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“Por uma cultura institucional de uso de TIC na UP”



UPNet

• A rede de dados, voz e vídeo da Universidade Pedagógica.

• Interliga todas as redes locais existentes nas unidades orgânicas 

• 𝑈𝑃𝑁𝑒𝑡 = σ𝑖=𝑠𝑒𝑑𝑒
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑝𝑢𝑒𝑧

𝑈𝑃𝑁𝑒𝑡 𝑖
• Com i = Sede, Gaza, Maxixe, Massinga, Manica, Beira, Quelimane, Tete, Nampula, Niassa, Montepuez

• Serviços

• Estudantes

• Docentes

• Corpo técnico administrativo



Estrutura da UPNet



UPNet - Sede



Topologia da Rede WiFi



A Gestão da UPNet

“Até mesmo curtos períodos de inactividade da rede UPNet podem 

gerar perdas de produtividade e um mau estar geral desde os 

estudantes, passando pelos gestores até aos docentes e pesquisadores.”



A Gestão da UPNet
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Serviços



A Gestão da UPNet

• As funções de gestão de rede podem ser agrupadas em duas categorias: 

• Monitorização e controle de rede.

• Monitorização

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

• Controle

• O controle da rede é uma função de “escrita” e está relacionada com a tarefa de 
alteração de parâmetros e execução de determinadas acções.



A Gestão da UPNet

• Para a gestão da UPNet, escolhemos duas ferramentas:

• The Dude
• A Mikrotik disponibiliza o Dude em seu site, visando o uso conjunto com os 

dispositivos fabricados por ela, mas nada impede de utilizá-lo com qualquer tipo 
de dispositivo.

• Zabbix
• Proporciona uma solução de gestão de redes baseado em um software livre e com 

boa capacidade de gerenciamento.

• Arquitectura centralizada onde uma estação gestora é responsável pela coleta e 
análise dos dados nas estações agentes.

• Oferece várias formas de monitorar diferentes aspectos da infraestrutura de TI

• É separado em back-end, que realiza o monitoramento da rede; e front-end, que 
são as telas que apresentam várias opções para a visualização de dados 



The Dude

• Alguns pontos fortes deste software:

• Permite mapeamento da rede usando gráficos com sua respectiva topologia e 
relação lógica entre os dispositivos;

• Notifica o utilizador por meio de Áudio, vídeo e e-mail sobre o que está 
acontecendo na rede;

• Disponibiliza gráficos que mostram a latência, o tempo de resposta do DNS, 
como também a utilização da banda e informações físicas;

• Disponibiliza que o utilizador use SNMP (Protocolo padrão para 
monitoramento e gerenciamento de redes).

• Armazena os (logs) eventos de toda a rede que foi montada e indica os 
momentos onde aconteceram anomalias como quedas, restabelecimentos.


