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Introdução

• Gestão de Redes: Componentes
1. Arquivo de Configurações
2. Inventário
3. Topologia
4. Falhas
5. Segurança
6. Contagem/Taxação

• IPv6 é apenas mais um «meio» pelo
qual pode fluir a informação de 
Gestão



Acesso Remoto

• Função básica de gestão de rede

• Sessão: 
– SSH (porto 22)

– TELNET (porto 23), pouco seguro

• Transferência de Ficheiros
– SCP (porto 22)

– FTP, (porto 21 + 20), pouco seguro

– TFTP, (porto 69), pouco seguro



Acesso Remoto – Portas
IPv4, endereço localhost IPv4:
[root@vm07 ~]# nmap 127.0.0.1

Starting Nmap 4.52 ( http://insecure.org ) at 2008-03-02 17:35 WET

Interesting ports on localhost.localdomain (127.0.0.1):

Not shown: 1711 closed ports

PORT     STATE SERVICE

22/tcp   open  ssh

111/tcp  open  rpcbind

5900/tcp open  vnc

IPv6, endereço localhost IPv6:
[root@vm07 ~]# nmap -6 ::1

Starting Nmap 4.52 ( http://insecure.org ) at 2008-03-02 17:36 WET

Interesting ports on localhost.localdomain (::1):

Not shown: 1712 closed ports

PORT     STATE SERVICE

22/tcp   open  ssh

5900/tcp open  vnc



Acesso Remoto – IPv6
• SSH -> de VM07.IP6.FCCN.PT para VM03.IP6.FCCN.PT
[root@vm07 ~]# ssh -l root vm03.ip6.fccn.pt

root@vm03.ip6.fccn.pt's password:

Last login: Sun Mar  2 17:44:04 2008 from 2001:690:1fff:200:20c:29ff:fec1:6bf1

[root@vm03 ~]# who

root     tty7         2008-03-02 17:02 (:0)

root     pts/0        2008-03-02 17:44 (2001:690:1fff:200:20c:29ff:fec1:6bf1)

• FTP -> de VM07.IP6.FCCN.PT para FTP.IP6.FCCN.PT:
[root@vm07 ~]# ftp ftp.ip6.fccn.pt

Trying 2001:690:1fff:1600::30...

Connected to ftp.ip6.fccn.pt (2001:690:1fff:1600::30).

220 ### Welcome ###

Name (ftp.ip6.fccn.pt:root): anonymous

230 Login successful.

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp>



Modelo do SNMP

A Informação IPv6 existente
nas MIBs pode ser transportada
quer por IPv4 quer por IPv6



SNMP sobre IPv6

• Cisco:
– Dependente da versão de IOS 

• Juniper, Hitachi, 6wind:
– SNMP através de IPv6 está disponível

• Comandos (Unix):
– snmpget
– snmpwalk



Estado das MIBs IPv6

• As MIBs são essenciais na gestão de redes

• As aplicações baseadas em SNMP são
frequentemente usadas, embora existam outros
mecanismos (NetFlow, XML…)

• O SNMP depende das MIBs …
=> É necessário que existam MIBs para recolher

informação sobre a rede IPv6, assim como é desejável
que elas estejam disponíveis através de IPv6



• HP Openview

• Ciscoworks 2000 (LMS 2.5)

• IBM Netview

• Infovista, Tivoli

• …

Com IPv6

Sem IPv6

Plataformas



Ferramentas

• No âmbito do projecto 6NET:
– Foram testadas várias ferramentas de gestão

– Algumas foram actualizadas para suportar IPv6

• Existem mais de 30 ferramentas de 
monitorização compatíveis com IPv6
– Testadas

– Implementadas

– Documentadas



Argus

– http://argus.tcp4me.com/
– Administração da rede:

• PCs, Switches, Routers

• Disponibilidade
• Tráfego na rede

– Administração de serviços:
• http, ftp, dns, imap, smtp...

– Ferramenta evolutiva: é fácil adicionar novas 
funcionalidades





Nagios

– http://www.nagios.org

– Ferramenta muito completa
• Monitorização de Serviços

• Monitorização de Rede

– Pode ser complexo demais para uma 
pequena rede

– Evolução: Novas funcionalidades podem ser 
adicionadas através de plug-ins

• Monitorização de sessões BGP, …



Nagios



Looking Glass

• Obtenção de informação de um router sem
necessidade de acesso directo ao equipamento

• Interface Web

• Pode ser de uso público, sem necessidade de 
autenticação

• Permite a qualquer pessoa diagnosticar causas 
de problemas sem contactar directamente os 
responsáveis de uma rede



Looking Glass

http://lg.ip6.fccn.pt



NTP - Network Time Protocol

� Servidor Stratum 1 (Meinberg)

• Antena GPS, Av. Brasil - Lisboa

� Servidores NTP públicos com suporte IPv6

• www.join.uni-muenster.de/Dienste/NTPv6_Server.php?lang=en



NTP - Network Time Protocol

• Endereços
• ntp.gigapix.pt has address 193.136.250.246
• ntp.gigapix.pt has IPv6 address 2001:7f8:a:1::123

• IPv4
# ntptrace 193.136.250.246
ntp.gigapix.pt: stratum 1, offset 0.000004, synch distance
0.000967, refid 'PPS'

• IPv6
# ntptrace 2001:7f8:a:1::123
2001:7f8:a:1::123: stratum 1, offset 0.000004, synch
distance 0.001012, refid 'PPS'



Obrigado !

Questões ?


