo de redes; 

• Implementar e avaliar o desempenho de uma rede comunitária residencial. 

 



2 CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

1.3  Conceito e importância das redes comunitárias 
de utilizadores 

O conceito de comunidades ou grupos de utilizadores em rede tira partido das infra-estruturas 

de telecomunicações (chamadas ITED) já existentes em muitos edifícios. Existe actualmente um 

potencial de crescimento e valorização das infra-estruturas ITED nos edifícios residenciais e 

empresariais. Por um lado, a infra-estrutura ITED poderá directamente facilitar e baixar o preço 

dos actuais serviços de dados, voz e multimédia. Por outro lado, esta infra-estrutura potencia o 

aparecimento de novos produtos e serviços sobre redes IP dirigidos a comunidades ou grupos de 

utilizadores. Há de facto um esforço crescente na criação/oferta de serviços online que fazem 

acreditar no potencial desta abordagem das redes partilhadas. 

Segundo as estatísticas, apenas 19% da população Portuguesa possui acesso em banda larga. 

Os últimos estudos apontam o custo da Banda Larga como o principal factor inibidor da generali-

zação destes acessos. Cerca de 49% dos não aderentes apontam o custo demasiado elevado dos 

acessos de Banda Larga como a razão principal para a não aquisição de ligação à Internet. Por 

outro lado, os acessos de Banda Larga não têm descido de preço (19.90€-35€), verificando-se 

uma tendência para a oferta de serviços com maiores débitos (ex., 8, 16 e 24 Mbit/s) com efi-

ciências de utilização muito baixas (sobretudo em cenários residenciais) [1]. 

A Iniciativa Nacional para a Banda Larga define objectivos nacionais muito ambiciosos para os 

próximos anos, nomeadamente:  

• Conseguir que 50% dos agregados familiares possuam acesso de Banda Larga (BL) e con-

sumam conteúdos interactivos. 

• Conseguir que 100% dos organismos da administração central estejam ligados em BL, 

etc. 

Com as actuais tecnologias de acesso estes objectivos dificilmente serão atingidos sem avul-

tados investimentos. Contudo, apostando em arquitecturas e tecnologias de rede que tirem 

partido das já obrigatórias infra-estruturas de telecomunicações e da existência de grupos, 

pode-se baixar o investimento de penetração e o custo destes serviços e, consequentemente, 

induzir uma maior generalização e qualidade no acesso [1]. 

O presente e o futuro das comunicações de voz passa pelo VoIP e pelos novos serviços de difu-

são e serviços multimédia interactivos mais evoluídos (ex., VoD, IPTV, HDTV, etc.) que poderão 

tirar partido das infra-estruturas ITED de elevada largura de banda nos edifícios. A oferta do 

Triple Play (Dados, Voz e TV) é já uma realidade mas existem várias limitações no acesso local e 

residencial que poderão ser ultrapassados com a instalação e exploração de infra-estruturas 

ITED residenciais e empresariais. 

A valorização das actuais ITED passará muito pelo aparecimento de novos produtos e serviços 

sobre IP que continuarão a surgir no mercado (ex., licenças de software para grupos, gestão de 

condomínio online, VoD, vigilância, e-learning, e-saúde, etc.). 



CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 3 

 

 

Para implementar uma rede comunitária são necessários quatro requisitos essenciais: 

• Arquitectura da rede comunitária; 

• Qualidade de serviço; 

• Segurança; 

• Serviços de rede. 

Estes quatro pontos serão abordados nos vários capítulos presentes nesta tese. 

 

1.4  Estrutura da tese 

Esta tese encontra-se estruturada em oito capítulos: 

 

• Capítulo 1: Introduz o conceito das redes comunitárias, bem como a motivação, os 

objectivos e a estrutura desta tese. 

• Capítulo 2: descreve os vários serviços essenciais em redes comunitárias, bem como 

algumas das topologias possíveis para implementar as redes comunitárias. 

• Capítulo 3: fornece uma descrição detalhada das várias tecnologias e ferramentas 

necessárias para implementar qualidade de serviço em redes comunitárias. 

• Capítulo 4: mostra os vários serviços de rede adicionais que permitem dar mais valor e 

funcionalidades a uma rede comunitária. 

• Capítulo 5: fornece uma descrição detalhada dos vários protocolos de autenticação e 

cifragem de forma a proteger a rede local comunitária. 

• Capítulo 6: apresenta a implementação de uma rede comunitária residencial utilizando 

as várias tecnologias descritas nos capítulos anteriores. 

• Capítulo 7: apresenta os testes ao controlo de banda da gateway implementada no capí-

tulo 6. 

• Capítulo 8: termina a tese com as principais conclusões e algumas sugestões para traba-

lho futuro.  



 

Capítulo 2 

2. Servidores e Topologias de rede 

2.1 Introdução 

Os servidores e as topologias de rede para uma comunidade de utilizadores são bastante 

importantes, já que são responsáveis por definir toda a arquitectura e funcionamento da rede. 

Uma rede local comunitária deverá ser capaz de controlar os acessos dos utilizadores, contro-

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

serviços IP e acima de tudo ser facilmente escalável. 

Nas secções seguintes serão apresentados os serviços mais relevantes usados na gestão dos 

endereços IP e controlo de acessos à rede, bem como as topologias de redes locais mais adopta-

das em cenários comunitários. 

2.2 Serviços de gestão e controlo da rede local 

Numa rede comunitária existem vários serviços que permitem gerir o acesso aos recursos da 

rede de uma forma automática. A selecção destes serviços nem sempre é uma tarefa pacífica 

dado que cada um deles apresenta vantagens e desvantagens.  

Nas próximas secções são apresentados os serviços com mais relevância na implementação de 

uma rede local comunitária. 

 

2.2.1 Servidor DHCP 

O DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece 

configuração dinâmica de terminais, com atribuição de endereços IP de host e outros parâme-

tros de configuração para clientes da rede. Este protocolo é o sucessor do BOOTP que, embora 

mais simples se tornou limitado para as exigências actuais. O DHCP surgiu como standard em 

Outubro de 1993. O RFC 2131 [2] contém as especificações mais actuais (Março de 1997). O 

último standard para a especificação do DHCP sobre IPv6 (DHCPv6) foi publicado em Julho de 

2003 como RFC 3315 [3]. 
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Resumidamente, o DHCP opera da seguinte forma: 

• Um cliente envia um pacote broadcast (destinado a todas as máquinas) com um pedido 

DHCP; 

• Os servidores DHCP que capturarem este pacote irão responder (se o cliente se enqua-

drar numa série de critérios) com um pacote com configurações onde constará, pelo 

menos, um endereço IP, uma máscara de rede e outros dados opcionais, como a gate-

way, servidores de DNS, etc. 

• O DHCP usa um modelo cliente-servidor, em que o servidor DHCP mantém a gestão cen-

tralizada dos endereços IP usados na rede. 

Para integrar um servidor DHCP num sistema Linux usa-se o pacote dhcpd. A sua configuração 

é bastante acessível, possuindo apenas um ficheiro de configuração chamado dhcpd.conf. Den-

tro deste ficheiro encontram-se as propriedades de cada sub-rede, como por exemplo a gama de 

endereços IP a atribuir aos utilizadores. 

  

2.2.2 Servidor DNS 

O Domain Name System (DNS) associa vária informação (ex., endereço IP) com nomes de 

domínios, servindo como uma “lista telefónica” para a Internet por traduzir nomes de máquinas 

(ex. www.exemplo.pt), em endereços IP (ex. 192.168.1.1). O DNS é assim um componente 

essencial para o uso da Internet. 

O DNS torna possível a atribuição de nomes na Internet a organizações, independentemente 

da hierarquia de encaminhamento física representada pelo endereço IP. Devido a isto, a infor-

mação de contacto das hiperligações e da Internet pode permanecer a mesma, independente-

mente dos endereços IP na rede. Estes nomes permitem uma memorização mais fácil do que um 

endereço IP. As pessoas tiram partido destes nomes quando se referem a páginas Web e endere-

ços de correio electrónico sem a preocupação de saberem como é que a máquina irá localizá-

los. 

O DNS consiste numa hierarquia de servidores DNS. Cada domínio ou subdomínio possui um ou 

mais servidores DNS, que publicam informação relativa aos domínios e servidores de nomes, de 

qualquer domínio abaixo de si na árvore.  

A implementação de um servidor DNS na rede local comunitária permite resolver nomes 

internos, e encaminha os nomes externos para servidores DNS acima dele. 

Para integrar um servidor de nomes em Linux utiliza-se o BIND. O servidor de nomes BIND é 

usado na maior parte das máquinas com servidores de nomes espalhadas pela Internet, forne-

cendo uma arquitectura estável e robusta [4]. 
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2.2.3 Servidor RADIUS 

O Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) é um protocolo AAA (Authentication, 

Authorization and Accounting) para aplicações tais como controlo de acessos à rede e mobilida-

de IP. Como o servidor RADIUS é uma ferramenta importante nas redes comunitárias, nesta sec-

ção aprofundar-se-á um pouco mais a descrição do seu conceito, funcionamento e potencialida-

des. 

 

2.2.3.1 Autenticação e Autorização 

O processo de autenticação e autorização do RADIUS é descrito no RFC 2865 [5]. O utilizador 

ou a máquina cliente envia um pedido ao servidor de acesso à rede (Network Access Server, 

NAS) para poder aceder aos recursos da rede comunitária através das suas credenciais de aces-

so. As credenciais são passadas ao dispositivo NAS pela camada de ligação de dados, como por 

exemplo, através do protocolo PPP (Point to Point Protocol). Em troca, o NAS envia ao RADIUS 

uma mensagem de pedido de acesso, a requisitar autorização. Este pedido inclui as credenciais 

de acesso do utilizador, tipicamente compostas por um nome de utilizador e uma palavra-chave, 

ou por um certificado fornecido pelo utilizador. Adicionalmente, o pedido contém informação 

que o NAS conhece sobre o utilizador, tal como o seu endereço IP. 

O servidor RADIUS verifica se a informação é válida usando esquemas de autenticação como o 

Password Authentication Protocol (PAP), Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) e 

Extensible Authentication Protocol (EAP). A identidade do utilizador é verificada, bem como, 

opcionalmente, outras informações relacionadas com o pedido, tais como o endereço IP do utili-

zador na rede, estado da conta e privilégios no acesso de serviços de rede IP específicos. 

Nas versões iniciais os servidores RADIUS verificavam a informação dos utilizadores numa base 

de dados de ficheiros armazenados localmente. Nas versões mais recentes, os servidores RADIUS 

tanto podem usar ficheiros de dados, como os podem verificar em recursos localizados em sis-

temas remotos, sendo os mais usados os SQL, KERBEROS, LDAP, ou servidores Active Directory 

para verificar as credenciais dos utilizadores. 

O servidor RADIUS retorna depois uma das três respostas possíveis para o NAS, um Access 

Reject, um Access Challenge ou um Access Accept.  

Se o NAS receber um Access Reject é negado qualquer tipo de acesso aos recursos da rede 

pedidos pelo utilizador. Uma das razões para essa rejeição poderá ser, por exemplo, uma falha 

de confirmação da identidade fornecida. 

Se o NAS receber um Access Challenge, é pedido ao utilizador informação adicional como uma 

palavra-chave secundária, um PIN, um token ou um cartão. A mensagem Access Challenge é 

também usada para protocolos de autenticação mais complexos, onde um túnel cifrado é criado 
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entre a máquina do utilizador e o servidor RADIUS de maneira a que as credenciais fiquem 

escondidas/protegidas da rede. 

Se o NAS receber um Access Accept é permitido o acesso. Quando um utilizador se encontra 

autenticado, o servidor RADIUS irá frequentemente verificar se o utilizador se encontra autori-

zado a usar os serviços de rede pedidos. A um determinado utilizador pode ser permitido o aces-

so à rede sem fios numa rede comunitária, mas não o acesso ao serviço VPN (Virtual Private 

Network).  

Os atributos para a autorização são transportados para o NAS estipulando os termos de acesso 

a serem concedidos. Por exemplo, os seguintes atributos de autorização podem ser incluídos 

numa mensagem do tipo Access-Accept: 

• O endereço IP específico a ser atribuído ao utilizador; 

• A gama de endereços para o qual deverá ser escolhido o IP do utilizador; 

• O período de tempo máximo que o utilizador pode ficar ligado; 

• Uma lista de acesso, prioridade de espera e outro tipo de restrições no acesso de um 

utilizador; 

• Parâmetros para ligação VPN; 

• Parâmetros para VLANs; 

• Parâmetros de qualidade de serviço (QoS). 

 

2.2.3.2 Contabilidade 

O processo de contabilização do RADIUS é descrito no RFC 2866 [6]. Quando o acesso à Inter-

net é permitido ao utilizador pelo NAS, um pedido de inicio de contabilização (Accounting Start) 

é enviado pelo NAS para o servidor RADIUS para sinalizar o início da actividade do utilizador na 

rede. Nesta altura é armazenada a identificação do utilizador, o seu endereço IP, o ponto de 

acesso utilizado e um identificador de acesso único. Periodicamente, é enviada informação 

actualizada do estado da sessão do utilizador pelo NAS para o servidor RADIUS, actualizando o 

estado da sessão activa. Normalmente, estas actualizações possuem informação relativa à dura-

ção da sessão e à quantidade de dados transferidos. 

Finalmente, quando o acesso do utilizador à rede é terminado, o NAS envia um registo final 

de terminação da sessão (Accounting Stop) para o servidor RADIUS, fornecendo informação rela-

tiva ao uso final em termos de período de tempo da sessão, pacotes transferidos, razão para a 

desconexão e outro tipo de informação relacionada com o acesso à rede efectuado pelo utiliza-

dor. 
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• radcheck, possui o registo de cada utilizador com o valor da sua palavra-chave no atri-

buto 'Password';   

• radreply, cria para cada utilizador respostas especificas para um determinado utiliza-

dor; 

• radgroupreply, cria atributos que são retornados para todos os utilizadores de um gru-

po; 

• radacct, encontra-se toda a informação de contabilidade.  

 

2.2.4 Servidor PPPoE 

O protocolo ponto a ponto (PPP) foi desenvolvido e normalizado através do RFC 1548 (1993) 

[8], com o objectivo de transportar todo o tráfego entre dois dispositivos de rede através de 

uma única ligação física. Embora seja um protocolo, o PPP encontra-se na lista de interfaces de 

rede do sistema operativo. Na prática, a interface PPP é implementada através de ligações físi-

cas ponto a ponto.  

Point to Point Protocol over Ethernet (PPPoE), é um protocolo da camada de ligação de dados 

que utiliza o protocolo PPP para ligar um cliente a um servidor através de uma ligação ponto a 

ponto. Foi desenvolvido pela UUNET, Redback Networks, e RouterWare e está descrito no RFC 

2516 [9].  

As redes Ethernet são baseadas em pacotes e não possuem o conceito de ligação ou de circui-

to; adicionalmente, também não possuem funcionalidades de segurança para protecção contra 

conflitos de endereços IP e MAC, bem como múltiplos servidores DHCP a distribuírem endereços 

IP na mesma sub-rede. Um utilizador ao ligar-se a um servidor PPPoE, necessita de se autenticar 

para ter acesso aos recursos da rede, seguidamente é estabelecida uma ligação ponto a ponto 

entre o servidor e o cliente, permitindo o transporte seguro dos pacotes de dados pela ligação. 

Todo o tráfego como destino a um cliente ligado por PPP terá de passar pelo servidor PPPoE 

para poder chegar ao cliente. Um servidor PPPoE pode então ser usado para fazer o encaminha-

mento de pacotes, Network Address Translation (NAT), firewall e até mesmo controlo de tráfe-

go. As novas versões do programa PPP para sistemas Linux (pppd) suporta atributos RADIUS para 

a autenticação de clientes. 

O Linux é um excelente sistema operativo com um desempenho elevado onde é possível a um 

servidor suportar facilmente vários clientes PPPoE em simultâneo numa plataforma de hardware 

modesta. A implementação de um servidor PPPoE num sistema Linux pode ser feita usando em 

conjunto o pppd (protocolo PPP para Linux) e o pacote rp-pppoe (servidor PPPoE para Linux). 
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2.2.5 Captive Portal 

Os Captive Portals forçam um cliente http numa rede a aceder a uma página Web especial 

(geralmente para autenticar o utilizador na rede) antes de começar a navegar normalmente na 

Internet. O Captive Portal torna um navegador Web num dispositivo seguro de autenticação. Isto 

é feito pela intercepção de todos os pacotes, independentemente do endereço IP ou porta, até 

o utilizador abrir um browser e tentar navegar na Internet. Nesse momento o navegador é redi-

reccionado para uma página Web que poderá necessitar de autenticação e/ou pagamento, ou 

simplesmente mostrar as políticas de uso e requerer que o utilizador as aceite. O endereço MAC 

associado ao utilizador pode também ser usado no processo de autenticação. Os Captive Portals 

são frequentemente usados na maior parte dos Hotspots sem fios, e podem também ser usados 

para controlo de acessos por cabo (apartamentos, quartos de hotéis, etc.). 

A página de acesso tem de estar disponível ao cliente, podendo estar localizada localmente 

na gateway, ou alojada num servidor Web acessível sem autenticação. Dependendo das funcio-

nalidades presentes na gateway, pode ser permitido o acesso sem autenticação a várias páginas 

Web na Internet.  

A seguir é apresentada uma lista de software gratuito que permite integrar Captive Portals 

em sistemas operativos Linux: 

• ChilliSpot - é um daemon com código aberto (open source) para Linux; 

• CoovaChilli – é um firmware open source para routers linksys e um daemon linux; 

• WiFiDog Captive Portal Suite – pequena solução em C para o kernel; 

• SweetSpot - Linux user-space, layer-3 daemon (open source); 

• RuralNet – melhoramento da arquitectura TocToc adaptado para zonas rurais; 

• "NoCat" - Originalmente criado para acesso comunitário sem fios em Sonoma County, 

CA. 

A utilização de Captive Portals em redes sem fios gratuitas tem vindo a aumentar significati-

vamente; em vez de autenticar os utilizadores, é frequentemente mostrada pelo fornecedor 

uma página com as políticas de utilização. Está ainda incerto a nível legal, já que conduz os 

utilizadores a aceitarem os termos de utilização e liberta explicitamente o fornecedor do servi-

ço de toda a responsabilidade. Adicionalmente, os Captive Portals permitem a aplicação de 

estruturas de pagamento. 
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2.3 Topologia de rede usando LANs físicas 

É possível implementar uma rede local de uma forma simples e rápida, usando uma arquitec-

tura baseada na atribuição de endereços dinâmicos ou fixos, através da implementação de um 

servidor DHCP.  

Considere-se a título de exemplo que se pretende construir uma rede local com duas sub-

redes em segmentos diferentes, cada uma com um número determinado de utilizadores. É 

necessário configurar o servidor DHCP com duas sub-redes, a sub-rede1 192.168.0.0/24 e a sub-

rede2 192.168.1.0/24. A cada utilizador é atribuído um IP dinâmico, excepto a um ponto de 

acesso sem fios que necessita de ter um IP fixo. A atribuição de endereços IP fixos pelo servidor 

DHCP é feita através da associação de um endereço IP ao endereço MAC da máquina cliente. 

Neste tipo de arquitectura para ser possível a implementação de duas sub-redes, a gateway 

necessita de ter duas interfaces de rede físicas (uma para cada sub-rede). Cada uma destas 

interfaces será o portal de acesso para cada uma das sub-redes. É ainda necessário instalar um 

comutador para cada sub-rede, permitindo a ligação física entre os utilizadores e a gateway. 

Na figura 2 encontra-se apresentado um exemplo prático de uma rede comunitária baseada 

em LANs físicas, utilizando o cenário prático descrito anteriormente. 

 

 

Figura 2: Exemplo de uma topologia de rede comunitária usando LANs físicas 

Este tipo de arquitectura, apesar de ser de fácil implementação e configuração, possui várias 

limitações de escalabilidade, segurança e gestão da rede. Isto é visível quando se pretende adi-

cionar duas novas sub-redes à arquitectura descrita. Para isso, seria necessário introduzir duas 
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novas interfaces de rede físicas na gateway para suportar as duas novas sub-redes, não sendo 

assim uma solução prática. 

Outra grande limitação ocorre ao nível da segurança e integridade da rede, uma vez que bas-

ta um utilizador colocar manualmente um endereço IP fixo que já se encontre atribuído a outra 

máquina provocando um conflito de endereços IP na rede, causando a perda de conectividade a 

ambos utilizadores. O mesmo acontece se alguém alterar o endereço MAC da sua interface de 

rede para um MAC já existente na sub-rede. Existe ainda uma limitação mais crítica que as limi-

tações anteriores que está relacionada com o facto de um cliente poder criar o seu servidor 

DHCP, mas em vez de usá-lo para a sua rede local, o use para atribuir endereços na sub-rede em 

que está inserido, começando a atribuir endereços IP aos utilizadores da rede comunitária. 

A gestão da rede também se torna complicada já que não é possível controlar a 100% a atri-

buição dos endereços IP, bem como detectar onde surgiu uma quebra no serviço. 

As próximas arquitecturas apresentadas já permitem ultrapassar muitos destes problemas. 

 

2.4 Topologia de rede usando LANs virtuais 

As LANs virtuais (VLANs) permitem particionar uma LAN física em várias LANs lógicas. Uma 

VLAN tem os mesmos atributos que uma LAN física, mas permite o agrupamento das máquinas 

mesmo que não se encontrem no mesmo segmento de rede. A configuração da rede pode ser 

feita através de software em vez da reestruturação física dos dispositivos de rede. Uma VLAN é 

um domínio lógico de difusão. 

As VLANs são criadas para assegurar os serviços tradicionais de rede fornecidos pelos routers 

numa configuração LAN. A utilização de VLANs resolve os problemas de escalabilidade, seguran-

ça, e gestão de uma rede comunitária. Os routers em VLANs fornecem uma filtragem de broad-

cast, segurança e gestão do tráfego de dados. Por definição, os comutadores não podem fazer 

ponte do tráfego entre VLANs porque violariam a integridade do domínio broadcast de uma 

VLAN e são os elementos essenciais para a sua criação. 

As VLANs são essencialmente construções da camada 2 enquanto as sub-redes IP são constru-

ções da camada 3. Numa rede comunitária com VLANs, uma relação de um para um existe fre-

quentemente entre VLANs e sub-redes IP, apesar de ser também possível ter múltiplas sub-redes 

numa VLAN ou ter uma sub-rede espalhada por várias VLANs. LANs virtuais e sub-redes IP forne-

cem construções independentes da camada 2 e 3 que podem ser mapeadas entre si e esta cor-

respondência é útil durante o processo de projecto da rede. 

O IEEE 802.1Q, também conhecido por VLAN Tagging, insere uma tag de 4 bytes na trama 

imediatamente a seguir ao campo do endereço de destino e antes do campo Type/Lenght (figura 

3). Os primeiros dois bytes são chamados “Tag Protocol Identifier”, que contêm 0x8100, que 

deverá ser reconhecido como a VLAN tag. Os dois bytes seguintes são a “Tag Control Informa-
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tion”. O resto da trama Ethernet permanece exactamente a mesma, excepto a “Frame Check 

Sequence” (FCS) que tem de ser recalculada devido ao aumento do tamanho da trama. Para 

além dessa restrição, uma VLAN tag pode ser adicionada ou removida sem afectar os conteúdos 

ou a natureza da mensagem [10]. 

 

 

 

Figura 3: VLAN tag de 4 bytes numa trama Ethernet [10] 

A “Tag Control Information” consiste em 3 bits para definir os níveis de prioridade do IEEE 

802.1p (explicado em [11]), 1bit chamado “Canonical Format Indicator” (CFI) e 12bits para o 

identificador da VLAN. Como o identificador de VLANs possui 12bits é possível criar até 4096 

VLANs. 

Na figura 4 encontra-se apresentada uma topologia de rede usando VLANs, com base nas 

mesmas características de rede descritas na secção 2.3.  

A grande diferença da topologia usando LANs físicas para esta é que agora apenas é necessá-

ria uma interface de rede física no servidor, estando associada a ela duas VLANs. Para efectuar 

a desmultiplexagem das sub-redes virtuais para sub-redes físicas é necessário introduzir um 

comutador de rede com suporte para o protocolo IEEE 802.1q (tagging).  

Estes comutadores permitem associar uma VLAN a uma porta, detectando nos pacotes recebi-

dos (provenientes da gateway) a VLAN tag. Após a comutação das tramas, a VLAN tag é retirada 

pelo comutador antes de ser enviada para a sub-rede correspondente. Quando os pacotes prove-

nientes da sub-rede chegam ao comutador, este coloca a VLAN tag correspondente e envia para 

a gateway. Quando os pacotes provenientes do comutador chegam à gateway, esta detecta a 

VLAN tag nos pacotes e reencaminha-os para a interface lógica correspondente. 
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Figura 4: Exemplo de uma topologia de rede usando VLANs  

A topologias de rede baseada em VLANs é muito mais modular e escalável que a apresentada 

na secção 2.3. Se for necessário adicionar mais sub-redes à topologia, basta apenas associar uma 

nova VLAN à interface de rede física da gateway (necessita suportar tagging) e mapeá-la numa 

porta do comutador com suporte para VLANs. 

A topologia deste tipo de redes permite a elaboração de uma rede bem estruturada e segura. 

Por exemplo, num hotel pode-se associar uma VLAN independente para cada quarto, garantindo 

assim uma maior segurança. Mesmo que o utilizador tente alterar o endereço IP manualmente 

não entrará em conflito com as restantes sub-redes, uma vez que se encontra isolado numa sub-

rede privada. 

Para dotar a gateway com suporte para o protocolo 802.1q ou VLAN tagging é necessário ins-

talar o comando “vconfig”. Para criar uma VLAN associada a uma interface de rede usa-se o 

seguinte comando: 

 # vconfig add [nome da interface física] [identificador da VLAN]   

 

2.5 Topologia de rede usando ligações PPPoE 

Uma topologia de rede usando ligações PPP baseia-se na implementação de um servidor 

PPPoE para o controlo de acessos e gestão das ligações PPP, e um Servidor RADIUS para a valida-

ção das credenciais e contabilização.  
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As topologias de rede que usam ligações ponto a ponto permitem um controlo de acessos mui-

to mais eficaz que as topologias descritas anteriormente, já que é possível integrar facilmente 

um servidor PPPoE com um servidor RADIUS. 

Na figura 3 encontra-se representada uma topologia de rede usando ligações PPPoE, com base 

nas mesmas características de rede descritas na secção 2.3.  

As ligações dos clientes ao servidor são ponto a ponto, ou seja, neste tipo de topologia não há 

o conceito de sub-redes. O servidor só necessita de uma interface física de rede onde estarão 

pendurados todos os clientes ligados. Quando um cliente se autentica no sistema é criada uma 

interface virtual PPP temporária. A cada utilizador pode-se facilmente atribuir um IP fixo, asso-

ciando na base de dados RADIUS o nome do utilizador a um endereço IP na rede, mas também é 

possível configurar o servidor PPPoE para atribuir endereços dinâmicos dentro de uma gama 

configurável. 

 

 

Figura 5: Exemplo de uma arquitectura usando ligações PPPoE 

Na figura 6 encontra-se o processo interno de autenticação de um cliente na gateway. Quan-

do o pedido de acesso chega ao servidor PPPoE, este verifica se as definições do cliente condi-

zem com as impostas pelo servidor; se for este o caso as credenciais são enviadas ao servidor 

RADIUS para validação.  

O servidor RADIUS vai consultar a base de dados para confirmar a veracidade dos dados intro-

duzidos; se o cliente for válido, ele envia ao servidor PPPoE uma mensagem de Access-Accept e 

informação adicional sobre: 
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• O endereço IP específico a ser atribuído ao utilizador; caso não possua um endereço 

fixo, envia a gama de endereços para o qual deverá ser escolhido o IP do utilizador; 

• O período de tempo máximo durante o qual utilizador pode ficar ligado. 

A gateway com base nesta informação atribui um endereço IP ao utilizador e inicia-se no 

RADIUS uma contabilização da sessão. A contabilização fornece informação relativa ao uso final 

em termos de tempo, pacotes transferidos, razão para a desconexão e outro tipo de informação 

relacionada com o acesso à rede efectuada pelo utilizador. 

 

 

Figura 6: Processo de validação de um utilizador utilizando PPPoE e RADIUS 

No esquema da figura 6 o servidor RADIUS encontra-se instalado localmente, mas também 

poderia estar numa máquina remota; onde a máquina com o servidor PPPoE seria o NAS. Esta 

topologia permite ter um servidor RADIUS central, que é consultado por vários NAS para autenti-

carem os seus utilizadores. 

 

2.6 Topologia de rede usando LANs sem fios 

Uma topologia de rede usando acessos sem fios para uma comunidade de utilizadores baseia-

se na implementação de um Captive Portal, para o controlo e gestão de acessos, e um servidor 

RADIUS para a validação das credenciais e contabilização. 

A maior parte das implementações de Captive Portals com código aberto baseiam-se no pro-

grama Chillispot. O Chillispot é usado para autenticar os utilizadores presentes numa LAN 

com/sem fios e gerir a alocação dos endereços IP. A autenticação pode ser feita através de uma 
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página Web, que é hoje em dia um padrão para os pontos de acesso públicos, ou através de 

protocolos de autenticação e segurança usados em redes sem fios como o WPA (Wi-fi Protected 

Access). A autorização e contabilização são feitas pelo servidor RADIUS. 

Na figura 7 encontra-se um esquema representativo de uma topologia usando LANs sem fios 

com base num Captive Portal associado a um servidor RADIUS. Nesta topologia encontram-se 

implementadas duas LANs virtuais: a 10.20.1.0/24 com a gateway 10.20.1.1 e a 10.30.1.0/24 

com a gateway 10.30.1.1. A ligação entre os utilizadores das sub-redes e o servidor é feita atra-

vés de pontos de acessos sem fios, que necessitam de estar numa sub-rede do servidor.  

 

Figura 7: Exemplo de uma topologia de rede usando LANs sem fios 

O Chillispot possui dois tipos de autenticação possíveis, Universal Access Method (UAM) e 

Wireless Protected Access (WPA). Com o UAM o sistema cliente pede um endereço IP ao servidor 

e é-lhe atribuído um endereço IP. Quando o utilizador inicia um navegador Web o Chillispot irá 

interceptar a ligação TCP e redireccionar o navegador para um servidor Web de autenticação. O 

servidor Web pede um nome de utilizador e palavra-chave ao cliente. A palavra-chave é cifrada 

e enviada para o Chillispot. 
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Com o WPA a autenticação é tratada pelo ponto de acesso sem fios, e é subsequentemente 

reencaminhada do ponto de acesso para o Chillispot presente no servidor. 

Tanto para o UAM ou o WPA o Chillispot reencaminha o pedido de autenticação para o servi-

dor RADIUS. O servidor RADIUS envia uma mensagem Access-Accept para o Chillispot se as cre-

denciais introduzidas pelo utilizador forem válidas. Adicionalmente, pode enviar também outra 

informação como por exemplo um endereço IP fixo ou o tempo máximo de ligação. Caso as cre-

denciais não sejam válidas é enviado um Access-Reject.  

Quem atribui os endereços IP aos clientes sem fios que se autenticam na rede local pelos pon-

tos de acesso é o Chillispot. Para isso ele cria um dispositivo virtual de rede para tunelling 

(TUN), associado à interface VLAN. Em redes de computadores, TUN é um dispositivo de rede 

virtual do kernel simulando um dispositivo da camada de rede. Permite implementar dispositivos 

de rede que são inteiramente suportados por software, que é diferente dos dispositivos de rede 

comuns que são suportados por adaptadores de rede físicos. 

Os pacotes enviados por um sistema operativo através de um dispositivo TUN são entregues a 

um programa ao nível do utilizador que se associa ao dispositivo. Um programa ao nível do utili-

zador pode também passar pacotes para um dispositivo TUN. Neste caso, os dispositivos TUN 

injectam estes pacotes na camada de rede do sistema operativo. 

 

2.7 Sumário 

Existem vários tipos de tecnologias de redes locais que podem ser usadas na interligação de 

comunidades de utilizadores, cada uma possuindo as suas vantagens e desvantagens.  

O servidor RADIUS assume particular importância nas redes comunitárias uma vez que permite 

autenticar, autorizar e contabilizar o acesso dos clientes aos recursos da rede.  

As arquitecturas baseadas em LANs físicas possuem grandes limitações a nível de escalabilida-

de e gestão da rede, sendo indicadas para pequenas redes domésticas. As topologias baseadas 

em LANs virtuais são mais indicadas para redes comunitárias em constante crescimento. 

Uma topologia mais económica e eficaz para certos tipos de redes comunitárias como por 

exemplo em condomínios residenciais é a de ligações ponto a ponto. Esta topologia consiste num 

servidor PPPoE para controlar os acessos e gerir as ligações PPP, associado a um servidor RADIUS 

para validar as credenciais dos clientes e contabilizar os acessos à rede. 

Os Captive Portals são muito usados hoje em pontos de acesso públicos sem fios e em redes 

comunitárias sem fios, como por exemplo em hotéis. Permitem controlar os acessos dos utiliza-

dores reencaminhando-os para uma página Web para autenticação ou através de protocolos de 

autenticação IEEE 802.1x. 

 



 

Capítulo 3 

3. Qualidade de serviço 

3.1  Introdução 

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 QoS (Quality of Service) do Linux é 

possível fazer um controlo do tráfego de uma forma muito flexível e eficiente. 

Nas próximas secções serão apresentados diversos algoritmos usados no controlo de tráfego 

em sistemas Linux, bem como algumas das técnicas usadas para tornar as ligações aos fornece-

dores de Internet (ISPs) mais eficientes e fiáveis. Adicionalmente serão apresentadas algumas 

ferramentas necessárias para implementar as técnicas referidas em sistemas Linux. 

 

3.2 Filas de espera para controlo da banda em 
Linux 

O controlo de banda no contexto de redes de computadores consiste no condicionamento do 

débito de fluxos de tráfego, com a finalidade de definir prioridades e gerir a largura de banda 

disponível. 

Tendo em conta o funcionamento da Internet, ninguém possui um controlo directo dos dados 

que recebe. É um bocado como a caixa de correio nas casas, onde não há forma de comunicar 

ao mundo a quantidade de correio que aceitam receber. 

Contudo, as aplicações no geral são baseadas em ligações TCP que possuem algumas caracte-

rísticas que ajudam no controlo de tráfego. Explicando de uma forma resumida e simplista, o 

protocolo TCP não possui meios de saber a largura de banda disponível entre duas máquinas, 

sendo assim começa por enviar os dados a uma velocidade inicial, aumentando-a gradualmente 

até começar a haver perda de pacotes. Nessa altura, e uma vez que não há banda suficiente 

para os continuar a enviar, começa a reduzir a velocidade de envio devido à detecção de per-

das. 
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A um outro nível é necessário ter a certeza que se está a controlar o tráfego da ligação. Por 

exemplo, se a velocidade de upload for de 1Mbit/s é preciso ter o cuidado de não enviar os 

dados a uma velocidade superior a 1Mbit/s; de contrário quem irá limitar a banda não será a 

gateway da rede comunitária mas sim o modem ou o ISP. 

Existem três componentes essenciais para ser possível controlar o tráfego em Linux: as filas 

de espera, classes e filtros. As filas de espera são algoritmos que controlam a forma como os 

pacotes em espera são tratados, as classes permitem diferenciar vários tipos de tráfego e os 

filtros permitem identificar o tipo de dados e reencaminhá-los para a classe correspondente. 

Nas secções seguintes serão apresentadas os diferentes tipos de filas, umas sem classes e 

outras com classes. 

 

3.2.1 Filas de espera sem classes 

As filas de espera sem classes recebem os dados e apenas reorganizam, atrasam ou descar-

tam. Podem ser usadas para controlar o tráfego numa interface de rede, sem efectuar qualquer 

diferenciação dos dados.  

Cada uma destas filas pode ser usada como a fila de espera primária numa interface de rede, 

ou poderá ser usada numa fila de espera com classes.  

 
 

3.2.1.1 PFIFO e PFIFO_FAST 

O algoritmo Firt in First Out (FIFO) não classifica ou reorganiza os pacotes, limitando-se ape-

nas a transmiti-los depois de os ter recebido e colocado em espera. Uma fila de espera tipo FIFO 

deverá possuir um tamanho limite, de forma a prevenir que ocorra um excesso de pacotes na 

fila, caso não consiga retirar os pacotes tão rapidamente como os recebe. Em Linux existem dois 

tipos de filas FIFO, uma baseada em bytes (bfifo) e outra baseada em pacotes (pfifo), sendo o 

tamanho da fila definido pelo parâmetro limit. 
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Figura 8: Filas de espera do tipo PFIFO [12] 

A fila de espera pfifo_fast é usada por omissão em todas as interfaces de rede em Linux. 

Baseada na convencional fila de espera FIFO, esta fila permite alguma prioritização do tráfego, 

sendo composta por três filas FIFO independentes para ser possível a separação do tráfego. O 

tráfego interactivo que possui maior prioridade é colocado na fila 0 e é servido em primeiro 

lugar. Após a fila 0 estar vazia são servidos os pacotes presentes na fila 1 e em seguida os da fila 

2. 

 

Figura 9: Filas de espera do tipo pfifo_fast [12] 

 

3.2.1.2 Tocken Bucket Filter (TBF) 

O Tocken Bucket Filter (TBF) é uma simples fila que controla o débito médio mas limita a 

duração de bursts transmitidos com débito instantâneo superior ao débito médio. 
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A implementação de uma fila TBF consiste numa fila virtual com um tamanho fixo, sendo 

preenchida constantemente por pedaços de informação virtual designados por tokens, a uma 

velocidade especificada. A fila possui dois parâmetros configuráveis: 

• O tamanho da “fila” (contentor de tokens); 

• O ritmo de geração de tokens. 

Cada novo token é associado a um pacote a receber da fila dos dados e depois é removido da 

fila. Associando este algoritmo com os dois tipos de fluxos, tokens e dados, possibilita três cená-

rios: 

• Os dados são recebidos a uma velocidade igual à velocidade dos tokens recebidos. Neste 

caso cada pacote a receber possui o seu token correspondente e passa pela fila de dados 

sem introduzir atrasos. 

• Os dados são recebidos a uma velocidade inferior à velocidade de geração de tokens. 

Apenas uma parte dos tokens é removida no envio de cada pacote de dados, provocando 

uma acumulação de tokens livres até ao tamanho da fila. Os tokens não usados podem 

ser usados para enviar os dados a uma velocidade que excede a velocidade especificada 

de geração de tokens. 

• Os dados são recebidos a uma velocidade superior à velocidade de geração dos tokens. 

Isto significa que brevemente a fila irá ficar sem tokens disponíveis, causando perda de 

pacotes caso não haja “buffer” de dados; se houver, os pacotes são atrasados até pode-

rem “capturar” um token. 

O último cenário é bastante importante, uma vez que permite controlar a largura de banda 

disponível dos dados que passam pelo filtro. A acumulação dos tokens permite um aumento na 

velocidade de envio de dados sem atrasos por períodos curtos (controlados pelo tamanho da fila 

de tokens). 

A relação token-pacote pode não ser um para um, uma vez que o tamanho dos pacotes é 

variável. Mas é possível criar uma relação de um token para um byte ou um número finito de 

bytes de dados. Por exemplo, se pretendermos ter uma velocidade máxima de 500kb/s, que é 

igual a 62.5kB/s, isto significa ter que enviar 62500 bytes por segundo. É assim necessário confi-

gurar o filtro para gerar 62500 tokens por segundo. 



CAPÍTULO 3

 

 

3.2.1.3

A fila de espera SFQ tenta distribuir de uma forma justa o tráfego de dados a transmitir para 
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3.2.1.3 Stochastic Fairness Queueing
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Este tipo de filas traz vantagens para routers baseados em software, uma vez que produz uma 

carga computacional reduzida comparativamente com outras filas de espera bem mais elabora-

das. Permite também organizar os pacotes em espera e servir uma classe de tráfego de forma 

diferente de outras classes. Por exemplo, é possível estabelecer prioridades para aplicações em 

tempo real, tais como vídeo e voz interactivos, de forma a obterem uma prioridade mais eleva-

da em comparação com aplicações sem requisitos de tempo real. 

As filas com classes PRIO também possuem as suas desvantagens. Se a quantidade de tráfego 

com prioridade elevada não for condicionada nos extremos da rede, o tráfego com prioridade 

inferior poderá sofrer atrasos excessivos enquanto aguarda que o tráfego com prioridade supe-

rior seja servido.  

 

3.2.2.2 Class Based Queue (CBQ) 

As CBQ são de todas as filas de espera existentes as mais complexas, as menos compreendi-

das, e provavelmente as mais difíceis de configurar correctamente, porque o algoritmo usado 

pelo CBQ não é muito preciso e não se enquadra nos modos de funcionamento em Linux [14].  

Para além de possuir classes, a fila CBQ é também um limitador de tráfego e é neste aspecto 

que não funciona como esperado. Por exemplo, se tentarmos limitar uma ligação de 10Mb/s a 

1Mb/s, a ligação estará 90% do tempo inactiva. Se não estiver, é necessário configurá-la para 

que fique 90% do tempo inactiva, para que se possa limitar a velocidade da ligação usando o 

CBQ [14]. 

Como já foi referido anteriormente, o CBQ funciona certificando-se que a ligação se encontra 

parada tempo suficiente para reduzir a largura de banda real à taxa configurada. Para tal, é 

necessário calcular o período de tempo entre pacotes. 

Durante as operações, o tempo de espera efectivo é medido usando um valor médio, a “expo-

nential weighted moving average” (EWMA), que considera os pacotes mais recentes exponen-

cialmente mais importantes que os mais antigos. O tempo de espera calculado é subtraído do 

EWMA medido e o número resultante é denominado em inglês por “avgidle”, ou seja, tempo 

médio de espera. 

Uma ligação sobrecarregada possui um avgidle negativo e se tornar demasiado negativo, o 

CBQ desliga-se por um curto período de tempo. Uma ligação em espera pode acumular um valor 

avgidle bastante elevado que permitirá, após um longo período de silêncio, uma largura de ban-

da máxima. Para prevenir isto, existe um valor máximo (“maxidle”) configurável. 
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Este diagrama identifica o fluxo dos tokens emprestados e a forma como os tokens são devol-

vidos às classes pai. Para que o modelo de partilha resulte, cada classe necessita de uma conta-

gem precisa do número de tokens usado por ela e por todos os seus filhos. Por esta razão, qual-

quer token usado por um filho ou uma classe folha é devolvido a cada pai até chegar à classe 

raiz. 

Qualquer classe filho que deseje um token emprestado irá pedir um à classe pai. Se esta clas-

se também estiver na sua velocidade limite irá pedir emprestado à classe pai até que um token 

livre seja encontrado ou chegue à classe raiz. Então o mecanismo de partilha é representado por 

um fluxo de tokens em direcção às classes folha e a devolução dos tokens usados flui para as 

classes raiz. 

 

3.2.3 Controlo do tráfego recebido 

O tráfego recebido num modem ADSL é colocado em filas de espera do mesmo modo que o 

tráfego enviado, no entanto as filas encontram-se no ISP. Por causa disto, não possuímos um 

controlo directo na forma como os pacotes são controlados ou nos tipos de tráfego que possuem 

maior prioridade. 

Neste caso a única maneira de manter o atraso dos pacotes do tráfego enviado reduzido no 

caso de ligações TCP, é certificarmos que não se enviem os dados demasiado rápidos, senão 

serão colocados nas filas de espera do ISP. Infelizmente, não existe uma maneira directa de 

controlar a velocidade a que os pacotes chegam, mas devido às características de funcionamen-

to do TCP, existem outras formas de reduzir a velocidade dos remetentes. 

Uma das formas é descartar intencionalmente os pacotes recebidos. O TCP está projectado 

para tirar total proveito da largura de banda disponível, evitando igualmente o congestionamen-

to da ligação. Isto significa que durante o envio de dados TCP com bastante volume, o transmis-

sor aumenta gradualmente a velocidade de envio do tráfego até que um pacote seja perdido ou 

descartado. O TCP detecta a perda e reduz a janela de transmissão. Este ciclo continua durante 

a transferência e garante que os dados sejam enviados o mais rápido possível (não havendo per-

das) [15]. Este controlo é problemático pois obriga a retransmitir pacotes que de facto não 

foram perdidos pela rede (logo leva ao desperdício de recursos). 

Outra das formas é através da manipulação do anúncio da janela de recepção [15]. Durante 

uma transferência TCP, o receptor envia para o emissor um fluxo contínuo de pacotes de con-

firmação (ACK). Nos pacotes de confirmação é indicado o tamanho da janela de recepção que 

representa uma quantidade de dados (não confirmados) que o emissor deverá enviar. Ao mani-

pular o tamanho da janela dos pacotes ACK enviados, pode reduzir-se o débito a transmissão do 

emissor. Este controlo é feito pelos equipamentos terminais pelo que não é viável coordenar as 

janelas receptoras independentes. 
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3.2.4 Ferramentas necessárias 

Para controlar e gerir o tráfego de rede usando um sistema Linux é utilizado o pacote de fer-

ramentas denominado iproute2, o pacote iptables e o módulo Intermediate Queueing device 

(IMQ).  

 

3.2.4.1 IProute 2 

O iproute2 é uma colecção de ferramentas para controlar redes TCP/IP e para controlo de 

tráfego de rede em sistemas Linux. É actualmente mantido por Stephen Hemminger. O autor 

original, Alexey Kuznetsov é bem conhecido pela implementação de QoS no Linux kernel. 

As ferramentas essenciais presentes no pacote iproute são o “ip” e o “tc”. O “ip” controla a 

configuração dos protocolos IPv4 e IPv6 e o “tc” é usado para o controlo de tráfego. 

O comando “tc” utilizado para criar filas de espera num sistema Linux. Permite implementar 

todo o tipo de filas referidas nas secções anteriores. 

 

3.2.4.2 Intermediate Queueing Device (IMQ) 

Os dispositivos IMQ permitem controlar o tráfego recebido, usando as filas de espera para o 

envio de dados.  

Existem filas de espera só para controlar o tráfego recebido, mas as suas funcionalidades são 

limitadas. Por outro lado, há as filas de espera para os dados a enviar (como o HTB, PRIO, etc.) 

que são muito flexíveis e eficientes. 

Com o IMQ é possível usar estas filas para controlar os dados recebidos, preservando todas as 

funcionalidades e vantagens que estas filas de espera proporcionam. 

O IMQ permite também controlar o tráfego transferido por múltiplas interfaces de rede. Só é 

possível associar uma fila de espera a uma interface de rede e associar o mesmo tipo de fila a 

várias interfaces, mas estas instâncias de filas não se encontram relacionadas entre si. Elas não 

partilham o seu estado, nem qualquer outra informação entre si. Ou seja, não é possível limitar 

a soma da banda que passa pelas filas em interfaces diferentes, só é possível limitar cada uma 

individualmente. 

Quando se pretende colocar uma fila no fluxo de tráfego que vem (ou vai) para interfaces 

múltiplas, usa-se o IMQ para efectuar a agregação do tráfego. Com o IMQ não se está limitado às 

interfaces físicas para a associação de filas de espera. 
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3.2.4.3 iptables na marcação de pacote 

O iptables é uma ferramenta muito importante para implementar redes comunitárias em 

Linux. Com esta ferramenta é possível:  

• Construir firewalls baseadas em filtragens stateless e stateful de pacotes; 

• Usar NAT e masquerading para partilha da ligação à internet; 

• Usar NAT para implementar proxies transparentes; 

• Ajudar os sistemas tc e iproute2 usados para construir routers sofisticados com QoS; 

• Manipular pacotes como por exemplo alterar os bits de ToS/DSCP/ECN no cabeçalho IP. 

 

A) Funcionamento base do IPtables 

O iptables permite ao administrador do sistema definir tabelas que contêm um encadeamento 

de regras para o tratamento de pacotes. Cada tabela está associada a um tipo diferente de pro-

cessamento de pacotes, sendo estes processados ao atravessarem a cadeia de regras. Uma regra 

numa cadeia pode reencaminhar um pacote para outra cadeia, e isto pode ser repetido confor-

me o nível de complexidade desejado. Cada pacote da rede que chega ou sai da máquina per-

corre pelo menos uma cadeia. 

A fonte do pacote determina qual a cadeia que terá de atravessar primeiro. Ao todo existem 

3 tabelas principais: filter, nat e mangle. A tabela filter é responsável por filtragens de pacotes. 

As regras da tabela nat têm o poder de alterar características de origem ou de destino de um 

pacote.  

As cadeias predefinidas possuem a sua política, por exemplo DROP, é aplicado ao pacote se 

chegar ao fim da cadeia. O administrador do sistema pode criar o número de cadeias que dese-

jar. Estas cadeias não têm políticas, se um pacote chegar ao fim da cadeia é retornado à cadeia 

que o chamou. 

Numa cadeia cada regra poderá conter uma especificação de quais os pacotes que combinam, 

e poderá também conter um alvo. Enquanto um pacote percorrer uma cadeia, cada regra exa-

mina à vez o pacote. Se uma regra não combinar com o pacote, este passa para ser examinado 

pela regra seguinte. Se a regra combinar com o pacote, a regra toma a acção indicada pelo alvo, 

que poderá resultar na continuação do pacote ao longo da cadeia ou não. 

O pacote continua a percorrer a cadeia até: 

• Uma regra combinar com o pacote e decidir o destino desse pacote (como por exemplo 

aceitando ou rejeitando o pacote); 

• Uma regra chamar o alvo RETURN, que retorna o pacote à cadeia que a chamou; 

• O pacote chegar ao fim da cadeia. 
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B) Marcação de pacotes 

O alvo MARK é usado para definir o valor das marcas Netfilter que estão associadas a pacotes 

específicos. Este alvo só é válido na tabela “mangle”, e não funcionará fora dela. Os valores de 

MARK podem ser usados em conjunto com as capacidades de encaminhamento avançado em 

Linux para enviar diferentes pacotes por diferentes rotas e reencaminhá-los para diferentes 

classes dentro de uma fila de espera, etc. É necessário referir que o valor da marca não é defi-

nido dentro do pacote actual, mas sim um valor que está associado, dentro do kernel, com o 

pacote.  

 

Figura 15: Esquema da tabela mangle do iptables 

Exemplo de utilização: 

iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j MARK --set-mark 2 

Este comando adiciona na tabela mangle uma regra de PREROUTING, que marca todos os 

pacotes que possuam uma porta de destino com o valor 22 (porta do SSH) com o valor 2. Com o 

“tc” é possível identificar estas marcas e reencaminhar os pacotes para a classe desejada dentro 

de uma fila de espera. 

C) Filtro Layer7 

As formas tradicionais de classificação de pacotes, baseadas geralmente no tipo de protocolo 

de transporte, da camada 4 do modelo de rede OSI (TCP ou UDP) e nas portas de origem e/ou 

destino, são suficientes na maioria dos casos. Porém ela pode ser ineficaz em alguns casos espe-

cíficos, como por exemplo, no caso de programas de P2P (programas de partilha de ficheiros, 

como o eMule), que utilizam portas aleatórias ou em caso de serviços correndo numa porta não 

padrão (por exemplo um servidor HTTP correndo na porta 1111). Em casos como este, o uso de 

um classificador de pacotes que faz a análise dos dados na camada de aplicação (camada 7 do 

modelo OSI) torna-se indispensável. Este módulo extra para o iptables traz por omissão imensos 

protocolos predefinidos e que são constantemente actualizados com os protocolos mais recen-

tes. 
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É possível efectuar a marcação de pacotes usando o filtro layer7, como por exemplo: 

iptables -t mangle -A PREROUTING -m layer7 --l7proto ssh -j MARK --set-mark 2 

Todos os pacotes ssh são marcados com o valor 2. 

 

3.3 Balanceamento de tráfego por múltiplos ISPs 

Em redes comunitárias de utilizadores uma única ligação ADSL ou Cabo não é fiável e poderá 

não fornecer largura de banda suficiente para os utilizadores. Uma forma de aumentar a fiabili-

dade e a largura de banda disponível nas ligações à Internet é distribuir o tráfego pelas diferen-

tes ligações. 

Também é importante possuir um sistema de detecção e recuperação de falhas nas ligações 

(fail-over), ajustando as rotas automaticamente consoante a disponibilidade das ligações, 

garantindo assim uma probabilidade inferior de se perder conectividade à Internet. 

Com o balanceamento de carga e a recuperação de falhas é possível disponibilizar aos utiliza-

dores da rede comunitária uma conectividade à Internet mais fiável e maior largura de banda 

sobre duas ou mais ligações não fiáveis de banda larga. 

É possível fazer balanceamento de carga por ligações ou por pacotes, que serão explicadas 

em detalhe nas secções seguintes. 

 

3.3.1 Balanceamento por ligação usando iproute2 

O balanceamento de carga por ligação permite distribuir o tráfego da rede local pelas inter-

faces de rede com base no número de ligações estabelecidas em cada interface, utilizando o 

algoritmo Round-Robin. Em Linux é possível realizar este tipo de balanceamento de carga usan-

do o iproute2.  

 

 

Figura 16: Esquema representativo do balanceamento de carga por ligação 
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3.3.1.1 Como implementar em Linux 

A primeira questão é como reencaminhar as respostas aos pacotes recebidos pelo mesmo for-

necedor de Internet. Tal é possível criando alguns nomes simbólicos para as diferentes variáveis, 

sendo: 

• $IF1 o nome da primeira interface de rede; 

• $IF2 o nome da segunda interface de rede; 

• $IP1 o endereço IP da primeira interface de rede; 

• $IP2 o endereço IP da segunda interface de rede; 

• $P1 o endereço IP da gateway do fornecedor 1; 

• $P2 o endereço IP da gateway do fornecedor 2; 

• $P1_NET a rede IP em que $P1 está inserido; 

• $P2_NET a rede IP em que $P2 está inserido. 

É necessário criar duas novas tabelas no iproute, T1 e T2. Depois coloca-se as rotas em cada 

uma das tabelas: 

ip route add $P1_NET dev $IF1 src $IP1 table T1 

ip route add default via $P1 table T1 

ip route add $P2_NET dev $IF2 src $IP2 table T2 

ip route add default via $P2 table T2 

 

Com estes comandos construiu-se uma rota para a gateway e uma rota por omissão por essa 

gateway, exactamente igual ao que se faria apenas para um fornecedor de internet, mas para 

neste caso colocam-se as rotas em tabelas separadas por fornecedor. 

Em seguida é necessário configurar a tabela principal de encaminhamento. Os próximos 

comandos garantem que é escolhido correctamente o endereço IP de destino. 

ip route add $P1_NET dev $IF1 src $IP1 

ip route add $P2_NET dev $IF2 src $IP2 

Em seguida, é necessário configurar as regras de encaminhamento que definem qual das tabe-

las usar. É necessário garantir que a rota seja estabelecida por uma dada interface se já se pos-

suir o IP de destino correspondente. 

ip rule add from $IP1 table T1 

ip rule add from $IP2 table T2 

~ 

Este conjunto de regras garante que todas as respostas ao tráfego recebido numa interface 

em particular são enviadas por essa mesma interface. 
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A segunda questão é como balancear o tráfego a enviar pelos dois fornecedores. Em vez de se 

escolher um dos dois fornecedores como rota padrão, é necessário definir a rota padrão como 

uma rota multi-caminho. No kernel por omissão isto irá balancear as ligações pelos dois forne-

cedores: 

ip route add default scope global nexthop via $P1 dev $IF1 weight 1 nexthop via $P2 

dev $IF2 weight 1 

 

O parâmetro weight pode ser alterado para favorecer um fornecedor sobre o outro, ou seja, 

representa o peso que cada ligação irá ter. 

É necessário ter em atenção que o balanceamento não será perfeito, uma vez que é baseado 

em rotas e ligações, e as rotas encontram-se em memória. Isto significa que as rotas usadas 

frequentemente serão usadas sempre para o mesmo fornecedor. 

 

3.3.1.2 Detecção e recuperação de falhas nas ligações 

Existe um pequeno problema sobre a forma como o kernel detecta o estado de uma interface 

ou da ligação ao fornecedor de Internet. Enquanto o kernel não usar a interface não consegue 

saber se ela está funcional ou não. Quando se tenta usar uma interface o kernel irá marcá-la de 

acordo com o resultado da operação. Isto é, se uma interface estiver em baixo, e se se conti-

nuar a tentar aceder à Internet através dela, o kernel irá simplesmente usar outra interface. O 

problema reside no facto do kernel não se aperceber se interface se encontra novamente opera-

cional, uma vez que não a vai tentar usar novamente.  

Uma forma de controlar este problema é usar explicitamente a interface com pacotes não crí-

ticos. Isto pode ser feito escrevendo um simples programa que constrói rotas específicas para 

cada gateway e envia pings em intervalos fixos de tempo. Depois a rota padrão é configurada 

para as duas ou mais interfaces ou apenas para as que se encontram funcionais. 

Correr os pings em intervalos de tempo fixos não parece ser uma solução elegante, mas fun-

ciona. Outra hipótese, é considerar o uso do arping em vez das respostas aos pacotes ICMP. 

Ambos podem ser problemáticos, já que a gateway pode descartar pacotes ICMP, deixando assim 

de funcionar o ping. Por outro lado, há casos em que o fornecedor possui instalado algum tipo 

de balanceador de carga provocando uma troca dos endereços MAC de uma gateway para a 

outra, tornando o uso do ARP inútil. As novas versões de ARPing usam um modo de broadcast 

que resolve o problema do fornecedor alterar o endereço MAC da gateway. 
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3.3.2 Balanceamento por pacote usando bonding 

Bonding é a implementação em Linux do protocolo IEEE 802.3ad, normalmente designado por 

Port Trunking. O bonding permite a agregação de múltiplas portas num único grupo, combinan-

do efectivamente a largura de banda em cada ligação numa única ligação, ao contrário do 

balanceamento de carga por ligação apresentado na secção 3.4.1. O bonding permite também a 

criação de múltiplas ligações gigabit para transportar o tráfego através das zonas mais densas de 

tráfego.   

Por exemplo, é possível agregar 3 portas de 1 Mbit/s numa porta única com 3 Mbit/s de velo-

cidade. Este tipo de balanceamento de carga tira máximo partido das múltiplas ligações já que 

envia cada pacote por uma interface diferente. 

 

 

 

Figura 17: Esquema representativo do funcionamento do bonding 

 

3.4 Sumário 

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

acessos à Internet são partilhados por vários utilizadores. Com o subsistema QoS do Linux é pos-

sível fazer um controlo do tráfego de uma forma muito flexível e eficiente. 

Para gerir a largura de banda na rede existem as filas de espera virtuais que permitem a ges-

tão do tráfego. Existem dois tipos de filas, com classes e sem classes. As filas de espera sem 

classes não distinguem o tipo de tráfego que passa por elas, mas desempenham um papel impor-

tante na reorganização dos pacotes e são geralmente usadas como as filas por omissão nas inter-

faces de rede ou podem ser usadas dentro das filas com classes. As filas SFQ permitem dar igual 

prioridade a todo o tipo de tráfego, mas é susceptível ao tráfego P2P. 

As filas com classes permitem classificar o tráfego que passa pelas filas, permitindo a prioriti-

zação de certo tipo de tráfego em relação aos outros. A fila HTB é composta por uma árvore em 



CAPÍTULO 3: QUALIDADE DE SERVIÇO 37 

 

 

que cada ramificação representa uma classe, que pode ser um utilizador ou um tipo de tráfego 

de rede, e nas folhas dessa ramificação podem-se colocar filas de espera sem classes. O HTB é 

eficiente na partilha de banda pelas diferentes classes, já que se uma classe mais prioritária não 

estiver a consumir largura de banda, esta é distribuída pelas restantes classes caso seja requisi-

tado. 

Para controlar e gerir o tráfego de rede usando um sistema Linux é utilizado o pacote de fer-

ramentas denominado iproute2, o pacote iptables e o módulo para o kernel Intermediate 

Queueing device (IMQ).  

Com o balanceamento de carga e a recuperação de falhas é possível disponibilizar aos utiliza-

dores da rede comunitária uma conectividade à Internet mais fiável e maior largura de banda 

sobre duas ou mais ligações não fiáveis de banda larga. 

 

 



 

Capítulo 4 

4. Serviços de rede 

4.1 Introdução 

O uso de redes comunitárias para além de proporcionarem um acesso à Internet com melhor 

qualidade de serviço e maior largura de banda, potenciam 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. Como a tecnologia base é a IP, é possível a convergência de ser-

viços tornando-se o sistema integrado. 

Nas próximas secções serão descritos alguns serviços mais relevantes, como por exemplo voz 

sobre IP, vídeo vigilância sobre IP e televisão sobre IP. Será feita uma descrição do serviço, em 

seguida uma ferramenta que permite a implementação desse serviço numa máquina Linux, e por 

fim um exemplo da topologia da rede usando esse serviço. 

 

4.2  Servidor Web 

Um servidor Web é um programa de computador que é responsável por aceitar pedidos http 

de clientes Web, que são conhecidos por navegadores Web, e enviam respostas http que usual-

mente são páginas Web como documentos HTML e objectos ligados (imagens, etc.). 

Na prática muitos servidores Web possuem também as seguintes características: 

• Autenticação, pedido opcional de autorização (nome de utilizador e palavra-chave) 

antes de permitir o acesso a alguns ou a todos os recursos; 

• Manipulação de conteúdos estáticos (ficheiros armazenados no sistema de ficheiros do 

servidor) e conteúdos dinâmicos (SSI, CGI, SCGI, FastCGI, JSP, PHP, ASP, ASP. NET, 

etc.); 

• Suporte para HTTPS (SSL ou TLS) para permitir ligações seguras (cifradas) ao servidor na 

porta 443 em vez da usual porta 80. 
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• Compressão dos conteúdos para reduzir o tamanho das respostas (para reduzir o consu-

mo da largura de banda, etc.); 

• Alojamento virtual (Virtual Hosting) para servir várias páginas Web usando apenas um 

endereço IP; 

• Optimização da largura de banda para limitar a velocidade das respostas para não satu-

rar a rede e ser capaz de servir um maior número de clientes. 

Na imagem apresentada em baixo encontra-se uma lista dos servidores Web mais usados 

ao longo dos últimos anos; estes valores foram publicados num questionário realizado pela 

Netcraft. 

 

 

Figura 18: Gráfico dos servidores Web mais usados [16] 

Existem diversos servidores Web disponíveis, sendo alguns deles específicos para algumas 

situações. Por isso, o facto de um servidor Web não ser muito popular não significa à partida 

que ele possua muitos bugs ou tenha fraco desempenho. 

 

4.2.1 Servidor Apache 

O servidor Apache (Apache server) é o mais bem sucedido servidor Web livre. Foi criado em 

1995 por Rob McCool, então funcionário do NCSA (National Center for Supercomputing Applica-

tions), Universidade de Illinois. Numa pesquisa realizada ao longo destes anos pela Netcraft, foi 

constatado que a utilização do Apache ultrapassa 60% dos servidores activos no mundo [16]. 
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É a principal tecnologia da Apache Software Foundation, responsável por mais de uma dezena 

de projectos envolvendo tecnologias de transmissão via Web, processamento de dados e execu-

ção de aplicações distribuídas. 

O servidor é compatível com o protocolo HTTP versão 1.1 [17]. As suas funcionalidades são 

mantidas através de uma estrutura de módulos, podendo inclusivamente o utilizador escrever os 

seus próprios módulos — utilizando a API do software. 

É disponibilizado em versões para os sistemas Windows, Novell Netware, OS/2 e diversos 

outros do padrão POSIX (Unix, Linux, FreeBSD, etc.). 

A) Segurança 

Para garantir segurança nas transacções HTTP, o servidor dispõe de um módulo chamado 

mod_ssl, o qual adiciona a capacidade do servidor atender pedidos utilizando o protocolo 

HTTPS. Este protocolo utiliza uma camada SSL para cifrar todos os dados transferidos entre o 

cliente e o servidor, dando maior grau de segurança, confidencialidade e confiabilidade aos 

dados. A camada SSL é compatível com certificados X.509, que são os certificados digitais for-

necidos e assinados por grandes entidades certificadoras no mundo. 

B) Configuração 

O servidor é configurado por um ficheiro cujo nome é httpd.conf e opcionalmente pode haver 

configurações por cada directório utilizando ficheiros com o nome .htaccess, onde é possível 

utilizar autenticação de utilizadores pelo próprio protocolo HTTP utilizando uma combinação do 

ficheiro .htaccess com um ficheiro .htpasswd, que guardará os utilizadores e palavras-chave 

(cifradas). 

 

4.2.2 Páginas Web para a rede comunitária 

Utilizando um servidor Web para a rede local comunitária, é possível alojar páginas de acesso 

único para os utilizadores e os administradores da rede. Estas páginas podem possuir vários tipos 

de funcionalidades, como por exemplo, uma página que seja um portal do condomínio onde os 

residentes podem efectuar votações, discutir assuntos relevantes em fóruns e colocar notícias 

relevantes ao condomínio. Permite também alojar páginas de configuração da máquina servidor, 

sendo possível a gestão dos servidores e dos clientes de uma forma muito mais simples e auto-

matizada através de uma interface Web. 

Permite também aos utilizadores uma quota em disco para colocarem as suas páginas pessoais 

online para o exterior. 
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4.3  Voz sobre IP 

O protocolo Voz sobre IP (VoIP) é um protocolo optimizado para a transmissão de voz pela 

Internet ou outros tipos de redes de comutação de pacotes. VoIP é usado frequentemente para 

referir transmissão de voz, em vez do protocolo que a implementa. 

Os protocolos usados para transportar os sinais de voz numa rede IP são geralmente chamados 

protocolos VoIP. Os custos das chamadas VoIP são mais reduzidas devido ao uso de uma única 

rede para transportar dados e voz, especialmente no caso em que os utilizadores já possuam 

uma rede com capacidade subutilizada, que pode transportar VoIP sem custo adicional. Chama-

das de VoIP para VoIP geralmente são gratuitas, enquanto chamadas VoIP para redes públicas 

(PSTN) podem ter custo para o utilizador. 

O VoIP pode facilitar tarefas difíceis em redes tradicionais. Chamadas recebidas podem ser 

automaticamente reencaminhadas para um telefone VoIP, independentemente da localização na 

rede. Por exemplo, é possível levar um telefone VoIP para uma viagem, e independentemente 

do sítio onde se liga o telefone à Internet pode-se receber chamadas, se a ligação for suficien-

temente rápida e estável. O facto de a tecnologia estar associada à Internet também traz a 

vantagem de poder integrar telefones VoIP com outros serviços como a vídeo-conferência, servi-

ço de mensagens instantâneas, partilha de ficheiros e gestão de listas telefónicas. Estar ligado à 

Internet também significa que o custo da chamada não depende da localização geográfica, nem 

dos horários de utilização. 

Vários pacotes de serviço VoIP incluem funcionalidades que em redes tradicionais seriam 

cobradas à parte, como conferência a três, redireccionamento de chamadas, remarcação auto-

mática e identificador de chamadas. 

Entretanto, apesar de amplamente utilizado através de computadores, o VoIP pode ser utili-

zado através de adaptadores para telefones analógicos ou gateways VoIP, que são dispositivos 

que podem ser ligados directamente a um acesso de banda larga à Internet e a um aparelho 

telefónico comum ou a um PABX em posições de troncos ou ramais. Fornecem a interligação 

entre as redes IP e as redes fixas telefónicas. 

Apesar de poucos ambientes de escritório e residências utilizarem uma infra-estrutura pura-

mente VoIP, os operadores de telecomunicações usam a tecnologia frequentemente, geralmente 

em redes IP dedicadas para interligar estações e converter sinais de voz em pacotes IP e vice-

versa. O resultado é uma rede digital genérica (tráfego de voz e dados) escalável. 

 

4.3.1 Asterisk 

O Asterisk é um Software Livre, portanto de código aberto, que implementa em software os 

recursos encontrados num PABX convencional, utilizando tecnologia VoIP. 
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Inicialmente desenvolvido pela empresa Digium recebe actualmente contribuições de progra-

madores por todo o mundo. O seu desenvolvimento é activo e sua área de aplicação muito pro-

missora. 

O software básico do Asterisk inclui muitas funcionalidades disponíveis em sistemas PABX pro-

prietários: correio de voz, chamadas em conferência, respostas interactivas por voz (menus pelo 

telefone), e distribuição automática das chamadas. Os utilizadores podem criar novas funciona-

lidades por escreverem scripts com plano de chamadas na linguagem própria do Asterisk, por 

adicionar novos módulos desenvolvidos em C, ou por desenvolver Asterisk Gateway Interface 

scripts em perl ou outras linguagens. 

Para associar telefones analógicos a um servidor Linux a correr o Asterisk, ou para se ligarem 

às linhas PSTN, o servidor necessita de estar equipado com hardware especial. Existem várias 

empresas que vendem placas PCI para associar telefones, linhas telefónicas, linhas T1 e E1, e 

outro tipo de serviços telefónicos analógicos e digitais a um servidor. 

 O Asterisk suporta também uma vasta gama de protocolos VoIP, incluindo o SIP, MGCP e 

H.323. O Asterisk consegue suportar a maior parte de telefones SIP, funcionando como um regis-

tador e como uma gateway entre os telefones IP e a PSTN. Os criadores e colaboradores do Aste-

risk também desenvolveram um novo protocolo, Inter-Asterisk eXchange (IAX2), para uma efi-

ciente junção das chamadas entre PBXs Asterisk, e para fornecedores de serviços VoIP que 

suportem esse protocolo. Alguns telefones suportam o protocolo IAX2 para comunicarem direc-

tamente com um servidor Asterisk [18].  

Por suportar uma mistura de serviços de telefone VoIP tradicionais, o Asterisk permite a cons-

trução de novos sistemas telefónicos, ou migrar gradualmente sistemas existentes para novas 

tecnologias. 

Muitas companhias telefónicas VoIP começaram já a suportar o Asterisk. Muitas já oferecem 

[19] suporte ao IAX2 ou SIP trunking directamente para um servidor Asterisk como uma alterna-

tiva a fornecer ao cliente um ATA (Advanced Technology Attachment). 

 

4.3.2 VoIP numa rede local comunitária 

A utilização de VoIP numa rede local para uma comunidade de utilizadores permite a comuni-

cação gratuita entre os utilizadores na rede local e a realização de chamadas para outros utili-

zadores na Internet, ou mesmo na PSTN. 

Na figura 19 encontra-se representado um exemplo de uma topologia VoIP para uma rede 

local usando uma gateway com o Asterisk instalado.   

 



CAPÍTULO 4: SERVIÇOS DE REDE 43 

 

 

 

Figura 19: Topologia de uma rede local VoIP usando o Asterisk 

Com os adaptadores de analógico para VoIP é possível o reaproveitamento dos telefones ana-

lógicos para serem usados na rede VoIP, tornando-se mais fácil a transição do analógico para o 

VoIP. 

Esta abordagem permite usar o serviço de uma ou mais companhias telefónicas VoIP para 

reencaminhar tanto as chamadas que saem da rede local para a Internet, como as chamadas que 

chegam à rede local da Internet e que são reencaminhadas pelo Asterisk para o respectivo utili-

zado. Posteriormente se as chamadas forem para um telefone na rede telefónica pública (PSTN) 

a companhia telefónica VoIP reencaminha a chamada para a PSTN. 

É possível com o Asterisk e hardware próprio, reencaminhar directamente as chamadas para a 

rede telefónica pública. 

O Asterisk é composto por vários ficheiros de configuração sendo o mais importante o 

sip.conf, onde se colocam os utilizadores da rede. Esta informação pode também ser colocada 

numa base de dados em MySQL facilitando assim a gestão do central telefónica Asterisk. 

 

4.4  Vídeo vigilância sobre IP 

Vídeo vigilância sobre IP pode ser definida como a transmissão de vídeo utilizando protocolos 

e padrões abertos com a finalidade de monitorização e gravação. Isto não deverá ser confundido  

com mais metodologias proprietárias de transmissão de vídeo em que apenas o construtor da 

câmara pode descodificar o vídeo com a finalidade de gravação ou visualização.  
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A primeira câmara IP foi lançada em 1996 pela Axis Communications, e utilizava uma plata-

forma embebida Linux. A Axis também lançou documentação para a API de baixo nível, chamada 

“VAPIX”, que se baseia no HTTP e RTSP. 

Esta arquitectura aberta permitiu a produtores de software de terceiros desenvolver software 

para a gestão e gravação de câmaras IP, resultando no crescimento exponencial do mercado da 

vídeo vigilância sobre IP. 

A seguir encontram-se enumeradas algumas das vantagens proporcionadas pelo uso de siste-

mas com vídeo vigilância sobre IP: 

• Custo do sistema reduzido e funcionalidade adicionada, devido à infra-estrutura ser 

composta por equipamento de rede IP; 

• Escolha de plataformas abertas de hardware e software para gravação de vídeo; 

• Grande redução no custo do sistema devido ao uso de cablagem de baixo custo em gran-

des instalações (CAT5e em vez de se usar cabo coaxial RG-58); 

• Suporte flexível e ilimitado para uma variedade de padrões e resoluções multi-

megapixel de imagens para além do NTSC, PAL e SECAM; 

• Transmissão de comandos para câmaras PTZ (Pan, Tilt, Zoom) pelo mesmo cabo; 

•  Suporte para diferentes tipos de fluxos multimédia e compressão de formatos para ali-

viar os requisitos de largura de banda de transmissão e espaço de armazenamento. 

• Suporte de novos algoritmos inteligentes embebidos de detecção de movimento com 

reconhecimento/contagem de formas de objectos, pessoas, e veículos; 

• Integração de vídeo vigilância com outros sistemas e funções tais como controlo de 

acessos, sistemas de alarme, gestão do edifício, gestão do tráfego, etc. 

• Permite integração de câmaras IP sem fios na rede.  

 

 

4.4.1 Video Vigilancia sobre IP numa rede local comuni-
tária 

A procura para sistemas de vídeo vigilância tem aumentado significativamente devido à inse-

gurança sentida hoje em dia. É possível dotar uma gateway da rede comunitária de utilizadores 

com um sistema de vídeo vigilância integrado sobre IP, uma vez que muitas câmaras de rede IP 

já disponibilizam software para a gestão das câmaras na rede e servidores integrados. 

Estas câmaras já possuem um servidor de processamento interno que faz detecção de movi-

mento, possuem uma página Web de configuração e visualização do vídeo em tempo real, e 

permitem a gravação num disco na rede. 
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A vídeo vigilância sobre IP tira partido da infra-estrutura da rede local comunitária presente 

no edifício. As topologias de vídeo vigilância sobre IP a seguir apresentadas proporcionam aos 

clientes diversos níveis de segurança com diferentes graus de interactividade. O custo de insta-

lação é bastante mais reduzido que as soluções presentes no mercado actual, uma vez que já 

utiliza a infra-estrutura IP.  

Um dos modos de funcionamento possível é a gravação do vídeo num dispositivo de armaze-

namento instalado na gateway. Isto permite aos utilizadores uma maior privacidade, sendo ape-

nas consultadas as gravações se acontecer algo de anormal. 

 

 

Figura 20: Registo seguro do vídeo 

Outro modo de funcionamento prevê que a gateway esteja ligada a uma empresa de vigilância 

externa pela Internet, que monitoriza o vídeo das câmaras em tempo real ou as gravações das 

zonas comuns. A ligação pode ser através de uma página Web acessível de forma segura a partir 

do exterior da rede, ou através de uma ligação ponto a ponto usando uma VPN (Virtual Private 

Network). 

 

 

Figura 21: Serviços de vigilância externa 
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Outro modo de funcionamento possível pressupõe o acesso dos utilizadores em tempo real às 

câmaras através de uma página Web, permitindo também o acesso remoto pela Internet ao 

vídeo das câmaras pela página Web usando Ligações cifradas (VPNs). 

 

 

Figura 22: Serviço pessoal de acesso ao circuito de vigilância 

 

4.5 Televisão e conteúdos multimédia sobre IP 

A IPTV (Internet Protovol Television) é um sistema em que um serviço de televisão digital é 

transmitido usando o protocolo IP por uma infra-estrutura de rede.  

Para utilizadores residenciais, a IPTV é geralmente disponibilizada em conjunto com Video on 

Demand e pode ser complementada com serviços de Internet adicionais como acesso Web e 

VoIP. IPTV pode ser usada para a entrega de conteúdos televisivos numa rede comunitária. 

O uso de uma plataforma base IP oferece vantagens significativas, incluindo a capacidade de 

integrar televisão com outros serviços baseados em IP como Internet de banda larga e VoIP. 

Numa rede típica de TV ou satélite, usando a tecnologia de broadcast de vídeo, todos os con-

teúdos fluem constantemente e indistintamente para cada utilizador, e ele selecciona o conteú-

do a visualizar na set-top box. O IPTV funciona de uma maneira diferente. O conteúdo permane-

ce num servidor da rede, e apenas o conteúdo que o utilizador escolhe é enviado para a sua 

televisão. Isto também permite que a privacidade do utilizador possa ser comprometida a um 

nível superior ao das tradicionais redes de TV ou satélite. Pode igualmente fornecer meios para 

cortar, ou pelo menos interromper a rede privada (Denial of Service). 

Nos próximos parágrafos serão apresentadas a interactividade, vídeo a pedido, serviços con-

vergentes baseados em IPTV, e limitações associadas à televisão sobre IP. 
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A) Interactividade 

Uma plataforma baseada em IP também permite oportunidades significativas para tornar a 

experiencia televisiva mais interactiva e personalizada.  

O fornecedor pode, por exemplo, incluir um programa interactivo que permite aos utilizado-

res procurar os conteúdos pelo título ou pelo nome do autor. Os utilizadores podem também 

aceder a fotos ou música armazenados no seu PC na televisão, usar um telefone sem fios para 

programar a gravação de um programa favorito, ou até ajustar o controlo paternal para que as 

crianças possam ver um documentário para um trabalho da escola, enquanto os pais estão longe 

de casa. 

B) Video on Demand – VoD 

VoD permite a um cliente navegar pela programação ou, visualização de catálogos com filmes 

e trailers, e seleccionar uma gravação para visualização. O filme seleccionado começa a ser 

transmitido quase instantaneamente na televisão ou no computador do utilizador. 

Tecnicamente, quando um utilizador selecciona um filme, uma ligação unicast ponto-a-ponto 

é criada entre o descodificador (Set-Top Box ou PC) do utilizador e o servidor de conteúdos. A 

sinalização das funcionalidades interactivas (pausa, câmara lenta, etc.) é assegurada pelo RTSP 

(Real Time Streaming Protocol).  

Numa tentativa de evitar pirataria de conteúdos, os conteúdos VoD são geralmente encripta-

dos. Enquanto a encriptação de transmissões por cabo e satélite são uma prática antiga, com a 

tecnologia IPTV ela pode ser pensada como uma forma de Digital Rights Management (DRM). Por 

exemplo, um filme é escolhido, estando disponível para visualização durante 24 horas após 

pagamento, que depois desse tempo torna-se indisponível. 

C) Serviços convergentes com base no IPTV 

Outra vantagem das redes IP é a possibilidade de integração e convergência. Serviços conver-

gentes implicam interacção de serviços existentes de uma maneira transparente para criar novos 

serviços com valor acrescentado. Serviços IP permitem aos consumidores, a qualquer hora e em 

qualquer lugar, ter acesso a conteúdos nas televisões, computadores e telemóveis, e integrar 

serviços e conteúdos para se fundirem. Em empresas e instituições, a IPTV elimina a necessidade 

de ter uma infra-estrutura paralela para fornecer serviços em tempo real e gravação de vídeo. 

D) Limitações 

Devido ao IPTV necessitar de transmissão de dados em tempo real e usar o protocolo Internet, 

é sensível à perda de pacotes e atrasos se o fluxo dos dados não for fiável. Se a ligação IPTV não 

for demasiado rápida, podem ocorrer perdas e falhas na imagem. Este problema mostrou-se 

particularmente crítico em experiências de transmissão de IPTV através de redes sem fios.  
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4.5.1 MythTV 

O MythTV consiste num conjunto de aplicações com licença GPL desenhadas para converter 

um computador pessoal numa caixa completa de convergência de serviços e interactividade com 

todas as capacidades desejadas num centro multimédia [20]. 

O MythTV disponibiliza todas as funcionalidades esperadas de uma solução de gravação de 

vídeo digital (DVR, Digital Video Recorder), tais como parar, andar para a frente e LiveTV, com 

suporte para múltiplas placas sintonizadoras. O MythTV pode também processar dados broadcast 

de vídeo digital (em inglês Digital Video Broadcast, DVB) de placas sintonizadoras de HDTV 

quando aplicável. Possui uma interface visível no ecrã que fornece meta-dados contextuais ricos 

quando se navega pelos canais, inclui também suporte para atalhos usando um teclado para uma 

rápida interacção e permite também alterar e importar temas que mudam totalmente o aspecto 

da interface. 

 

Figura 23: Interface do MythTV 

O MythTV possui também a funcionalidade de detectar e remover automaticamente a publici-

dade entre programas nas gravações, agendar gravações com resolução de conflitos integrado e 

um conjunto rico de módulos adicionais que melhoram a experiência pessoal de entretenimento. 

Várias funcionalidades opcionais provêem de vários componentes modularizados: DVD vídeo e CD 

áudio playback, informação do estado do tempo, emulação de jogos ROM, etc. 

O MythTV também é bastante escalável no sentido em que um sistema pode conter várias car-

tas sintonizadoras, ou múltiplos sistemas podem possuir uma ou mais cartas sintonizadoras, em 

que todas elas trabalham para gerar um único programa de gravação unificado para aperfeiçoar 

as capacidades de gravação. Isto é feito através de uma arquitectura bem desenhada de rede 

distribuída descrita na secção seguinte. 

 

4.5.2 IPTV numa rede local comunitária 

Na figura 24 encontra-se representada uma topologia possível para a distribuição de IPTV e 

conteúdos multimédia na rede comunitária usando o MythTV.  
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Figura 24: Topologia de uma rede local IPTV usando o MythTV 
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Os principais dispositivos do MythTV que permitem a criação de uma rede local com distribui-

ção de IPTV são: 

• MythTV Frontend, liga-se ao MythTV master backend; 

• MythTV Backend, geralmente dispõe dos recursos televisivos, como placas sintonizado-

ras de TV; 

• MythTV Master Backend, coordenador de todos os backends. 

O MythTV frontend é o componente visual do sistema que permite a interactividade entre o 

utilizador e o MythTV, mostrando os conteúdos num ecrã como uma televisão ou um monitor. O 

frontend é executado em cada dispositivo onde o utilizador interage com o MythTV. O MythTV 

frontend é um cliente do MythTV master backend.  

O MythTV backend é o responsável pela interacção com as placas sintonizadores de TV, orga-

nização da programação, gravação, armazenamento de conteúdos, e outras funções típicas de 

um servidor. Todos os frontends necessitam de se ligarem a um backend para realizar as suas 

funções. 

O master backend é um backend normal, mas controla um grupo de backends (slave bac-

kends). Quando se tem mais de um backend num sistema, só se selecciona um para funcionar 

como “Master Backend”. O MythTV master backend mantém todos os outros backends, inclusive 

a si próprio, a trabalharem como um único sistema distribuído.  

Se a(s) placa(s) de sintonização de TV do master backend estiverem já ocupadas a gravarem e 

existir outra gravação programada, ou um utilizador pedir para ver LiveTV, o master backend 

localiza e utiliza uma placa sintonizadora de TV de outro backend para gravar o programa ou 

transmitir o fluxo de LiveTV para o dispositivo frontend. À medida que vão surgindo mais inte-

racções deste tipo, o sistema começa a tornar-se cada vez mais como uma rede viva de disposi-

tivos independentes. 

O MythTV gere e coordena a utilização da televisão e conteúdos multimédia por toda a rede 

enquanto é vista pelos utilizadores como um dispositivo transparente virtual único. A rede tor-

na-se num verdadeiro gravador de vídeo digital. 

 

4.6  Sumário 

Com um servidor Web para a rede comunitária local é possível disponibilizar páginas Web 

internas aos utilizadores da rede, bem como o alojamento de páginas pessoais. 

A rede local também potencia os serviços de vídeo e voz devido à sua elevada largura de ban-

da e a sua infra-estrutura IP. O software Asterisk permite tornar uma máquina Linux numa cen-

tral telefónica PABX sobre IP, dando à comunidade as vantagens proporcionadas pela voz sobre 

IP. 
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A procura de sistemas de vídeo vigilância tem aumentado significativamente devido à insegu-

rança sentida no quotidiano. É possível dotar muito facilmente a gateway da rede comunitária 

de utilizadores com um sistema de vídeo vigilância integrado sobre IP, já que muitas câmaras de 

rede IP já disponibilizam software para a gestão das câmaras na rede e servidores integrados. 

A distribuição de vídeo sobre IP também tira grande partido da rede interna devido à sua ele-

vada largura de banda. Uma plataforma baseada em IP permite oportunidades significativas para 

tornar a experiência televisiva mais interactiva e personalizada. Com o uso do sistema multimé-

dia para Linux o MythTV permite integrar numa rede local serviços de televisão e conteúdos 

interactivos.  

Os serviços de rede descritos neste capítulo são alguns exemplos de aplicações que exploram 

a largura de banda disponibilizada na rede comunitária, tornando-a mais funcional e integrada.  



 

Capítulo 5 

5. Segurança na rede 

5.1  Introdução 

Em redes comunitárias há uma grande necessidade de implementar mecanismos de segurança 

suportados por tecnologias e ferramentas apropriadas, que garantam a protecção da informação 

e de outros recursos essenciais ao sistema de informação. 

A segurança de uma rede comunitária abrange diversos aspectos complementares (ex. auten-

ticação de utilizadores, cifragem da informação transmitida), que integram um conjunto diversi-

ficado de mecanismos específicos de segurança. Esses mecanismos existem para fazer face a 

ameaças com diversas origens ou motivações, capazes de causar danos na integridade da rede. 

A determinação do nível de segurança a implementar deve ter em conta os riscos associados à 

quebra de segurança, os custos de implementação dos mecanismos de segurança necessários à 

minimização desses riscos e os respectivos benefícios. Desse balanço resultará um conjunto de 

mecanismos que suportarão uma dada política de segurança. 

Neste âmbito serão abordados em seguida alguns dos mecanismos, tecnologias e ferramentas 

de segurança, necessários para a segurança de uma rede comunitária possuindo acessos com e 

sem fios. 

 

5.2  Firewall 

Firewall tem por objectivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de con-

trolo da rede. A sua função consiste em regular o tráfego de dados entre redes distintas e impe-

dir a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra.  

A complexidade de instalação depende do tamanho da rede, da política de segurança, da 

quantidade de regras que autorizam o fluxo de entrada e saída de informações, e do grau de 

segurança desejado. 
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Figura 25: Firewalls separando a rede local da Internet 

 

5.2.1 Filtragem de pacotes 

Uma ligação TCP consiste numa série de pacotes contendo informações sobre o endereço IP 

da fonte, endereço IP do destino, porta fonte, porta destino, e um número de sequência para 

que os dados de aplicações possam ser reconstituídos sem perdas. Existem dois tipos de filtra-

gem de pacotes: as que analisam o estado da ligação do pacote (stateful); e as que analisam 

apenas o pacote (stateless). 

Com um filtro de pacotes stateless (sem estado), é possível enganar o filtro levando-o a acei-

tar pacotes que deveriam ser ignorados, manipulando os cabeçalhos TCP. Isto pode ser feito 

manipulando as opções SYN ou outras opções no cabeçalho, para fazer com que um pacote mali-

cioso se pareça como uma parte de uma ligação já estabelecida (já que o filtro de pacotes em si 

não suporta rastreio de ligações). Com o filtro de pacotes stateful é possível ignorar esses paco-

tes, já que eles não são parte de uma ligação pré-estabelecida. Isto também irá evitar a possibi-

lidade de "stealth scans", um tipo de varrimento de portas em que o remetente envia pacotes 

com opções que são muito mais complicadas de serem registadas por uma firewall, ao contrário 

dos pacotes SYN.  

Uma stateful firewall mantém-se a par não só do pacote a analisar mas também do estado das 

ligações que passam através dela. A firewall é programada para distinguir pacotes legítimos para 

diferentes tipos de ligações, onde apenas os pacotes que condizem com uma ligação conhecida 

são permitidos pela firewall, caso contrário são rejeitados. 

Os filtros de pacotes operam na camada de rede (camada 3), olhando apenas para o cabeça-

lho do pacote. No entanto, filtros de pacotes puros não possuem o conceito de estado, ou seja, 

não associam os pacotes às ligações estabelecidas, estando sujeitos a ataques que alterem o 

cabeçalho do pacote e a outro tipo de exploits. 

Uma stateful firewall é capaz de armazenar em memória atributos significativos de cada 

ligação, desde o inicio até ao fim. Estes atributos, que são conhecidos pelo estado da ligação, 

podem incluir detalhes como o endereço IP e portas envolvidas na ligação e na sequência de 

números dos pacotes que passam pela ligação. Depois disso, todos os pacotes são processados 

rapidamente, porque é simples e fácil determinar se ele pertence ou não a uma ligação já exis-

tente. Quando é terminada a ligação, a sua entrada na tabela de estados é removida. 
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5.2.2 Network Address Translator (NAT) 

Em redes de computadores, NAT, Network Address Translation, também conhecido como 

masquerading é uma técnica que consiste em reescrever os endereços IP de origem de um paco-

te que passam por um router ou firewall de maneira que um computador de uma rede interna 

tenha acesso ao exterior (rede pública). 

Com o aparecimento das redes privadas com Internet partilhada, surgiu o problema de como 

os computadores pertencentes a uma rede privada poderem receber as respostas aos seus pedi-

dos feitos para fora da rede. 

Por se tratar de uma rede privada, os endereços IP internos da rede (10/8, 172.16/12 e 

192.168/16) nunca poderiam ser passados para a Internet pois não são reconhecidos e o compu-

tador que recebesse um pedido com um IP desses não saberia para onde enviar a resposta. Sen-

do assim, os pedidos teriam de ser gerados com um IP global do router. Mas quando a resposta 

chegasse ao router, seria necessário saber a qual dos computadores presentes na LAN pertencia 

aquela resposta [21]. 

A solução encontrada foi fazer um mapeamento com base no IP interno e na porta local do 

computador. Com esses dois dados a NAT gera um número de 16 bits usando uma tabela hash; 

este número é então escrito no campo da porta de origem [21]. 

O pacote enviado para fora da rede interna contém o IP global do router e na porta de origem 

o número gerado pela NAT. Desta forma o computador que receber o pedido sabe para onde tem 

de enviar a resposta. Quando o router recebe a resposta faz a operação inversa, procurando na 

sua tabela uma entrada que corresponda aos bits do campo da porta. Ao encontrar a entrada, é 

feito o reencaminhamento para o computador correcto dentro da rede privada. 

Um computador atrás de um router/gateway NAT tem um endereço IP dentro de uma gama 

especial, própria para redes internas. Como tal, ao aceder ao exterior, a gateway seria capaz de 

encaminhar os seus pacotes para o destino, embora a resposta nunca chegasse, uma vez que os 

routers no percurso não saberiam reencaminhar a resposta.  

As entradas na NAT são geradas apenas por pedidos dos computadores dentro da rede priva-

da. Sendo assim, um pacote que chega ao router vindo de fora e que não tenha sido gerado em 

resposta a um pedido da rede, não encontrará nenhuma entrada na NAT e este pacote será 

automaticamente descartado, não sendo entregue a nenhum computador da rede. Isso impossi-

bilita a entrada de ligações indesejadas, acabando por funcionar como uma firewall. 
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5.2.3 Firewall com o iptables 

O iptables é uma aplicação do espaço do utilizador que permite ao administrador do sistema 

configurar tabelas Netfilter, cadeias e regras. O Netfilter é um módulo que fornece ao sistema 

operacional Linux as funções de firewall, NAT e registo de utilização da rede. 

O IPtables permite: 

• Construir firewalls baseadas na filtragem stateless e stateful de pacotes; 

• Usar NAT e masquerading para partilha da ligação à Internet; 

• Usar NAT para implementar proxies transparentes. 

O iptables é o sucessor do antigo filtro de pacotes ipchains do kernel Linux 2.2.x. Uma das 

grandes melhorias é que o iptables permite fazer filtragem de pacotes "stateful". Com o filtro 

de pacotes stateful é possível controlar cada ligação TCP estabelecida.  

 

5.2.3.1 iptables na prática 

Quando o iptables é carregado no kernel ele possui 5 cadeias onde é possível colocar regras. 

As cadeias são INPUT, OUTPUT, FORWARD, PREROUTING e POSTROUTING. Cada cadeia consiste 

numa lista de regras.  

Ao todo existem 3 tabelas principais: filter, nat e mangle. Na figura 26 encontra-se um dia-

grama representativo do funcionamento da tabela filter (tabela padrão) e as suas respectivas 

cadeias. 

 

 

Figura 26: Esquema da tabela filter do iptables 

São três as possíveis cadeias na tabela filter: 

• INPUT: todos os pacotes que entram no sistema; 
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• OUTPUT: qualquer pacote gerado na máquina que deva ser enviado para a rede, será 

tratado pela cadeia OUTPUT; 

• FORWARD: qualquer pacote que atravessa o filtro, proveniente de uma máquina com 

outro destino que não seja a gateway, será tratado pela cadeia FORWARD. 

No exemplo a seguir são introduzidas quatro regras na tabela filter do iptables. A primeira 

linha define a política da cadeia INPUT, ou seja, todos os pacotes que chegam se não satisfaze-

rem nenhuma regra são rejeitados. A segunda linha diz que todos os pacotes oriundos do ende-

reço IP 10.0.0.1 são rejeitados. Na terceira todos os pacotes provenientes do IP 10.0.0.2 desti-

nados à porta 80 usando o protocolo TCP são aceites. A última regra permite a aceitação de 

todos pacotes provenientes da sub-rede 172.20.0.0/16. 

 
1. iptables -P INPUT DROP 
2. iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -j DROP 
3. iptables -A INPUT -s 10.0.0.2 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 
4. iptables -A INPUT -s 172.20.0.0/16 -j ACCEPT 

 

 

Na figura 27 encontra-se um diagrama que ilustra a entrada de um pacote numa cadeia com-

posta pelas 4 regras referidas em cima. 

 

 

Figura 27: Diagrama da entrada de um pacote numa cadeia do iptables 
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5.3 Protecção em ligações Ponto a Ponto (PPP) 

Em certas redes comunitárias faz mais sentido usar ligações ponto a ponto, porque permitem 

controlar os acessos dos utilizadores à rede e validá-los num servidor RADIUS. Existem vários 

protocolos de autenticação para ligações PPP que permitem autenticar os utilizadores e prote-

ger os dados nas ligações. 

A fim de estabelecer comunicações sobre uma ligação ponto a ponto, cada terminal da liga-

ção PPP tem de enviar primeiro os pacotes LCP (Link Control Protocol, explicado em [22]) para 

configurar a ligação de dados durante a fase de estabelecimento. Após o estabelecimento da 

ligação, o PPP disponibiliza uma fase opcional de autenticação antes de continuar para a fase da 

camada protocolar de rede.  

Os protocolos de autenticação PPP, PAP e CHAP, podem ser usados para garantir que apenas 

utilizadores autorizados possam estabelecer uma ligação PPP. Na autenticação, o PPP normal-

mente disponibiliza vários tipos de segurança aos dados de autenticação (nome de utilizador e 

palavra-chave) transmitidos. Se as credenciais forem enviadas em branco (não cifradas), torna-

se fácil a leitura dos dados a alguém que os intercepte. É assim muito importante assegurar a 

cifragem das credenciais enviadas.  

 

5.3.1 Password Authentication Protocol (PAP) 

O protocolo de autenticação PAP disponibiliza um método simples par um utilizador se auten-

ticar usando um handshake de dois sentidos. Isto é feito apenas no estabelecimento da ligação 

inicial. 

Após a fase de estabelecimento da ligação estar concluída, um par nome de utiliza-

dor/palavra-chave é enviado repetidamente pelo utilizador para o autenticador até que a 

autenticação seja aceite ou a ligação terminada. 

O PAP não é um método de autenticação forte. As palavras-chave são enviadas pela rede em 

aberto. O utilizador possui o controlo da frequência e sincronismo das tentativas. 

Qualquer implementação que inclua um protocolo de autenticação mais forte tem de oferecer 

a negociação desse protocolo com uma prioridade superior ao PAP. Este protocolo de autentica-

ção é mais usado quando uma palavra-chave em aberto tem de estar disponível para simular 

uma autenticação numa máquina remota.  
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5.3.2 Challenge Handshake Authentication Protocol 
(CHAP) 

O CHAP é um protocolo de autenticação usado pelos servidores PPP para validarem a identi-

dade dos clientes remotos. Verifica periodicamente a identidade do utilizador através de um 

handshake de três sentidos. Isto acontece no estabelecimento da ligação inicial, e poderá ocor-

rer novamente a qualquer altura posterior. A verificação é baseada num segredo partilhado 

(como a palavra-chave do utilizador). 

Após a fase do estabelecimento da ligação, o autenticador envia uma mensagem challenge ao 

utilizador. O utilizador responde com um valor calculado usando uma função hash, como uma 

hash MD5 checksum. O autenticador verifica a resposta comparando o valor enviado pelo utili-

zador com o seu próprio cálculo do valor esperado, caso contrário termina a ligação. Em interva-

los regulares o autenticador envia um novo challenge ao utilizador e repete as três primeiras 

fases. 

O CHAP providencia protecção aos ataques playback pelo utilizador através do uso de um 

identificador incremental e variável, e de um valor do challenge igualmente variável. Um ata-

que playback é um método de intrusão que envolve o atacante a interceptar a transmissão, 

verificando a trama que possui a palavra-chave cifrada, guardando esse valor para ser reenviado 

(played back) para a máquina destino, tentando imitar um utilizador legítimo.  

 

5.3.3 MS-CHAP 

MS-CHAP é a versão da Microsoft do protocolo CHAP. O protocolo existe em duas versões, MS-

CHAPv1 (definido no RFC 2433 [23]) e o MS-CHAPv2 (definido no RFC 2759 [24]). MS-CHAPv2 foi 

introduzido com o Windows 2000 e foi retirado o suporte do MS-CHAPv1 no Windows Vista. 

Comparando o MS-CHAP com o CHAP: 

• Assegura um mecanismo controlado no autenticador através da troca de chaves; 

• Garante um mecanismo controlado no autenticador para novas tentativas de autentica-

ção; 

• Define os códigos de falhas retornados no campo da mensagem do pacote de falha. 

MS-CHAPv2 fornece uma autenticação mútua entre os dois peers enviando em simultâneo o 

challenge do peer no pacote de resposta e uma resposta autenticadora no pacote de sucesso. 

 



CAPÍTULO 5: SEGURANÇA NA REDE 59 

 

 

5.3.4 Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) 

O MPPE é um protocolo para cifragem de dados em ligações PPP ou em redes virtuais privadas 

(VPN). Usa o algoritmo de encriptação RSA RC4 [25]. O MPPE suporta chaves de sessão com 40-

bit, 56-bit, e 128-bit, que são alteradas frequentemente para melhorar a segurança.  

O MPPE sozinho não comprime os dados, mas o protocolo é geralmente usado em conjunto 

com o Microsoft Point-to-Point Compression (MPPC, explicado em [26]) que comprime os dados 

ao longo das ligações PPP e VPN. A negociação do MPPE acontece dentro do Compression Control 

Protocol (CCP, explicado em [27]), um subprotocolo do PPP. 

 

5.4  Controlo de acessos e cifragem em redes IP 
sem fios 

O acesso sem fios aos recursos de uma rede comunitária é bastante importante uma vez que 

fornece aos seus utilizadores mobilidade e comodidade, mas é necessário controlar o acesso à 

rede e proteger de forma robusta os dados transmitidos. 

Devido à preocupação sentida na segurança das redes sem fios, novos protocolos de segurança 

têm sido criados, desenvolvidos e actualizados a uma velocidade cada vez maior. 

 

5.4.1 IEEE 802.1x 

O IEEE 802.1x é uma norma do IEEE para o controlo de acessos na rede baseado em portas. 

Pertence ao grupo de protocolos IEEE 802 (802.1). Permite a autenticação de dispositivos asso-

ciados a uma porta LAN, estabelecendo uma ligação ponto a ponto ou impede o acesso a essa 

porta se a autenticação falhar. É usado para certos pontos de acessos sem fios, e é baseado no 

Extensible Authentication Protocol (EAP, originalmente RFC 2284, agora RFC 3748). 

O 802.1x pode ser configurado para autenticar utilizadores numa rede comunitária, negando o 

acesso não autorizado à rede, na camada de ligação de dados. Costuma ser implementado em 

pontos de acesso sem fios para superar as falhas de segurança do WEP (Wired Equivalent Pri-

vacy), quando um ponto de acesso opera numa rede privada. A autenticação é geralmente feita 

por uma entidade terceira, como um servidor RADIUS. Isto permite a autenticação apenas do 

cliente ou, mais apropriadamente, uma forte autenticação mútua utilizando protocolos como o 

EAP-TLS. 
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5.4.2 Wi-Fi Protected Access (WPA) 

A primeira versão do WPA surgiu de um esforço conjunto de membros da Aliança Wi-Fi e de 

membros do IEEE, empenhados em aumentar o nível de segurança das redes sem fios ainda no 

ano de 2003, combatendo algumas das vulnerabilidades do WEP. 

Com a substituição do WEP pelo WPA, é possível melhorar a encriptação dos dados ao utilizar 

um protocolo de chave temporária (TKIP) que possibilita a criação de chaves por pacotes, além 

de possuir uma função detectora de erros chamada Michael, um vector de inicialização de 48 

bits, ao contrário do WEP que usa uma de 24 bits e um mecanismo de distribuição de chaves. 

Além disso, uma outra vantagem é a melhoria no processo de autenticação de utilizadores. 

Essa autenticação utiliza o protocolo 802.1x e o EAP (Extensible Authentication Protocol), que 

através de um servidor de autenticação central faz a autenticação de cada utilizador antes de 

este ter acesso à rede. 

A chave de encriptação dinâmica é uma das principais diferenças do WPA em relação ao WEP, 

que utiliza a mesma chave repetidamente. Esta característica do WPA também é conveniente 

porque não exige a introdução manual das chaves de encriptação, ao contrário do WEP. 

Os tipos de EAP (Extensible Authentication Protocol) incluídos no WPA são: EAP-TLS, EAP-

TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC e EAP-SIM. Outros tipos de EAP 

podem ser suportados por clientes e servidores 802.1x. Na próxima secção são explicados em 

detalhe o EAP e as suas extensões mais utilizadas. 

 

5.4.3 Extensible Authentication Protocol (EAP) 

EAP é uma estrutura universal de autenticação usada frequentemente nas redes sem fios e 

ligações ponto a ponto (PPP). No entanto o protocolo EAP não está limitado apenas a redes 

locais sem fios e pode também ser usado para autenticação em redes com fios, apesar de ser 

frequentemente usado em redes sem fios. As normas WPA e WPA2 adoptaram oficialmente os 

cinco tipos de EAP como os seus mecanismos de autenticação oficiais. 

 EAP é uma estrutura de autenticação, e não um mecanismo de autenticação específico. O 

EAP disponibiliza algumas funcionalidades comuns e uma negociação com o mecanismo de 

autenticação desejado. Esses mecanismos são chamados métodos EAP e existem actualmente 

cerca de 40 métodos diferentes.  

EAP não é um protocolo de rede, definindo apenas o formato das mensagens. Cada protocolo 

que usa o EAP define uma maneira de encapsular as mensagens EAP dentro das mensagens do 

protocolo. No caso do 802.1x, o encapsulamento é chamado EAPOL, “EAP over LANS”. 

Nas próximas secções são abordados alguns dos métodos EAP muito usados em redes sem fios 

o EAP-TLS, EAP-TTLS, e o PEAP. 
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O EAP torna-se muito útil na autenticação de utilizadores numa rede sem fios comunitária 

porque possibilita que as credenciais introduzidas pelos utilizadores sejam validadas por um 

servidor RADIUS, fornecendo um maior controlo e permite contabilizar os acessos à rede. 

 

5.4.3.1 EAP-TLS 

EAP-Transport Layer Security ou EAP-TLS, definido no RFC 5216 [28], é uma norma aberta do 

IETF, e é bem suportada entre os vendedores de sistemas para redes sem fios. A segurança do 

protocolo TLS é forte, desde que o utilizador entenda potenciais avisos sobre credenciais falsas. 

Usa PKI (Public Key Infrastructure [29]) para tornar a ligação ao servidor de autenticação 

RADIUS ou a outro tipo de servidor de autenticação segura. Apesar de o EAP-TLS fornecer uma 

excelente segurança, o overhead provocado no lado do cliente pelos certificados pode ser o seu 

ponto fraco. 

EAP-TLS é o protocolo padrão de autenticação EAP das redes locais sem fios. Apesar de ser 

raramente utilizado, é ainda considerado uma das normas EAP mais segura e é suportada univer-

salmente por todos os fabricantes de hardware de redes sem fios e software incluindo a Micro-

soft. A necessidade de existir um certificado no lado do cliente, de qualquer modo impopular, é 

o que dá ao EAP-TLS a sua força na autenticação. Uma palavra-chave comprometida não é o 

suficiente para entrar em sistemas com EAP-TLS, porque o pirata necessita ainda de ter uma 

chave privada no lado do cliente.  

A segurança mais elevada disponível, ocorre quando as chaves armazenadas no lado do clien-

te se encontram em cartões com circuito integrado (em inglês, “smartcards”). Isto é devido a 

não haver um meio de roubar um certificado correspondente a uma chave privada de um cartão, 

sem roubar o próprio.   

Isto tipo de autenticação e protecção dos dados em redes sem fios não é muito prático numa 

rede comunitária, uma vez que os utilizadores necessitam de possuir um certificado instalado no 

seu computador para obterem acesso aos recursos da rede. 

 

5.4.3.2  EAP-TTLS 

EAP-Tunneled Transport Layer Security, ou EAP-TTLS é um protocolo EAP que estende o TLS. 

É largamente suportado em diversas plataformas, apesar de não haver suporte nativo em siste-

mas operativos Windows para este protocolo EAP; requer a instalação de pequenos programas 

extra como o SecureW2.  

O EAP-TTLS oferece uma segurança muito boa. O cliente não necessita de ser autenticado 

através de um certificado para o servidor. Isto simplifica bastante a configuração já que o certi-

ficado não necessita de ser instalado em cada cliente. 
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Após o servidor ser validado ao cliente através do seu certificado CA, o servidor pode então 

estabelecer uma ligação segura (um túnel) para autenticar o cliente. Pode usar um protocolo e 

infra-estrutura existente, incorporando mecanismos de palavra-chave e bases de dados de 

autenticação, enquanto o túnel seguro fornece protecção a ataques de escuta e intercepção dos 

dados. O nome do utilizador nunca é transmitido em aberto, melhorando assim a privacidade. 

 

5.4.3.3 PEAP 

PEAP é uma proposta conjunta da Cisco Systems, Microsoft e RSA Security como uma norma 

aberta. Já se encontra disponível em vários produtos, e fornece um nível de segurança muito 

bom. Em termos de estrutura é semelhante ao EAP-TTLS, necessitando apenas de um certificado 

PKI no lado do servidor, para criar um túnel TLS seguro para proteger a autenticação do utiliza-

dor [30]. 

PEAP/EAP-MSCHAPv2 é o termo técnico mais usado para fazer referência ao PEAP. Sempre 

que a palavra PEAP é usada, na maior parte dos casos refere-se a esta forma do PEAP já que a 

maior parte das pessoas não tem ideia que existem muitas mais opções no PEAP. O PEAP/EAP-

MSCHAPv2 é a segunda norma suportada pelo EAP mais usada no mundo, atrás do EAP-TLS. 

Este tipo de autenticação é ideal para as redes comunitárias porque é de fácil configuração 

para os utilizadores, uma vez que só necessitam de introduzir o nome de utilizador e a palavra-

chave para serem validados num servidor RADIUS. 

5.5  Acesso remoto seguro 

O acesso remoto a um servidor permite a utilizadores remotos ganhar acesso a ficheiros, ser-

viços de impressão, etc., numa rede local, como se estivessem presentes virtualmente nessa 

rede. Existem duas formas de acesso remoto, por SSH (Secure Shell) que permite aceder a uma 

máquina remota e executar comandos na consola, e por VPN (Virtual Private Network) que per-

mite o acesso virtual a uma rede local.  

O acesso remoto é bastante importante tanto para os utilizadores como para o administrador 

da rede comunitária. Com o uso das VPNs tanto os utilizadores como o administrador conseguem 

aceder de uma zona remota aos recursos internos da rede. 

 

5.5.1 Secure Shell (SSH) 

SSH é um protocolo de rede que permite a troca de dados usando um canal seguro entre duas 

máquinas. A cifragem fornece confidencialidade e integridade dos dados numa rede insegura, 

como a Internet. O SSH usa encriptação baseada em chaves públicas para autenticar o computa-

dor remoto e permitir a esse computador autenticar o utilizador, caso seja necessário.   
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O SSH é tipicamente usado para se aceder a uma máquina remota e executar comandos na 

consola, mas também suporta a criação de túneis; reencaminha portas TCP arbitrariamente e 

ligações X11. SSH usa o modelo do tipo cliente-servidor. Um servidor SSH, por omissão, escuta 

pedidos na porta TCP 22. 

Um programa cliente SSH é tipicamente usado para estabelecer ligações a um servidor SSH 

aceitando pedidos remotos. Encontram-se geralmente presentes nos sistemas operativos mais 

recentes, incluindo MAC OS X, Linux, FreeBSD, Solaris e OpenVMS. 

O SSH permite ao administrador da rede comunitária aceder à gateway para aceder à consola 

do sistema de uma forma segura. 

 

5.5.2 Virtual Private Network (VPN) 

Uma VPN é uma rede de computadores em que algumas das ligações entre peers são feitas 

por ligações abertas ou circuitos virtuais em redes como a Internet em vez de usarem circuitos 

dedicados. Uma aplicação comum é permitir comunicações seguras através da Internet pública, 

mas uma VPN não necessita de possuir funcionalidades explícitas de segurança, como a autenti-

cação ou cifragem dos conteúdos. VPNs, por exemplo, podem ser usadas para separar o tráfego 

de diferentes comunidades de utilizadores através de uma rede subjacente com elevadas carac-

terísticas de segurança. 

Permite assim aos utilizadores da rede comunitária aceder remotamente à rede para, por 

exemplo, aceder ao seu computador de casa e fazer um download de um ficheiro. Se a rede 

comunitária possuir um sistema de vigilância IP, através de uma VPN o utilizador pode aceder às 

páginas internas das câmaras para ver o vídeo em directo. 
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Figura 28: Cenários de utilização das VPNs em redes comunitárias 

 

5.5.2.1 Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) 

Em redes de computadores, o Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) é usado para dar suporte às 

redes virtuais privadas (VPNs). 

O L2TP actua como um protocolo da camada de ligação de dados (camada 2 do modelo OSI) 

para enviar os dados através de um túnel entre duas máquinas sobre uma rede existente (usual-

mente a Internet). O L2TP usa a porta UDP 1701. Um pacote L2TP, que inclui a carga útil (pay-

load) e o cabeçalho L2TP, é enviado dentro de datagramas UDP. O L2TP não fornece confiden-

cialidade ou uma autenticação segura por si só. O IPSec é geralmente usado para dar segurança 

aos pacotes L2TP fornecendo confidencialidade, autenticação e integridade. A combinação des-

tes dois protocolos é geralmente conhecida como L2TP/IPSec. 

Os dois pontos terminais de um túnel L2TP são chamados LAC (L2TP Access Controlor) e LNS 

(L2TP Network Server). O LAC é o iniciador do túnel enquanto o LNS é o servidor, que aguarda 

por novos túneis. Quando um túnel é estabelecido o tráfego de rede entre os peers é bidireccio-

nal. Para ser útil à rede, protocolos de nível mais elevado são corridos através do túnel L2TP. 

Para facilitar isto, uma sessão L2TP é estabelecida dentro do túnel para cada protocolo como o 
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PPP. Tanto o LAC como o LNS podem iniciar sessões. O tráfego para cada sessão é isolado pelo 

L2TP, sendo possível estabelecer múltiplas VPNs através de um único túnel.  

Os pacotes trocados dentro do túnel L2TP são categorizados como pacotes de controlo ou 

pacotes de dados. L2TP fornece funcionalidades de confiabilidade para os pacotes de controlo, 

mas não para os pacotes de dados. A confiabilidade, se desejada, tem de ser fornecida pelos 

protocolos a correr em cada sessão do túnel L2TP.   

 

5.5.2.2 Generic Routing Control (GRE) 

Generic Routing Encapsulation (GRE) é um protocolo de túneis concebido para encapsular 

uma vasta variedade de pacotes da camada de rede, dentro dos pacotes IP do túnel. O pacote 

original é a carga útil para o pacote final. O protocolo é usado na Internet para proteger as 

VPNs. 

O GRE foi desenvolvido pela Cisco. Os pontos terminais do túnel não monitorizam o estado ou 

disponibilidade de outros pontos terminais do túnel. Esta funcionalidade ajuda os fornecedores 

de serviços suportar túneis IP para os clientes, que não conhecem a arquitectura interna de 

túneis do fornecedor, e dá aos clientes a flexibilidade de reconfiguração das suas arquitecturas 

IP sem se preocuparem com a conectividade. O GRE cria uma ligação virtual ponto a ponto com 

routers em pontos remotos numa rede IP. 

Uma diferença importante entre um túnel GRE cifrado e um túnel IPSec é a possibilidade de 

usar protocolos multicast sobre túneis GRE. 

 

5.5.2.3 Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) 

O PPTP é um método para implementar redes virtuais privadas (VPNs). Funciona por enviar 

um pedido de estabelecimento de uma ligação PPP à máquina com o protocolo Generic Routing 

Encapsulation (GRE). Uma segunda sessão é usada na porta TCP 1723 para iniciar e gerir a sessão 

GRE. O PPTP é difícil de reencaminhar através de uma rede protegida por uma firewall porque 

necessita de duas sessões de rede. 

As ligações PPTP são autenticadas com o MS-CHAPv2 ou o EAP-TLS. O tráfego da VPN pode ser 

opcionalmente protegido pelo Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE). O MS-CHAPv2 pode 

ser comprometido se os utilizadores usarem palavras-chave fracas. O EAP-TLS baseado em certi-

ficados fornece uma segurança superior para o PPTP. 

 

5.5.2.4 IP Security Protocol (IPSec) 

O Protocolo de Segurança IP (IP Security Protocol, mais conhecido pela sua sigla IPSec) é uma 

extensão do protocolo IP que visa ser o método padrão para o fornecimento de privacidade ao 



66 CAPÍTULO 5: SEGURANÇA NA REDE 

 

utilizador, integridade dos dados (garantindo que o conteúdo que chegou ao destino seja o 

mesmo da origem) e autenticidade das informações ou identity spoofing (garantia de que uma 

pessoa é quem diz ser). 

IPSec é um protocolo que opera sobre a camada de rede (ou camada 3) do modelo OSI. Outros 

protocolos de segurança da internet como SSL e TLS operam desde a camada de transporte 

(camada 4) até a camada de aplicação (camada 7). 

IPSec é o protocolo de encriptação da Internet para tunelling, cifragem e autenticação. Exis-

tem dois modos, consoante a unidade a que se está a proteger. No modo de transporte protege-

se o conteúdo útil do pacote IP e no modo túnel protege-se o pacote IP completo. 

O suporte ao IPsec é geralmente incluído no kernel do sistema operativo com gestão da chave 

ISAKMP/IKE entre as negociações realizadas no espaço do utilizador final. Existem implementa-

ções do IPsec que tendem a incluir ambas as funcionalidades. Entretanto, porque há uma rela-

ção padrão para a gestão da chave, é possível controlar uma pilha do IPsec no kernel usando 

uma ferramenta de gestão de chave com implementação diferente. 

Por esta razão, há confusão a respeito das origens da implementação do IPsec que está pre-

sente no kernel do Linux. FreeS/WAN foi o primeiro projecto que implementou uma solução 

completa e de código aberto do IPsec para Linux, e o projecto foi encerrado em Março de 2004. 

Openswan e strongSwan são as continuações do FreeS/WAN. KAME project também implementou 

um suporte completo ao IPsec para o NetBSD e FreeBSD. O OpenBSD fez seu próprio daemon de 

ISAKMP/IKE, nomeado simplesmente como isakmpd. 

Entretanto, nenhumas destas pilhas do IPsec foram integradas no kernel do Linux. Alexey 

Kuznetsov e David S. Moleiro escreveram uma implementação de IPsec para o kernel do Linux 

por volta de 2002. Esta pilha foi lançada subsequentemente como parte do Linux 2.6. 

 

5.6  HTTP Seguro 

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) é uma implementação do protocolo HTTP sobre 

uma camada SSL ou do TLS. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos 

através de uma ligação cifrada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente atra-

vés de certificados digitais. A porta TCP usada por norma para o protocolo HTTPS é a 443. 

O protocolo HTTPS é normalmente utilizado quando se deseja evitar que a informação trans-

mitida entre o cliente e o servidor seja visualizada por terceiros, como por exemplo no caso de 

compras online. A existência na barra de tarefas (mais sobre o lado direito) de um cadeado 

demonstra a certificação de página segura (SSL). 

HTTPS não é um protocolo separado do HTTP, mas refere-se à combinação de uma interacção 

HTTP sobre um Secure Socket Layer (SSL) ou no Transport Layer Security (TLS). Isto assegura 

uma protecção razoável contra ataques de escutas e intercepção de dados.  
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Para preparar o servidor Web a aceitar ligações HTTPS, o administrador tem de criar um cer-

tificado com chave pública para o servidor Web. Estes certificados podem ser criados para servi-

dores baseados em Unix com uma ferramenta como o OpenSSL. Este certificado tem de estar 

assinado por uma autoridade certificadora, que certifica se o possuidor do certificado é real-

mente a entidade que diz ser. Os navegadores Web são geralmente distribuídos com certificados 

assinados das principais autoridades certificadoras, para que possam verificar certificados assi-

nados por eles. 

As redes locais podem também correr a sua própria autoridade certificadora, particularmente 

se forem responsáveis pelo estabelecimento da ligação dos navegadores para acederem às suas 

próprias páginas Web disponíveis apenas para a rede local.  

 

5.7  Sumário 

A segurança dos dados numa rede comunitária é muito importante, porque permite garantir 

aos seus utilizadores confiabilidade e integridade, tanto nos dados recebidos como nos enviados. 

O controlo dos acessos também possui um papel relevante neste tipo de redes, porque previne o 

acesso de utilizadores não autorizados e permite um melhor controlo e gestão dos acessos à 

rede. 

Para garantir autenticação e segurança em ligações ponto a ponto numa rede comunitária, 

existem vários protocolos. O Password Authentication Protocol (PAP) permite realizar autenti-

cação no estabelecimento de ligações PPP, mas não ciptografa as credenciais. O Challenge 

Handshake Protocol (CHAP) e o MS-CHAP permitem também o controlo do acesso à rede através 

de ligações PPP, e ao contrário do PAP cifram o nome do utilizador e a palavra-chave. 

Em redes sem fios os requisitos de controlo de acessos e segurança são mais elevados do que 

as redes com fios, devido à facilidade de acesso à rede. É devido à facilidade de acesso e ao 

grande uso das redes sem fios, que os protocolos de segurança sejam criados, desenvolvidos e 

actualizados a uma velocidade cada vez maior.  

O Wired Equivalent Privacy (WEP) permite um controlo de acesso à rede e uma cifragem dos 

dados simples, sendo muito susceptível a ataques. Para combater essas falhas, surgiu o Wi-fi 

Protected Access (WPA). A autenticação do WPA utiliza o protocolo 802.11x e o EAP (Extensible 

Authentication Protocol), que através de um servidor de autenticação central faz a autentica-

ção de cada utilizador antes de este ter acesso à rede. 

Outro tipo de segurança que é necessário garantir aos utilizadores é a protecção dos dados 

introduzidos em páginas Web locais, utilizando ligações HTTP seguras (HTTPS). O HTTPS permite 

que os dados sejam transmitidos através de uma ligação encriptada e que se verifique a autenti-

cidade do servidor e do cliente através de certificados digitais.  



 

Capitulo 6 

6. Implementação de uma rede comu-
nitária residencial 

6.1  Introdução 

Neste capítulo é apresentada uma arquitectura de rede que permite fornecer serviços de 

banda larga ao mercado residencial baseado em células de redes comunitárias, utilizando as 

tecnologias apresentadas nos capítulos anteriores.  

Estas células consistem em núcleos de rede de alta velocidade interligando as residências dos 

clientes no mesmo edifício ou em edifícios adjacentes, possibilitando um acesso à Internet par-

tilhado. Esta arquitectura depende da gestão da largura de banda de uma ou mais ligações a 

fornecedores de Internet (ISPs), de forma a melhorar a qualidade dos serviços de acesso. Ao 

gerir a largura de banda disponível, acessos mais rápidos à Internet podem ser partilhados pelos 

clientes, tornando assim as ligações mais eficientes. Com base na arquitectura proposta é possí-

vel identificar diversas vantagens tanto para os clientes individuais como para ISPs. 

A arquitectura aqui proposta foi públicada em três artigos científicos do IEEE nas seguintes 

conferências: 

• 2008 IEEE Consumer Communications and Networking Conference - Network 

Access and Communications [34]; 

• Sixth Annual Conference on Communication Networks and Services Research [35]; 

• International Symposium of Consumer Electronics 2008 [36]; 

 

Este capítulo encontra-se organizado em seis secções. A secção dois apresenta a arquitectura 

de rede proposta. A secção três sumariza as vantagens para o ISP e cliente final. A secção qua-

tro apresenta a arquitectura interna da gateway. Finalmente a secção cinco apresenta um 

resumo do capítulo. 
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6.2  Topologia da rede 

Com a generalização da Internet, a dependência dos serviços de conectividade à Internet por 

parte dos clientes residenciais está a aumentar. Começando com os acessos à Internet de baixa 

velocidade para tarefas simples como a leitura do correio electrónico ou pequenas sessões de 

navegação na Web, até à subscrição de serviços de vídeo-conferência ou jogos interactivos, os 

consumidores dedicam à Internet grande parte do seu tempo [31].  

Com o objectivo de melhorar a satisfação dos clientes, as operadoras de telecomunicações e 

os ISPs estão a apostar em novas soluções técnicas e a propor produtos tudo em um, como o 

triple-play. No entanto, estes novos produtos necessitam de um aumento da largura de banda 

no acesso à Internet. Adicionando estes factores ao mercado competitivo das comunicações, os 

estrategas do mercado dos ISPs decidiram melhorar a largura de banda das ligações de forma a 

cativar novos clientes, sobretudo nas áreas em que a concorrência é elevada. Muitos dos servi-

ços dos ISPs existentes não podem ser disponibilizados a todos os clientes. Principalmente devi-

do à localização geográfica dos clientes residenciais e da heterogeneidade dos seus acessos, que 

proíbe a disponibilização de serviços onde não é garantido o retorno do investimento a curto 

prazo. Existe já uma panóplia de serviços amadurecidos tecnologicamente mas que não podem 

ser oferecidos devido à velocidade limitada presente nas ligações dos clientes. Adicionalmente, 

a maior parte dos ISPs explora o mercado com serviços individuais, muitas vezes resumidos a 

uma ligação à Internet e os serviços VoIP por vezes são fornecidos através de ligações eficiência 

reduzida [35]. 

A fim de superar algumas das limitações apresentadas e melhorar a eficiência das ligações 

existentes à Internet, é proposta uma topologia de rede ilustrada na figura 29. Esta topologia é 

baseada em células de redes comunitárias partilhando as mesmas ligações à Internet. Cada rede 

comunitária é constituída por um conjunto de clientes pertencentes a essa comunidade. 

Essas redes podem ser geridas internamente ou remotamente por um gestor da rede, que 

mantém actualizada a informação dos clientes nas bases de dados e todos os registos de auten-

ticação necessários. Para comunidades maiores os gestores podem funcionar como corretores 

entre os fornecedores de serviços e a comunidade. 
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Figura 29: Topologia da rede na Internet 

Cada rede comunitária é composta por uma máquina servidora (gateway), que permite a liga-

ção entre a rede comunitária e a Internet, fornecendo ainda vários serviços de rede à comuni-

dade. Na topologia de rede implementada o acesso dos utilizadores à gateway é feito através de 

ligações ponto a ponto, como apresentado no capítulo dois na secção 2.5, e com um ou mais 

acessos à Internet. 

A topologia da rede comunitária proposta encontra-se ilustrada na figura 30. O acesso dos 

clientes aos recursos da rede é feito através de ligações PPP ou através de um ponto de acesso 

sem fios comum aos residentes. A conectividade ao exterior é feita através de uma ou mais liga-

ções ao mesmo ISP ou a ISPs diferentes.   
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Figura 30: Topologia da rede comunitária residencial 

6.3  Benefícios principais 

Uma análise pormenorizada da arquitectura proposta permite identificar vários benefícios 

tanto para os clientes como para os ISPs. 

 

6.3.1 Visão do cliente 

Os benefícios para os clientes estão relacionados com uma maior largura de banda nos acessos 

à Internet, maior expressão de um grupo durante a negociação dos serviços com os ISPs, e possi-

bilidade de potenciar a utilização de novos serviços e tecnologias sobre IP. 

Como toda a comunidade partilha a mesma ligação, deverá contratar uma ou mais ligações 

com largura de banda suficiente para os períodos do dia em que há um maior número de resi-

dentes ligados em simultâneo [32]. É neste contexto que a gateway possui um papel fundamen-

tal para a partilha da largura de banda pelos residentes ligados. Os clientes residenciais geral-

mente subscrevem uma ligação de dados de um ISP. Consequentemente, é comum encontrar 

várias tecnologias de acesso à Internet no mesmo edifício, resultante da diversidade de soluções 

disponíveis no mercado. Cada solução tecnológica, como o cabo ou ADSL, possui um conjunto de 

características que resulta em desempenhos diferentes [31]. 

Os gráficos nas figuras 31 e 32 ilustram o desempenho na velocidade de download em serviços 

de acesso à Internet fornecidos por dois ISPs diferentes durante três dias, um baseado numa 
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Através da análise ao gráfico da figura 32 é possível constatar que apesar da velocidade con-

tratada ser 8Mbit/s a banda efectiva disponibilizada pelo ISP ADSL é ligeiramente superior. A 

banda efectiva durante os vários períodos do dia é bastante regular na ligação cabo testada.   

A capacidade no download do acesso ADSL testado é bem mais instável que no acesso por 

cabo. Outra observação importante é que na ligação ADSL a banda disponível é bem inferior à 

banda contratada. 

As tecnologias multimédia têm fundido as aplicações informáticas e os aparelhos de televisão. 

Por um lado, uma vasta gama de dispositivos (set-top boxes, consolas, PVRs, centros multimé-

dia, etc.) encontra-se disponível no mercado promovendo os serviços interactivos e, por outro 

lado, as televisões que suportam imagens com elevada qualidade e definição (televisão de alta 

definição, HDTV). 

Apesar do comércio dos dispositivos e sistemas HDTV a evoluir no mercado [31][33], alguns 

clientes residenciais não os podem explorar na totalidade devido às velocidades limitadas no 

acesso à Internet. Os serviços de HDTV necessitam de ligações à Internet com débitos elevados. 

A topologia da rede comunitária apresentada permite superar a limitação da largura de ban-

da, já que a soma da capacidade dos acessos múltiplos pode ser usada para satisfazer as neces-

sidades de tais serviços. A dimensão da comunidade pode também ser usada para negociar e 

contratar serviços a preços inferiores, em que as comunidades maiores podem tirar partido da 

sua dimensão em tal negociação. 

Além disso, o acesso a diferentes tipos de aplicações comunitárias, como a vídeo vigilância, 

vídeo-conferência, jogos em comunidade, voz sobre IP, e muitos outros podem ser integrados e 

usados na rede interna. Adicionalmente, esta topologia potencia uma vasta gama de serviços 

sociais, tais como o serviços de saúde electrónica, ou os serviços do ensino electrónico, que 

podem igualmente ser partilhados entre os residentes da comunidade. 

 

6.3.2 Visão do ISP 

O ISP beneficia da topologia proposta de uma forma diferente. Os custos de instalação são 

inferiores já que tiram partido da infra-estrutura de telecomunicações já presente no edifício, 

sendo só necessário levar os acessos até à gateway. Possibilita ainda uma gestão mais simples e 

eficiente da rede, uma vez que uma gateway serve vários clientes. 

Os acessos partilhados há Internet fornecem a largura de banda necessária para disponibilizar 

serviços como o vídeo a pedido (VoD), IPTV ou HDTV. Ao combinar as funcionalidades da gate-

way com um dispositivo para a distribuição de televisão sobre IP na rede interna, fluxos multi-

média e canais de televisão em HD podem ser entregues em multicast aos residentes da comu-

nidade. Para além, disso os custos de promoção de novos produtos ou serviços comunitários são 

inferiores através de uma rede comunitária. 
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O ISP beneficia ainda do rendimento associado à exploração de aplicações para grupos. 

Dependendo do perfil específico de uma comunidade como a idade média, o contexto social, as 

necessidades do dia-a-dia, etc., várias aplicações e serviços personalizados podem também ser 

comercializados. 

 

6.4  Arquitectura da gateway 

A figura 33 ilustra os vários componentes que fazem parte da arquitectura interna da gate-

way. O “Gestor de utilizadores” mantém a base de dados “UserDB” com os registos dos serviços 

contratados e as configurações de autenticação para cada cliente. O “Gestor de aplicações” 

controla os serviços de rede fornecidos pela gateway. Este componente permite iniciar ou parar 

os servidores de rede, bem como configurá-los de acordo com as características dos clientes. Os 

clientes podem possuir diferentes requisitos de largura de banda, consequentemente é usado 

um componente “Controlo da banda” para gerir a largura de banda disponível das ligações aos 

ISPs. Por fim, o “Gestor do sistema” coordena todos os outros componentes, a sua configuração 

e execução. Todas as operações de gestão da gateway são realizadas através de interacções 

locais ou remotas com o “Gestor do sistema”. A gateway pode usar múltiplas ligações a ISPs 

para disponibilizar uma maior largura de banda aos seus utilizadores [35]. 

 

 

Figura 33: Arquitectura interna da gateway 
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6.4.1 Acesso à rede com fios 

O acesso aos recursos da rede comunitária com fios é feito através da autenticação dos clien-

tes num servidor PPPoE (utilizando o rp-pppoe), que interage com um servidor RADIUS (utilizan-

do o FreeRADIUS) para validar as credenciais do utilizador (descrito em detalhe na secção 2.5 do 

capítulo 2). Para clientes Windows, Mac ou Linux é fácil usar o PPPoE para se autenticarem na 

rede, já que os clientes se encontram instalados por omissão nestes sistemas operativos. A 

autenticação entre o cliente e o servidor é feita usando o protocolo MS-CHAPv2, que assegura a 

protecção das credenciais do utilizador. Sempre que um utilizador inicia ou termina uma sessão, 

o servidor RADIUS é notificado, permitindo registar os períodos de conectividade de cada clien-

te. Quando um utilizador inicia uma sessão é identificado o seu perfil e é atribuído um IP fixo de 

forma a facilitar a gestão dos endereços IP na rede. 

 

6.4.2 Acesso à rede sem fios 

É também possível aceder à rede através de pontos de acesso sem fios ligados à gateway, 

através da autenticação dos utilizadores na rede. Sempre que um utilizador se tenta ligar à rede 

através de um ponto de acesso são-lhe solicitadas as credenciais de acesso, como nas ligações 

PPP. Após o utilizador introduzir as credenciais, o ponto de acesso envia o pedido ao servidor 

RADIUS que valida o cliente. A atribuição do IP é feita usando um Captive Portal (neste caso o 

Chillispot) como já foi descrito na secção 2.6 do capítulo dois. 

Os pontos de acesso apenas fazem de bridge entre os clientes sem fios e a gateway. É neces-

sário configura todos os pontos de acesso com o protocolo WPA Enterprise onde se introduz o 

endereço IP onde se encontra o servidor RADIUS, neste caso será o endereço IP da gateway para 

a rede local. O protocolo de autenticação e protecção usado foi o PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (des-

crito na secção 5.4.3.3 do capítulo 5), uma vez que o utilizador não necessita de um certificado 

para aceder à rede. Quando os utilizadores se tentam ligar à rede sem fios é-lhes pedido o nome 

de utilizador e a palavra-chave. 

A) Configuração do FreeRADIUS para suportar PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 

O servidor FreeRADIUS suporta o protocolo de autenticação EAP sendo apenas necessário con-

figurá-lo correctamente. O ficheiro de configuração chama-se “eap.conf”. O módulo PEAP para 

funcionar correctamente necessita do módulo TLS instalado e configurado, para ser possível usar 

o túnel TLS dentro do pacote EAP. Por isso é necessário configurar o módulo TLS, mesmo que 

não se use o módulo EAP-TLS na rede sem fios. Não será possível os utilizadores usarem o EAP-

TLS uma vez que necessita de um certificado instalado na máquina do cliente, enquanto que o 

EAP-PEAP não necessita de um certificado no cliente. 
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eap.conf 

… 

tls {  
  private_key_file = /etc/raddb/certs/server.pem   #chave privada criada usando o openssl 
  certificate_file = /etc/raddb/certs/server.crt       #certificado criado usando o openssl 
  CA_file = /etc/raddb/certs/demoCA/cacert.pem 
  dh_file = /etc/raddb/certs/dh 
  random_file = /etc/raddb/certs/random 
  fragment_size = 1024 
  include_length = yes 
}  
peap{ 
  default_eap_type = mschapv2 
} 
… 

 

6.4.3 Página Web para administração 

Foi desenvolvida uma página Web de configuração e administração da gateway e da rede 

comunitária. Esta interface possui várias opções como por exemplo: 

• Gestão dos utilizadores na rede; 

• Configuração e gestão dos acessos à Internet; 

• Configuração dos parâmetros de QoS; 

• Configuração da firewall; 

• Configuração e gestão dos servidores instalados. 

A página foi desenvolvida de raiz usando php e uma base de dados em MySQL. Na figura 34 é 

apresentada uma imagem dessa página.  
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Figura 34: Interface Web de gestão da gateway e da rede 

 

6.4.4 Qualidade de serviço 

O controlo de banda na gateway usa quatro componentes essenciais: os servidores PPPoE, 

Chillispot e RADIUS (responsáveis pela autenticação) e o “Rmanager” e “Bmanager” (encarre-

gues do controlo de banda). O “Rmanager” é responsável pela gestão e balanceamento de carga 

pelos diferentes acessos à Internet, explorando os métodos descritos na secção 3.3 do capítulo 

três. 

 

 

Figura 35: Arquitectura interna da gateway 



78 CAPITULO 6: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE COMUNITÁRIA RESIDENCIAL 

 

O servidor PPPoE interage com o RADIUS para estabelecer a ligação e perfil do utilizador. 

Sempre que um novo utilizador se autentica na rede comunitária através do PPPoE ou do Chillis-

pot, é corrido o “Rmanager”, que reorganiza a tabela de routing e interage com o “BManager”, 

que reorganiza a estrutura das filas de espera nas interfaces de rede. 

Existem três perfis com prioridades e largura de banda distintas: Gold, Silver e Bronze. Estes 

perfis são determinados no processo de autenticação. No entanto, se os utilizadores com perfis 

prioritários não estiverem a usar a Internet, os outros podem pedir a sua banda emprestada. 

A cada interface de rede associada a uma ligação à Internet encontra-se presente uma fila de 

espera para gerir o tráfego que é enviado e uma interface virtual IMQ para gerir o tráfego rece-

bido. Todo o tráfego recebido da Internet numa determinada interface de rede é reenviado para 

o IMQ correspondente (utilização dos IMQs descrita na secção 2.4.2 do capítulo 3).  

A gateway implementada usa dois tipos de filas de espera: as SFQ, que fornecem uma igual 

prioridade a todo o tipo de tráfego, e as HTB, que permitem a criação de classes para cada uti-

lizador consoante o seu perfil. As classes das filas HTB podem partilhar banda entre si e possuir 

diferentes níveis de prioridade. Cada ramificação da árvore representa um cliente ligado à 

gateway, sempre que entra um utilizador novo é colocada uma nova ramificação nas filas. Nas 

folhas da árvore são utilizados as SFQ, para dar prioridades iguais ao tráfego gerado por cada 

utilizador ligado à gateway. Um exemplo de uma árvore encontra-se ilustrado na figura 36, com 

apenas três utilizadores ligados à gateway. 

 

 

Figura 36: Arquitectura da árvore HTB 

O “Bmanager” é um componente desenvolvido em C++ que permite a configuração automáti-

ca das filas e dos filtros, usando comandos tc do pacote iproute2, para cada interface de acesso 
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ao exterior, controlando assim a partilha da largura de banda entre os clientes. A gateway usa 

uma instância do “Bmanager” para cada interface (tanto para os dados enviados como para os 

dados recebidos), permitindo especificar a largura de banda máxima, o número de perfis exis-

tentes (gold, silver e bronze), os seus pesos na partilha da banda e a prioridade (utilizadores do 

mesmo perfil possuem prioridades iguais). 

O “Bmanager” é executado utilizando o comando:  

 # bmanager [id] –[op] [dados] 

O “id” é o identificador da instância do “Bmanager” (um por interface), “op” é a operação a 

executar e “dados” é a informação específica para operar. 

  

[op] [dados] Descrição 

A IP Adiciona um novo cliente 

D IP Remove um cliente ligado 

L  Lista clientes ligados 

I Ficheiro de configuração Inicia uma instância do Bmanager  

S  Para uma instância do Bmanager 

Tabela 1: Descrição da API do Bmanager 

Por exemplo, para começar uma instância do “Bmanager” na interface de rede eth0 usa-se: 

 # bmanager eth0 –I eth0.conf 

Para adicionar um novo utilizador com um endereço IP fixo (cria um ramo na árvore da fila):  

 # bmanager eth0 -A 192.168.1.3 

Quando o utilizador sai da rede: 

 # bmanager eth0 -D 192.168.1.3 

A largura de banda é dividida de acordo com o peso de cada perfil (Wk) e o número de clien-

tes ligados. Assumindo que T é a carga total do sistema, P é o número de perfis e Nk é o número 

de clientes presentes no perfil k, então:  

T �  ∑ Wk * NkK
� . 

A banda no upload e download para cada cliente (Bc) pode ser calculada com base na largura 

de banda total (TB) e no número de clientes ligados em cada perfil. Além disso, os clientes 

terão uma largura de banda proporcional ao peso do seu perfil e o número de utilizadores que se 

encontram ligados: 

Bc �
Wk

T
� TB 
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Cada vez que um novo utilizador se liga, o sistema recalcula estes valores. A gateway combi-

na uma árvore HTB com o SFQ nas folhas, para conseguir uma melhor resposta interactiva (ex. 

fluxos HTTP). A árvore HTB permite o aproveitamento total da banda disponível, partilhando a 

banda que não está a ser usada por todos os clientes de acordo com as características do seu 

perfil. 

O “Bmanager” para controlar o tráfego no download tira partido dos mecanismos de controlo 

do TCP (ver secção 3.2.3 do capítulo 3) e também do controlo efectuado ao nível da aplicação 

(ex. usado por alguns sistemas P2P baseados em UDP que tiram partido da hashing da informa-

ção para gerir o download do peer [33]). Para garantir o controlo do tráfego que chega é neces-

sário efectuar uma pequena redução na banda máxima configurada nas filas em relação à banda 

disponibilizada pelo ISP. Para ter alguma noção da redução necessária a fazer para conseguir 

controlar o tráfego que chega, foi realizado o seguinte teste: 

1. Ligou-se uma das interfaces externas da gateway a um PC (para simular um ISP) através 

de um cabo crossover; 

2. O PC foi configurado com filas TBF na interface de rede para limitar o upload a 4Mbit/s, 

simulando assim um ISP com 4 Mbit/s de velocidade de download; 

3. Na gateway configurou-se o tecto para a banda máxima nas filas HTB no download a 

4Mbit/s e iniciou-se um download de um ficheiro presente no PC; 

4. Efectuaram-se pequenas reduções de banda no tecto máximo das filas na gateway, até 

começar a haver controlo efectivo do tráfego recebido. 

O controlo do tráfego no download estabilizou quando se reduziu a velocidade para 3.9 

Mbit/s, que traduz uma diferença percentual de 2.5% entre a banda disponibilizada pelo ISP e a 

banda configurada nas filas. Mas como já foi visto nas figuras 31 e 32 a banda efectiva disponibi-

lizada pelo operador não é constante e pode não corresponder à banda contratada. Neste caso 

para ser possível controlar o tráfego que chega, a gateway possui uma aplicação desenvolvida 

em C, chamada “ispmonitor” que verifica periodicamente a banda média efectiva de cada aces-

so à Internet e ajusta a banda máxima em todos os “Bmanager”. 

 

6.5 Sumário 

O tráfego Internet dos clientes residenciais é, na maior parte do tempo, abaixo das suas 

capacidades máximas. Em muitas casas, clientes ligam-se à Internet durante algumas horas por 

dia, ficando a ligação inactiva nos períodos de tempo restantes. 

Neste capítulo é proposta uma arquitectura de rede para grupos de utilizadores que moram 

no mesmo edifício, com o objectivo de melhorar a eficiência das ligações individuais à Internet. 

Adicionalmente, por subscreverem a serviços partilhados, os clientes podem tirar partido do 

tamanho da comunidade durante a negociação dos serviços. Por outro lado, os ISPs também 
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podem beneficiar da subscrição de grupos, já que podem oferecer novos produtos que exijam 

maior largura de banda e explorar novos serviços IP. 

Esta arquitectura baseia-se numa gateway, que assegura aos clientes uma distribuição justa 

da largura de banda contratada a um ou mais ISPs. Estando a gateway instalada no edifício, 

fornece aos utilizadores mecanismos para gerirem as ligações aos vários ISPs e monitorizarem a 

qualidade das ligações contratadas. 



 

Capítulo 7 

7.  Teste da gestão de banda 

7.1 Introdução 

Foram criadas plataformas de teste de forma a emular o tráfego de comunidades residenciais 

partilhando uma ligação comum para o acesso à Internet através da gateway implementada no 

capítulo 6.  

Foram realizados diferentes tipos de testes, com o objectivo de demonstrar a partilha da lar-

gura de banda pelos vários clientes justa e em consonância com os perfis dos diferentes utiliza-

dores, tanto no download como no upload. A maior parte dos testes realizados tenta demonstrar 

a eficiência da solução proposta no controlo da banda no download. Uma vez que os clientes 

possuem requisitos individuais diferentes na utilização da Internet, a atribuição da banda tem 

de satisfazer as características dos perfis subscritos.  

 

7.2 Controlo do tráfego TCP no download 

O primeiro teste de banda foi realizado com cinco clientes com diferentes perfis ligados à 

gateway através de ligações PPP. Ligou-se um PC à interface externa da gateway com um cabo 

crossover. O PC foi configurado com filas TBF na interface de rede para limitar o upload a 

4Mbit/s, simulando assim um ISP disponibilizando 4 Mbit/s de velocidade de download. 

 

 

Figura 37: Cenário de teste 1 
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O objectivo destes testes consiste na validação do controlo efectivo da gateway sobre o trá-

fego TCP no download. Foram realizados duas séries de testes round-trip correndo a ferramenta 

D-ITG no PC ISP e em cada cliente ligado à gateway, gerando pacotes pela ligação de upload e 

recebendo os pacotes pela ligação de download. Em ambas as séries de testes foi usada uma 

geração constante de 3500 pacotes/s, um tamanho de 90 bytes para os pacotes (usando um pay-

load de 50 bytes) e uma velocidade de 2520kbit/s. Os D-ITG em todas as máquinas clientes 

foram corridos em simultâneo para carregar a ligação. 

 

 

Figura 38: Interface do D-ITG 

Na gateway não se colocaram filas no upload para não influenciar os atrasos no TCP no down-

load. A ideia é tentar perceber o impacto que as filas no download possuem no tráfego TCP, 

quando a capacidade total da fila é ultrapassado. O tráfego que chega ao PC ISP da gateway é 

colocado nas filas TBF e enviado a uma velocidade de 4Mbit/s, provocando um acréscimo no 

atraso. Para tornar os resultados mais precisos não se colocaram filas nem no upload nem no 

download na gateway de forma a medir apenas o atraso introduzido pelo PC ISP nos pacotes. 

Esse valor foi subtraído aos valores obtidos presentes na tabela 2, mostrando assim o atraso 

introduzido aos pacotes pelas filas no download na gateway. 

Os testes usando ligações TCP, mostraram que sem o “Bmanager” não existe diferença entre 

os diferentes perfis; inversamente, com o “Bmanager” houve uma partição da banda disponível 

de 42%, 39% e 19%, respectivamente para os clientes Gold, Silver e Bronze – ver a tabela 2. 
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TCP Gold Silver Bronze 

Atraso médio (s) 0.026532 0.085652 0.193229 

Velocidade média (kbit/s) 1399.22 1309.95 641.15 

Tabela 2: Resultados do controlo do Bmanager em tráfego TCP [34] 

Através de uma análise aos resultados obtidos utilizando tráfego TCP é possível constatar que 

o perfil bronze foi o que obteve um atraso médio inferior relativamente aos outros perfis. Isto 

significa que os pacotes estiveram retidos nas filas de espera no download menos tempo.  

 

7.3 Alocação dinâmica da banda no download 

Um segundo grupo de testes foi realizado usando o mesmo cenário ilustrado na figura 37, de 

forma a testar a alocação dinâmica de banda pelos cinco clientes. Neste cenário os pesos 3, 2 e 

1 foram atribuídos respectivamente aos perfis Gold, Silver e Bronze e as prioridades 1, 2 e 3 

respectivamente aos perfis Gold, Silver e Bronze. 

Neste caso, foi criado um pequeno programa em perl instalado em cada cliente que estabele-

ce automaticamente uma ligação PPP à gateway, iniciando logo de seguida um download de um 

ficheiro presente no PC ISP através do comando wget (faz um HTTP GET de um ficheiro alojado 

num servidor Web). Após um intervalo de tempo configurável o programa termina o download 

do ficheiro e a ligação à gateway. Isto permite testar o comportamento da gateway em condi-

ções de stress na alocação da banda pelos diferentes clientes. 

O gráfico da figura 40 mostra estas entradas e saídas de utilizadores na rede, e a alocação da 

banda no download para cada cliente consoante o seu perfil. 

Foi implementada uma aplicação em C chamada “pppmonitor” para monitorizar as várias 

ligações PPP dos clientes na gateway, através da obtenção de amostras dos valores da banda 

que cada cliente está a consumir num determinado instante tanto no download como no upload. 

Nestes testes apenas serão colocados os resultados obtidos no controlo do download devido à 

sua originalidade; no entanto os testes no upload apresentam resultados muito semelhantes aos 

obtidos no download. 

Observando atentamente o gráfico, o cliente B1 (Bronze 1) é o primeiro a ligar-se à gateway 

começando imediatamente a fazer o download do ficheiro. Como não se encontram mais clien-

tes ligados, o utilizador B1 tira proveito da largura de banda máxima (aproximadamente 

4Mbit/s). Passados 30 segundos entra o cliente B2 (Bronze 2), como possui igual prioridade que o 

B1 (possuem perfis iguais) o “Bmanager” dá metade da banda disponível a cada um. Ao fim de 

75 segundos com apenas dois Bronze ligados, entra um utilizador Silver (S1), como possui maior 
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prioridade e peso que os Bronze, o “Bmanager” recalcula os valores de banda a locar a cada um, 

sendo visível a redução da velocidade nos Bronze face ao aumento de velocidade do Silver. Pas-

sados 105 segundos entra um utilizador Gold estando a banda a ser partilhada anteriormente por 

dois Bronze e um Silver, como possui maior prioridade e peso que os outros perfis são feitos 

novamente reajustes na alocação da banda. De um modo análogo, podia explicar-se as diversas 

transições ilustradas na figura durante o período de teste, resultando dos inícios e términos das 

ligações dos vários clientes. Pelo que se pode assim afirmar que a gateway é capaz de ajustar 

dinamicamente a banda de cada cliente de acordo com o seu perfil e o número de clientes con-

correntes.  

 

Figura 39: Alocação dinâmica da banda no download usando ligações TCP [34] 

 

7.4 Banda relativa entre os diferentes perfis  

Estes testes foram realizados de forma a comparar a banda relativa usada pelos clientes dos 

diferentes perfis e entre clientes do mesmo perfil. Nestes testes foram dadas prioridades iguais 

aos diferentes perfis mas pesos diferentes. Prioridade igual entre perfis significa que a banda 

livre disponível é alocada por todos os perfis, caso as prioridades fossem diferentes a banda 

disponível iria sempre para a classe com maior prioridade. 
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7.4.1 Cenário com 6 utilizadores 

Os diferentes perfis presentes na gateway permitem aos utilizadores seleccionar o serviço de 

acesso à Internet de acordo com as suas necessidades de tráfego e largura de banda. Ao esco-

lher o perfil mais tolerante, como o Bronze, o cliente exige ter sempre conectividade à Internet 

mas aceita um acesso mais lento nos períodos do dia em que os vizinhos estão também a compe-

tir pela largura de banda partilhada. O perfil Silver está pensado para os utilizadores que gostam 

de navegar na Internet e usar serviços como o Messenger e Skype. Enquanto o perfil Gold tenta 

satisfazer o utilizador na exploração das vantagens dos serviços de banda larga. 

Devido às diferenças entre os vários perfis, é importante assegurar a cada utilizador a preser-

vação das relações entre os utilizadores ligados em consonância com o seu perfil. De forma a 

validar estas relações, utilizou-se o mesmo cenário de teste apresentado na figura 37. Neste 

teste, foi usada uma ligação de acesso de 4Mbit/s no download e 256 kbit/s no upload. 

A geração do tráfego de download é feita através de um programa perl que executa comandos 

wget para efectuar downloads do PC ISP, sendo configurável o tipo de distribuição desejada 

para o tempo de sessão de um wget e o tempo entre sessões consecutivas. 

Foi usada uma distribuição normal discreta. De forma a tornar a competição entre os utiliza-

dores maior, as durações da sessão e entre as sessões foram limitadas a uma gama de valores. 

Foram considerados uma duração mínima de 5 minutos e uma duração máxima de 20 minutos. O 

teste foi realizado durante 44 horas e as amostras dos valores da banda para cada utilizador são 

obtidos em intervalos de 5 segundos. 

O histograma cumulativo da figura 40 ilustra a alocação da banda entre os vários clientes 

(dois clientes de cada tipo de perfil). As semelhanças na distribuição entre clientes do mesmo 

perfil são claramente ilustradas pelo grupo distinto das 3 curvas. 

A figura 40 mostra que 90% dos acessos dos clientes Bronze atingem uma largura de banda até 

560 kbit/s, 5.3% até 2000 kbit/s e 4.7% até 3920 kbit/s. Para os clientes Silver, 77% dos acessos 

possuem velocidade de download até 1000 kbit/s, 13.3% dos acessos têm até 2000 kbit/s, e 9.7% 

dos acessos até 3760 kbit/s. Uma característica chave que é comum aos perfis Bronze e Silver é 

que a maior parte dos seus acessos são efectuados usando os valores mais baixos da largura de 

banda de cada perfil. Este comportamento deve-se às diferentes prioridades associadas a cada 

perfil.  

Os clientes com o perfil Gold, devido à sua maior prioridade, apresentam um aumento mais 

suave na curva da distribuição das velocidades de acesso. Os clientes com perfil Gold apresen-

tam apenas 31.6% dos acessos possuem velocidade de download até 1400 kbit/s, 51.2% até 3040 

kbit/s e 17.2% dos acessos possuem velocidade de download até 3760 kbit/s.   
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7.4.2

De forma a validar o desempenho dos acessos à Internet

objectivo de relacionar a média da largura de banda e o número de clientes ligados em 

neo. Para este teste foram considerados 40 clientes (11 Gold, 13 Silver e 16 Bronze) a partilh

rem três ligações ao ISP cada uma com uma velocidade de 12Mbit/s no 

total de 4

Para simul

de 20 clientes. Isto foi feito criando em cada PC vinte interfaces de rede virtuais

lógicos de uma interface física)

do por cada clie

ção de comandos 

Uma distribuição exponencial foi considerada para modelizar os intervalos de tempo entre a 

terminação de sessões PPP (Off), bem como o interval

são activa sig

tidade de dados que conseguirem. Os valores considerados para este teste encontram

zados na tabela 3
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Três sessões de testes foram definidas para 

do dia. O padrão intensivo tem como objectivo simular as horas com maior fluxo de tráfego; o 

padrão equilibrado

ra de banda, como por exemplo escrit

dos cenários de tráfego residencial, em que o acesso à Internet é feito durante pequenos perí

dos de tempo.

Os resultados obtidos encontram

cada cliente é representado pelo símbolo que identifica o seu perfil de tráfego. Cada símbolo 

define a média dos valores de largura de banda medidos para esse cliente. Para cada cliente, os 

valores considerados para a medição foram o valor médio do núm

em simultâneo e partilhando a mesma largura de banda, e a largura de banda média do cliente.

Para os diferentes perfis de tráfego (Gold, Silver e Bronze) é apresentada também uma apr

ximação linear dos valores medidos para os

dos gráficos.

As mediçõe

ilustradas 

tâneo a competirem pela largura de banda encontra

largura de banda impõe 

Padrão do
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equilibrado representa a carga do tráfego de acesso em cenários que exigem mais larg

ra de banda, como por exemplo escrit

dos cenários de tráfego residencial, em que o acesso à Internet é feito durante pequenos perí

dos de tempo. 

Os resultados obtidos encontram

cada cliente é representado pelo símbolo que identifica o seu perfil de tráfego. Cada símbolo 

define a média dos valores de largura de banda medidos para esse cliente. Para cada cliente, os 

valores considerados para a medição foram o valor médio do núm

em simultâneo e partilhando a mesma largura de banda, e a largura de banda média do cliente.

Para os diferentes perfis de tráfego (Gold, Silver e Bronze) é apresentada também uma apr

ximação linear dos valores medidos para os

dos gráficos. 
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número mais reduzido de clientes se encontra ligado em simultâneo, aproximando as perfor-

mances médias de um Bronze aos outros perfis mais prioritários. 

 

7.5 Sumário 

Foram realizados vários testes à gateway implementada com o objectivo de comprovar a efi-

ciência do sistema no controlo de banda. 

Foi montado um cenário de teste com um computador ligado à gateway a simular um ISP a 

fornecer uma largura de banda de 4Mbit/s no download. Na rede interna realizaram-se testes 

com 5, 6 e 40 utilizadores com diferentes perfis (Gold, Silver e Bronze) a gerarem o máximo de 

tráfego possível para carregar a gateway. 

Os testes realizados à arquitectura proposta demonstraram que oferece um ganho efectivo na 

largura de banda aos clientes, através dos acessos à Internet. Os testes demonstraram também 

que numa situação de elevada carga, o desempenho da velocidade do tráfego está dependente 

das características do perfil do cliente. Além disso, entre clientes com o mesmo perfil a banda é 

distribuída igualmente entre eles. 

Considerando que a soma dos acessos partilhados oferece uma velocidade de download de 4.5 

MB/s a uma comunidade com 40 casas, a igual distribuição da banda deverá atribuir a cliente 

112.5 kB/s. Os resultados apresentados permitem demonstrar que, usando a gateway, os valores 

atribuídos da banda a cada cliente são, na maior parte do tempo, maior que os 112.5 kB/s e em 

diferentes situações de carga. 

 



 

Capítulo 8 

8. Conclusão 

Ao longo deste trabalho percorreram-se diversas fases que levaram à implementação de uma 

rede comunitária residencial. O arranque do projecto foi caracterizado pelo estudo e análise das 

tecnologias existentes capazes de responder aos requisitos impostos por uma rede comunitária. 

Das tecnologias para gestão de tráfego as filas HTB são as que se adequam mais neste tipo de 

redes porque a sua configuração é intuitiva e permite uma distribuição justa da banda disponível 

pelas diferentes classes. Para além do controlo de tráfego existem também técnicas de balan-

ceamento de carga e de recuperação/detecção de falhas nas ligações que permitem garantir 

uma maior largura de banda disponível e um serviço de Internet mais fiável, não estando os 

utilizadores dependentes de uma só ligação. Do capítulo 4 chega-se à conclusão que é possível 

integrar vários serviços IP dentro de uma rede local, onde esse serviço é partilhado por todos os 

utilizadores da rede. A rede local e a comunidade trazem maiores facilidades na integração 

desses serviços.   

A arquitectura proposta no capítulo 6 para uma rede comunitária para grupos de utilizadores 

que moram no mesmo edifício ou em edifícios adjacentes, com o objectivo de melhorar a efi-

ciência das ligações individuais à Internet. Adicionalmente, por subscreverem a serviços parti-

lhados, os clientes podem tirar partido do tamanho da comunidade durante a negociação dos 

serviços. Por outro lado, os ISPs também podem beneficiar da subscrição de grupos, já que 

podem oferecer novos produtos que exijam maior largura de banda e explorar novos serviços IP. 

Os testes realizados à arquitectura proposta demonstraram que oferece um ganho efectivo na 

largura de banda aos clientes, através dos acessos à Internet. Os testes demonstraram também 

que numa situação de elevada carga, o desempenho da velocidade do tráfego está dependente 

das características do perfil do utilizador. Além disso, entre clientes com o mesmo perfil a ban-

da é distribuída igualmente entre eles.  

No futuro é esperado estender a gateway desenvolvida a outro tipo de redes comunitárias 

bem como a serviços orientados a comunidades. 
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