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Resumo

O artigo examina a situação atual do uso de redes de comunicação (voz e dados) na
UFF e sugere maneiras de torná-lo mais eficaz e abrangente. Atenção especial é dada à
modernização da infraestrutura necessária para permitir o acesso amplo às redes de
dados acadêmicas, e mostra-se a conveniência de tratar de modo integrado as redes de
dados e de telefonia.

1. Introdução

A informação é a base do funcionamento da nossa sociedade, e a universidade
é um dos principais agentes da sua geração, transformação e comunicação. Neste
artigo trataremos do assunto da comunicação de informação pela UFF através das
telecomunicações, um assunto que abrange o funcionamento interno da administração
universitária ou hospitalar e sua interação com outros órgãos do governo, o ensino das
mais diversas áreas do saber, a consulta a bases de conhecimento locais e remotas, a
interação com pesquisadores distantes, a divulgação dos resultados de estudos, e a
integração da universidade com a sociedade, quer seja a comunidade local, quer seja o
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setor produtivo da economia. Esta comunicação envolve tanto a telefonia como o uso
de facsímile e comunicação de dados.

Na área de comunicação de dados, a UFF acompanha a evolução nacional no
setor, que vem usando a BITNET desde 1988 e a Internet desde 1991 [GETS92,
STAN93B]. A UFF se integrou à BITNET em 1990, e à Internet em 1992. Em ambos
os casos, as facilidades são usadas para estreitar os contatos entre pesquisadores na
UFF e seus pares em outras instituições nacionais e internacionais, além de
proporcionar acesso a listas de discussão e bases de conhecimento sobres os mais
diversos assuntos. Atualmente, a infraestrutura interna existente na UFF permite que o
acesso às redes de dados externas seja feito apenas pelos computadores instalados no
Núcleo de Processamento de Dados (NPD), localizado no campus do Valonguinho, e
por terminais ligados ao NPD e espalhados por vários locais em Niterói. Este acesso
não atende adequadamente aos professores e pesquisadores da universidade.

Comunicação por telefonia discada é mais utilizada, através de mesas
telefônicas manuais instaladas nos prédios da Reitoria e do Hospital Antônio Pedro, a
primeira com ramais distribuídos pela universidade, e por um número elevado de linhas
diretas em todas as áreas da universidade. A capacidade total de comunicação externa
é bastante grande, mas existem deficiências na distribuição de acesso a ela e no suporte
para o uso amplo de equipamentos de facsímile, o que se tornou uma necessidade
premente nos últimos anos.

Pretendemos examinar aqui maneiras de melhorar os serviços de comunicação,
tanto de dados, como de voz, colocados à disposição da comunidade UFF, através de
investimentos em infraestrutura de telecomunicações. Na seção 2 examinamos com
mais detalhes os benefícios potenciais de participação plena no uso de comunicação de
dados, e as maneiras de possibilitar isto. A seção 3 apresenta um plano para munir a
UFF com uma rede de dados capaz de atender às suas necessidades atuais e previsíveis
neste setor. A seção 4 mostra como poderia ser feito acesso a esta rede por pessoas ou
instituições externas à universidade. A modernização da infraestrutura de telefonia é
discutida na seção 5.

Deve-se dizer que toda a ênfase é concentrada nas instalações da UFF em
Niterói. Nesta cidade a UFF é instalada em pelo menos seis locais separados (Reitoria,
Hospital, Jurujuba e os campi de Valonguinho, Gragoatá e Praia Vermelha). Esta
distribuição espacial requer soluções cuidadosas para possibilitar a integração
adequada dos departamentos, institutos e centros, localizados em lugares separados, e
apresentamos aqui alternativas com estas características. Instalações da UFF em outras
cidades também devem ter suas necessidades de comunicações equacionadas, seguindo
os mesmos modelos apresentados em seguida.

2. Redes de Dados e a Internet

A primeira grande rede de dados usada pela comunidade acadêmica foi a
BITNET, que chegou ao Brasil em 1988 e à UFF em 1990. BITNET é uma rede de
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computadores de grande porte, e permite a troca de mensagens e pequenos arquivos
entre seus usuários. No seu auge a BITNET uniu mais de 4000 computadores em
dezenas de países, e possibilitou o correio eletrônico internacional. Hoje, a BITNET é
considerada uma solução tecnologicamente superada para a comunicação de dados,
pois são relativamente limitados os serviços disponíveis, e não se enquadram no seu
modelo funcional os computadores pessoais que se tornaram o recurso computacional
característico dos anos 90.

A rede mais importante da atualidade é a Internet, cujo modelo
funcional se baseia na integração em grande escala de redes locais de computadores.
Tipicamente, o usuário da Internet usa um computador pessoal ou estação de trabalho
ligado a uma rede local do seu departamento ou unidade. Esta rede local fará parte do
conjunto de redes do seu prédio, ligado à espinha dorsal do seu campus, a qual por sua
vez será integrada na rede da instituição. Assim, se formará uma hierarquia de redes
(departamento, prédio, campus, instituição). A instituição, por sua vez, será integrada
a outras através de uma outra hierarquia de redes, tipicamente de âmbito regional ou
estadual, nacional e internacional, que provêm graus maiores de conectividade. A UFF
se integra à Internet através da RedeRio (rede regional do Rio de Janeiro, operada pela
FAPERJ), que por sua vez integra a RNP (Rede Nacional de Pesquisa), operada pelo
MCT. Conectividade internacional é providenciada através de conexões a redes nos
EUA. Em janeiro de 1994, a Internet contava com mais de 2,5 milhões de
computadores, e uma população de usuários estimada em 20 milhões de pessoas.

A Internet chegou ao Brasil em 1991, por iniciativa da FAPESP, e, a partir de
1992, começou a atender quase todo o território nacional através de um conjunto de
ações coordenadas do governo federal e diversos governos estaduais. A rede
acadêmica brasileira é uma federação de redes nos estados, interligadas através da
RNP. Atualmente, esta coleção de redes está ligada internacionalmente através de
conexões aos EUA das redes estaduais do Rio de Janeiro e São Paulo. Maiores
detalhes sobre as redes usadas pela comunidade acadêmica nacional se encontram em
[GETS92, STAN93B].

Hoje a comunidade acadêmica é o principal usuário da Internet, e quase todos
os serviços que se tornaram disponíveis através desta rede foram desenvolvidos para
atender necessidades ou propostas dos seus membros. Entre os serviços mais
importantes, podemos destacar [KROL92, LAQU94]:

 correio eletrônico: usado para manter comunicação entre pares, para diversas
finalidades, tais como elaboração de projetos e artigos, troca de idéias, avisos
de eventos, reuniões, e assim por diante.

 listas de discussão: para debates e divulgação de informação numa comunidade
(relativamente) fechada. A comunidade Usenet consiste de várias centenas de
listas de discussão com participação de vários países.

 acesso a bases de informação: tais como acervos de documentos e software,
catálogos de bibliotecas, coleções de obras literárias, dados geográficos,
econômicos, científicos, e de quase qualquer outra natureza. É a verdadeira
biblioteca eletrônica. De maneira geral não é cobrado o acesso à informação.
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 oferta de bases de informação: a própria natureza simétrica (entre pares) da
comunicação da Internet permite que qualquer computador a ela ligado possa
tornar disponíveis remotamente pela rede suas próprias bases de informação, e
é uma arma poderosa para a democratização do fornecimento da informação.

 aplicações distribuídas: tais como o uso coordenado de diversos equipamentos
de laboratório, cada um com controle computadorizado, gerenciamento de
redes de computadores, teleconferências, e assim por diante.

 uso interativo de computadores remotos: a primeira motivação das redes
acadêmicas foi para possibilitar o acesso remoto a computadores com
características especiais (computadores de alto desempenho, por exemplo). Até
hoje existem as mesmas razões para querer utilizar interativamente outros
computadores pela rede.

Estes serviços e aplicações `tradicionais' vêm sendo usados na Internet há
vários anos. Entretanto, pudemos observar algumas novidades nos anos 90, em
função, primeiro, do acesso a meios de transmissão com altas taxas de transmissão,
viabilizando o uso de multimídia, especialmente imagens e vídeo. (No Brasil, por
enquanto, estes serviços estão restritos apenas a redes dentro das instituições.) Em
segundo lugar, apareceram novos serviços de apoio à navegação na Internet, ou seja,
serviços de indexação e localização de informação e serviços, de modo a facilitar o
trabalho de pesquisa no mundo das redes, às vezes chamado também de ciberespaço.
Os principais entre estes novos serviços se chamam Archie, Gopher, WAIS (Wide
Areas Information Service) e WWW (WorldWideWeb) [KROL92, LAQU94]. Destes
serviços, Archie é usado para localizar itens (normalmente, mas não exclusivamente,
software) guardados em centenas de repositórios públicos espalhados pela Internet;
Gopher e WWW são usados para oferecer interfaces homogêneas e amigáveis para o
pesquisador e usuário de diversas categorias de informação disponível publicamente,
usando-se menus em Gopher e hipertexto em WWW; e WAIS oferece meios de fazer
procura de fontes de informação baseado no seu conteúdo, através do uso extenso de
indexação.

Talvez as duas características mais importantes da Internet sejam a
universalidade do seu modelo funcional e o modelo financeiro adotado. Por
universalidade queremos dizer que qualquer computador ligado a uma rede
componente da Internet é capaz de toda a funcionalidade de comunicação permitida,
seja ele um supercomputador ou um simples computador pessoal. O modelo financeiro
dá ênfase à capacidade de utilização, e não à taxa efetiva de utilização. Em princípio,
uma instituição como a UFF pagaria uma taxa fixa anual por ter acesso a uma rede
regional, como a RedeRio. As despesas operacionais da RedeRio, as quais seriam
recuperadas através desta cobrança, seriam as de sua própria operação (equipamentos,
pessoal, tarifas de telecomunicação), acrescidas de taxas fixas de acesso a redes na
camada imediatamente superior na hierarquia da Internet. Neste modelo, o custo de
uso pela instituição é fixo, e o custo marginal da utilização é zero. Evidentemente,
poderá se esgotar a capacidade do canal de acesso externo contratado, levando-se à
deterioração da qualidade do serviço, e isto teria que ser combatido através do
aumento da capacidade deste acesso externo, com conseqüente aumento na taxa paga.
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Deve-se notar que, atualmente, a FAPERJ não vem cobrando o custo do uso da
conexão Internet da UFF. Porém, é possível que a UFF tenha que custear este acesso a
partir de 1995.

3. Uma Rede de Dados para a UFF

A UFF vem usando a Internet através da RedeRio desde 1992. Porém, como
mencionado na introdução, gozam dos benefícios da Internet apenas os computadores
instalados no NPD, inclusive os mainframes IBM com suas redes de terminais. Ainda
não foi possível estender o acesso à Internet às outras unidades da universidade, dentro
e fora do campus do Valonguinho. Isto é uma pena, porque existe um número elevado
e crescente de equipamentos de pequeno porte (computadores pessoais e estações de
trabalho) em outras unidades da universidade, e estes poderiam ser postos em
funcionamento imediatamente como pontos de acesso à Internet, desde que fosse
providenciada a devida conectividade, através da instalação de uma rede de dados.
Nesta seção apresentamos um plano de como efetuar esta integração.

Como descrito na seção anterior, a organização característica da Internet é uma
hierarquia de redes interligadas, na qual o elemento básico é a rede local de
departamento ou grupo de trabalho, interligando um servidor e vários computadores
pessoais ou estações de trabalho. Esta rede tipicamente utiliza a tecnologia Ethernet (o
padrão IEEE 802.3), com equipamentos interligados através de cabo coaxial, se
estiverem todos na mesma sala, ou, preferencialmente, através de cabos de pares
trançados (como de telefonia) ligados a concentradores chamados hubs, localizados
em pontos estratégicos. As redes elementares no mesmo prédio estariam interligadas
entre si, através do uso de um equipamento de comutação chamado de roteador. Neste
nível, conseguimos providenciar a conectividade entre todas as redes no mesmo
prédio. A próxima etapa envolve a interconexão de prédios no mesmo campus.
Tipicamente um dos prédios abrigaria uma central de cabeamento do campus, onde
estaria instalado um roteador que interligaria as redes dos diferentes prédios. A partir
desta central sairiam cabos, usualmente de fibra ótica, para os demais prédios do
mesmo campus, e também da conexão externa do campus. Até este nível, toda a
infraestrutura de cabos instalados para sustentar a comunicação de dados no campus é
responsabilidade da própria universidade, e as conexões funcionariam nas velocidades
próprias de redes locais, ou seja, pelo menos 10 Mbps (megabits por segundo). A
Figura 1 ilustra a organização de uma rede dentro de um campus.
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O cabeamento que sustenta esta arquitetura hierárquica de redes já foi o objeto
de estudos, e idealmente é projetado de modo a ser relativamente independente da
tecnologia de rede local adotada. Nos EUA ele foi padronizado na norma técnica
EIA/TIA-568 [EIA568], que descreve o cabeamento estruturado que deverá ser
usado. Em resumo, esta norma dita o uso de cabos individuais de pares trançados a
partir de um armário de cabeamento até o ponto de instalação de cada computador, a
uma distância máxima de 100 metros, e o uso de fibra ótica ou cabos coaxiais para
interligar estes armários. Dentro destes armários estariam colocados os equipamentos
de conexão, tais como hubs e roteadores. A adoção desta norma permite usar Ethernet
hoje e FDDI ou ATM [v. BAST93], de velocidades mais altas, amanhã. Para uma
discussão mais detalhada de um projeto de uma rede de dados para um campus
integrado, veja [STAN92, STAN93a].

Em instituições como a UFF, que possui vários campi geograficamente
dispersos, a interligação das redes dos diferentes campi extrapola a sua competência
para resolver o problema autonomamente, e é necessário utilizar os serviços de
concessionárias públicas, geralmente de telecomunicações. O caso mais simples
envolve o aluguel de circuitos da TELERJ para a transmissão de dados entre os campi.
(Note que isto já vem sendo feito há muito tempo para a rede de terminais dos
mainframes IBM do NPD.) Há várias outras possibilidades disponíveis, entre elas o
investimento em cabos para sua própria utilização, a serem instalados por uma
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concessionária pública, ou o uso de feixes de rádio, micro-ondas ou luz, transmitidos
entre pontos com visada direta. O uso de transmissão eletromagnética freqüentemente
requer a obtenção de uma licença de órgão do Ministério de Comunicações. No caso
específico da UFF, é improvável que possa ser evitado o uso de cabos para muito dos
enlaces, em função da topografia acidentada e o alto grau de edificação em Niterói,
impossibilitando a visada direta. A solução mais indicada, então, envolve a montagem
de um conjunto de conexões ponto-a-ponto, por meio de cabos, entre as diferentes
instalações para formar uma rede conexa. Provavelmente esta rede será
topologicamente uma estrela centrada no NPD, como ilustrada na Figura 2.

Resta considerar o que deverá ser a capacidade dos enlaces entre o NPD e os
demais locais. Atualmente, a UFF possui uma conexão à RedeRio que funciona a 64
Kbps (quilobits por segundo). Isto representa o limite máximo da utilização das redes
externas por usuários da universidade. Em qualquer aplicação na Internet, a limitação
da velocidade de transmissão de dados é determinada pelo enlace mais lento no
caminho dos dados. Portanto, se as conexões entre os campi da UFF utilizassem
velocidades menores que a conexão externa, então essas limitariam a velocidade das
aplicações. Para evitar este engarrafamento interno, as conexões internas deveriam ser
pelo menos da mesma velocidade que a conexão externa, ou seja, 64 Kbps.

Porém, há boas razões para imaginar que em breve será necessário pensar em
patamares mais altos do que este. Está previsto para 1994 o aumento da capacidade da
RNP para o uso de enlaces de 2 Mbps entre Rio de Janeiro e outras capitais e para o
exterior. Já começa a operar experimentalmente no Rio uma rede metropolitana
(MAN) que utiliza velocidades de acesso de 2 Mbps, com a participação da UFRJ e
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Figura 2: Interligação entre os campi da UFF em Niterói
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PUC-Rio, inicialmente. A extensão à UFF de acesso às redes externas a esta
velocidade possibilitaria uma nova série de aplicações na Internet, inclusive o uso de
multimídia e a visualização em tempo real de aplicações executadas em
supercomputadores acessíveis através da rede. Supondo que a UFF realmente passasse
a possuir uma conexão externa em 2 Mbps, então o raciocínio acima indicaria a
necessidade de velocidade semelhante, ou maior, nas conexões internas da
universidade.

Como seriam realizadas conexões de pelo menos 2 Mbps entre os campi? O
único meio físico apropriado é o cabo de fibra ótica, o qual teria que ser instalado
especialmente para a UFF, uma vez que a TELERJ não possui rede de fibra ótica em
Niterói. Provavelmente a solução mais apropriada seria a UFF adquirir os cabos que
necessita, e solicitar a sua instalação à TELERJ. Esta possibilidade é muito
interessante, porque abre ainda mais possibilidades. Sendo a "dona" do cabo, a UFF
poderia utilizá-lo de diferentes maneiras. Por exemplo, a escolha da velocidade de
transmissão de dados seria determinada apenas pelos equipamentos que a UFF
instalasse nas pontas, e poderia exceder em muito a velocidade de 2 Mbps, o que abre
uma pletora de oportunidades de aplicações novas de transmissão de dados. Em
segundo lugar, um cabo de fibra ótica poderá ter várias fibras, que poderiam ser
utilizadas para diferentes aplicações, sem ser de transmissão de dados. Vem à mente a
telefonia e a televisão. Poderia ser instalada uma rede integrada de telefonia, onde as
mesas telefônicas nos diferentes campi fossem interligadas por enlaces de fibra ótica.
Poderia existir uma rede interna de TV, potencialmente com múltiplos canais, para a
ampla transmissão de eventos ou atividades de interesse maior.

Em suma, a montagem de uma rede institucional como a da UFF requer a
criação de infraestrutura de conectividade, que envolve o uso de roteadores para
interligar diferentes elementos numa hierarquia de redes. Em cada campus haveria um
roteador do campus e um roteador do prédio, caso seja grande o prédio. Dentro do
prédio seria usada cabeamento estruturado, e os prédios seriam interligados por cabos
de fibra ótica. Como seria necessário interligar vários campi na mesma cidade,
deveriam ser instalados cabos de fibra ótica entre eles, com a colaboração de uma
concessionária pública. Entre as vantagens deste esquema se incluem a possibilidade de
passar para tecnologias mais rápidas de transmissão de dados, e o uso da capacidade
de comunicação instalada para aplicações tais como telefonia e televisão.

Finalmente, perguntados sobre a necessidade de criação de novo órgão técnico
da universidade com a responsabilidade de instalar e operar esta rede de dados,
observamos que em outras instituições, que já resolveram mudar para a interligação
dos seus recursos computacionais através de uma rede de dados, estas tarefas vêm
sendo executadas pelo órgão antes responsável pela administração do serviço central
de computação, que normalmente já possuía equipe técnica para instalar e operar sua
rede de terminais remotos. Na UFF, este órgão seria o NPD, o qual poderia passar a
ser chamado Núcleo de Computação e Comunicação (NCC).

4. Acesso Externo à Rede de Dados da UFF
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Com a montagem de uma rede de dados na UFF, existirá grande número de
recursos na rede na forma de bases de conhecimento e facilidades computacionais,
para não falar em caixas de correio eletrônico e acesso a outras facilidades externas
através da Internet. Já é comum professores e até alunos terem instalados nas suas
residências computadores pessoais, que poderão fazer comunicação remota através de
modem. Baseado em experiências tidas em outras universidades, temos a certeza que
seria de enorme utilidade a provisão de meios de acesso à rede da UFF para estes
usuários nas suas casas. Isto requer a instalação de um ou mais servidores de
comunicação, que são pequenos equipamentos para gerenciar o uso de uma ou mais
linhas telefônicas discadas e permitir estabelecer conexões entre estas e a rede
institucional.

Outra alternativa com a mesma funcionalidade, mas de custo maior de
utilização, é tornar disponível o acesso à rede da UFF através da RENPAC, serviço
público de dados operado pela EMBRATEL. Isto requer que a UFF assine o serviço
3025 da RENPAC, disponível através de linha dedicada de comunicação de dados
ligada a um dos seus servidores de comunicação. Os usuários nas suas casas fariam
acesso discado à RENPAC, utilizando-se o serviço 2028 (o qual começou a substituir
o antigo serviço 2000 a partir de maio de 1994). Isto requer que cada usuário seja
cadastrado individualmente como usuário do serviço 2028 da RENPAC. Para o
usuário, o serviço discado da RENPAC tem custo maior do que a simples telefonia
discada descrita acima, porém, é menor o investimento em infraestrutura por parte da
instituição (neste caso, quem compra os modems e fornece o servidor de comunicação
é a EMBRATEL). Para não onerar os usuários, há casos de instituições (por exemplo,
a UFRJ) que pagam as contas individuais da RENPAC dos seus usuários. Deve-se
registrar que o acesso à UFF por meio da RENPAC está disponível hoje, uma vez que
um dos mainframes do NPD já é "assinante" do serviço 3025 da RENPAC, o que
permite que este computador seja acessível através do serviço 2028.

Além de membros da própria comunidade UFF, existem boas razões para
estender a outros grupos da sociedade facilidades de comunicação de dados através de
linha discada. O primeiro caso trata de eventuais grupos de interesse em assuntos
específicos, os quais poderiam ser atendidos através de pequenos sistemas BBS
(Bulletin Board Systems) operados por grupos dentro da UFF, e interligados à sua
rede. Por exemplo, o Departamento de Administração poderia querer manter cadastros
de informação de interesse a empresários de Niterói, e assim por diante. O outro caso
mais ou menos óbvio trata da interação com escolas em Niterói que já possuam a
capacidade de comunicação através de equipamentos próprios. Estas poderiam ter
acesso via UFF às redes acadêmicas, para poderem utilizar as fontes de conhecimento
ali acessíveis, ou para se comunicarem com outras escolas no país ou no exterior
dispondo de facilidades semelhantes. Em ambos os casos, o equipamento necessário
seria uma máquina capaz de sustentar um BBS, com modem, linha telefônica e acesso
direto à rede da UFF.

Um meio alternativo de comunicação externa é o rádio-pacote, amplamente
usado na comunidade de rádio-amadores, e empregado no Rio Grande do Sul para
possibilitar interação entre a UFRGS e escolas [FAGU92]. O uso de rádio-pacote traz
a vantagem de eliminar o custeio da comunicação, um elemento significativo em
projetos que utilizam linhas telefônicas discadas. Poderia ser ainda interessante,
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especialmente para o Departamento de Engenharia de Telecomunicações, interagir
com a comunidade de rádio-amadores locais, oferecendo-lhes acesso à Internet, nos
moldes usados recentemente pela UFSC em Florianópolis [MELG93]. Para permitir
este acesso à rede externa de rádio-pacote, seria necessário um equipamento para
BBS, com acesso à rede da UFF e com um rádio para comunicação externa.

Para as facilidades que requerem linhas telefônicas e modems, esbarra-se no
problema de ter acesso a estes recursos. As linhas telefônicas teriam que ser dedicadas
a esta finalidade, e os modems teriam que ser adquiridos. Face ao tamanho da
comunidade UFF, imagina-se que somente o servidor de comunicação teria que
controlar pelo menos 10 linhas telefônicas.

5. Rede de Telefonia

Vários dos pontos mencionados acima indicam uma certa superposição de
interesses entre a rede de dados e facilidades de telefonia. O acesso discado para a
comunicação de dados requer a disponibilidade de linhas telefônicas; tanto a rede de
dados como a de telefonia interna requerem a existência de uma rede conexa
alcançando todos os campi; os mesmos cabos de fibra ótica poderiam ser utilizados
para tráfego de voz e dados (e televisão); e é possível que os esquemas de cabeamento
para dados, tanto entre prédios, como dentro deles, usem os mesmos dutos que o
cabeamento telefônico. Adicionalmente, as duas redes utilizariam a mesma tecnologia
de cabos de pares trançados e de fibra ótica, e as técnicas de instalação e manutenção
seriam as mesmas. Todas estas considerações levam a crer que deveria ser uma só a
responsabilidade para a gerência das redes de dados e de telefonia.

Outra vez, a experiência de outras instituições poderá servir de guia. Em alguns
casos de sucesso o serviço central de computação passou a ter a responsabilidade pelas
redes de dados e de telefonia. Em outros foi criada uma diretoria específica para
telecomunicações, que define as políticas de investimento em infraestrutura
institucional nesta área. De qualquer modo é fundamental que o planejamento e
gerência destas redes seja integrada, e que o órgão responsável por elas possua a
qualificação de alto nível necessária para o desempenho adequado destas funções.

Parece-nos que o sistema de telefonia da UFF está longe de oferecer um
serviço ótimo para a comunidade. Como sugerido na introdução, o crescimento da
capacidade de telefonia se fez desordenadamente, e, além de uma rede interna,
centrada na Reitoria, com capacidade insuficiente para atender à universidade, muitas
unidades adquiriram linhas telefônicas próprias. Possivelmente a capacidade total de
comunicação externa seja além do mínimo necessário para atender confortavelmente à
comunidade, mas não se tem esta sensação pela não-integração destas facilidades numa
rede única. O estudo da montagem de uma rede de dados torna oportuno o estudo da
situação de telefonia, para indicar quais investimentos serão apropriados para tirar o
máximo de proveito da capacidade instalada de comunicação. Pensamos em uma rede
de telefonia interna abrangente, com mesas telefônicas automáticas que suportariam
facilidades como DDR (discagem direta ao ramal), a qual permitiria a recepção pelos
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ramais de chamadas externas sem a necessidade da intervenção manual de um
telefonista, assim aliviando o trabalho deste. A combinação de um número de ramais
adequado para atender todos os locais essenciais (secretarias, repartições
administrativas, salas de estudo de professores, laboratórios), com a automação de
atendimento através da DDR, possibilitaria inclusive a conexão à rede interna de
equipamentos como secretárias eletrônicas, modems e aparelhos de facsímile.

Em princípio, os investimentos incluiriam a aquisição de novas mesas
telefônicas para os diferentes campi, e a interligação destas através da rede de cabos de
fibra ótica que já está prevista para a rede de dados, mais a rede de distribuição
necessária em cada campus. A instalação desta rede poderia ser conjugada com a
instalação da rede do cabeamento estruturado que seria necessária para dados.

6. Conclusão

Para acompanhar a evolução no estado da arte de comunicação, a UFF precisa
modernizar sua infraestrutura de comunicação de dados e de telefonia. Baseados numa
análise de facilidades das redes de dados externas que estão, ou logo estarão,
disponíveis, chegamos a uma conclusão sobre as necessidades da UFF nesta área, as
quais incluem a instalação de cabeamento estruturado nos diferentes campi e de cabos
próprios de fibra ótica entre eles. Estes cabos de interconexão também possibilitariam
outras aplicações de comunicação, notadamente de telefonia e de televisão interna.
Complementamos o estudo examinando a situação da telefonia e sugerimos que esta
também seja modernizada, com aproveitamento de muitos dos elementos previstos
para a rede de dados. O grau de superposição entre as duas redes é tão grande que
leva à conclusão que elas deveriam ser a responsabilidade do mesmo órgão técnico da
universidade.

Deve-se notar que nos restringimos basicamente aos investimentos necessários
para implantar as novas redes. Seria evidentemente da maior importância a operação
eficiente das redes instaladas, e deveríamos poder contar com o suporte de ferramentas
de gerência de redes de telecomunicações e de redes de dados, as quais permitiriam
que as mesmas pudessem ser gerenciadas a partir de um centro de controle. Faltaria
garantir que este centro funcionasse em bases permanentes (7 dias por semana, 24
horas por dia).

Finalmente, é claro que talvez não possa ser implantado de uma só vez o plano
apresentado aqui. Neste caso, ele servirá também como um conjunto de diretrizes para
a preparação de projetos setoriais, de modo a evitar a geração de soluções parciais
incompatíveis entre si. Neste contexto, devemos ressaltar a existência de dois projetos
setoriais com ele alinhados, um preparado pelo NPD para a implantação de uma rede
no campus de Valonginho e submetido à FAPERJ em 1993 [NPD93], e outro
atualmente em discussão pelo Instituto de Física e o Centro Tecnológico para o
campus da Praia Vermelha.
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