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RESUMO

Este trabalho trata-se do desenvolvimento de um projeto de melhoria para a rede de
servidores da Sudati MDF de Otacílio Costa. Demostrará os princípios básicos para
a execução, bem como os principais componentes e suas características, baseados
em estudos de viabilidade tecnica e econômica.
Conforme a determinação dos equipamentos e métodos de instalação, realizou-se
um orçamento para comparar os valores do sistema atual com a implantação do
novo. Esta aplicação tem como objetivo garantir a segurança e melhores condições
para o gerenciamento da rede.

Palavras Chave - Projeto, Instalação, Segurança

ABSTRACT

This work deals with the development of an improvement project for the server
network of Sudati MDF of Otacílio Costa. It will demonstrate the basic principles for
execution, as well as the main components and their characteristics, based on studies
of technical and economic feasibility.
According to the determination of the equipment and methods of installation, a budget
was made to compare the values of the current system with the implementation of the
new one. This application aims to ensure the security and better conditions for network
management.

Key words - Design, Installation, Security.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de atividades a serem
realizadas durante o período de estágio na empresa Sudati MDF.
Será desenvolvido um projeto para tratar da troca de servidores de rede da
empresa, com o intuito de melhorar a comunicação e segurança dos dados
informatizados.

1.2 A EMPRESA

Fundado em 1998, o Grupo Sudati é hoje referência no setor de base florestal
no Brasil. Sediado em Palmas (PR), o Grupo possui quatro unidades industriais no
Paraná e em Santa Catarina, sendo responsável por cerca de 20% das exportações
de placas de compensado do país. Além das unidades industriais, o Grupo Sudati
conta também com um escritório administrativo em Curitiba.
A unidade industrial de Otacílio Costa é um marco especial para o Grupo: em
2008 esta unidade produziu o primeiro painel de MDF do Grupo e do Estado de
Santa Catarina.
A Sudati opera seguindo rigorosos padrões internacionais de qualidade. Seu
moderno parque industrial proporciona inovação e excelência de operação. Suas
matérias-primas certificadas e seu capital humano capacitado completam o ciclo de
esforços em nome da inovação e qualidade.

1.3 RELATO DAS OBSERVAÇÕES

Avaliando as atividades a serem executas, observou-se toda a parte de
instalação da rede de telecomunicações. Desde os pontos de tomadas para a ligação
de nobreaks até ao rack para armazenar um novo servidor, visando a melhor forma
para o desenvolvimento do projeto.

2 ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1 TEMA

Esse trabalho irá abordar o projeto de troca de servidores físicos de rede (AD,
Firewall) por servidores virtuais em uma rede empresarial dentro da empresa Sudati
MDF.

2.1.1 Problema
A empresa está passando por dificuldades na parte de comunicação e
segurança de dados dos computadores e periféricos gerenciados pelo servidor de
rede.
Sob qualquer negócio ou empreendimento é indispensável um projeto bem
elaborado antes de sua execução. Com isso aumenta as chances de sucesso para
alcançar o objetivo final.
Quando se trata de redes e telecomunicações não é diferente, estamos em
uma constante evolução no mundo tecnológico que nos deixa refém de melhorias
diversas na segurança dos dados e na praticidade de operação, por conta disso tornase necessário o investimento na tecnologia com novos equipamentos.

2.1.2 Limites do projeto
O projeto será desenvolvido na empresa Sudati MDF de Otacílio Costa, no
setor de T.I (tecnologia da informação) da empresa.
Será avaliado e mostrado dados de consumo de internet e segurança da rede
de comunicação interna da empresa entre o período estagiado que deverá conter a
carga horaria total de 180 horas.

2.2 JUSTIFICATIVA

2.2.1 Oportunidade do projeto
O projeto consiste em aplicar e aprimorar os conhecimentos adquiridos durante
a graduação, tendo em vista que neste período podemos conhecer conceitos de redes
em matérias especificas que trataram desse assunto, assim também beneficiando a
empresa com melhorias nas instalações.

2.2.2 Viabilidade do projeto
Atualmente a empresa está trabalhando com um gerenciamento de rede feito
por servidores físicos, o que torna dificultoso uma expansão para usar novos
equipamentos interligados por rede, levando em conta também a vulnerabilidade em
caso de ataques hackers entre outros.
Sendo assim, surge a necessidade de aprimoramento para melhorar a
qualidade dos serviços gerenciáveis pelo setor de TI, através de um novo
dimensionamento da rede e novos servidores para aplicações mais seguras.

2.2.3 Importância do projeto
A importância desde projeto está na melhoria da infraestrutura da empresa,
bem como citado anteriormente maior segurança e facilidade de comunicação via
internet e rede interna.

2.3 OBJETIVOS

2.3.1 Objetivo Geral
O objetivo deste trabalho é melhorar a segurança da rede substituindo os
servidores atuais que fazem o gerenciamento da internet e controle de acessos dos
usuários através de uma máquina Linux, por controladores virtuais como por exemplo
as VMwares.

2.3.2 Objetivos Específicos
● Avaliar a situação no local, e então definir a melhor solução para o problema;
● Interagir com as principais tendências tecnológicas da área de tecnologia da
informação;
● Gerar conhecimentos sólidos de configurações de serviços servidores de
rede nas;
● A partir dos levantamentos, efetivar a troca dos serviços e melhorar a
qualidade de comunicação da empresa.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 SERVIDORES

Um servidor é um hardware ou um software que centraliza o fornecimento de
dados a uma rede de computadores, dispositivos móveis e a outros periféricos. Com
uma potência maior e peças mais robustas que a de um desktop comum, ele é
capaz de atender a cargas mais intensas de trabalho com maior produtividade e
confiabilidade.
O servidor funciona com um sistema operacional especializado, apropriado
para rodar diversos aplicativos simultaneamente, como e-mails, impressoras e
aparelhos de fax, calendários e base da dados compartilhados, além de softwares
mais complexos.
Por meio de um servidor, também é possível realizar gerenciamento remoto
na rede de computadores, como a instalação de programas, a gestão de usuários e
senhas e a realização de manutenções e backups de rotina. (LIMA 2017)

3.2 MÁQUINAS VIRTUAIS

Os sistemas de computadores são projetados com basicamente três
componentes: hardware, sistema operacional e aplicações (LAUREANO 2006).
O papel do hardware é executar as operações solicitadas pelas aplicações. O
sistema operacional recebe as solicitações das operações (por meio das chamadas
de sistemas) e controla o acesso ao hardware – principalmente nos casos em que os
componentes são compartilhados, como sistema de memória e Entrada e Saída
(LAUREANO 2006).
A utilização de máquinas virtuais é a uma alternativa para vários sistemas de
computação, pelas vantagens em custos e portabilidade, inclusive em sistemas de
segurança.

3.3 FIREWALL

Na informática, os firewalls são aplicativos ou equipamentos que ficam entre
um link de comunicação e um computador, checando e filtrando todo o fluxo de
dados. Esse tipo de solução serve tanto para aplicações empresariais quanto para
domiciliar, protegendo não só a integridade dos dados na rede mas também a
confidencialidade deles. (TECMUNDO 2012)

3.4 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Segurança da informação é um conjunto de práticas, habilidades, recursos e
mecanismos utilizados para proteger sistemas, dados e informações contra o acesso
indevido, o ataque de cibercriminosos e o uso impróprio, assim como para prevenir a
perda ou o sequestro de dados. (MEUPOSITIVO 2017)
Entre seus principais princípios estão: confidencialidade, integridade,
disponibilidade, autenticidade e legalidade.

4 METODOLOGIA

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Em primeiro momento foi feita uma pesquisa desenvolvida sob orientação da
professora Nathielle Waldrigues Branco, onde foi descrito o processo para realizar a
substituição dos servidores de rede da empresa Sudati MDF.
Conforme a definição das condições efetuou-se um levantamento de dados e
orçamentos com empresas especializadas nesse tipo de serviço, para garantir a
instalação dos equipamentos estudados.

4.2 POPULAÇÃO ALVO OU AREA

Este trabalho ira abordar as condições para a troca de servidores de rede
físicos por servidores virtuais em um ambiente corporativo, com base nos dados
levantados durante a pesquisa.

5 DESENVOLVIMENTO

5.1 CONDIÇÕES INICIAIS E DIRETRIZES BÁSICAS

Iniciou-se verificando a forma de gerenciamento atual da rede que é feita a
partir de quatro servidores físicos locados, divididos da seguinte forma:


Servidor Linux (responsável pelo gerenciamento de firewall da rede);



Servidor Windows server 2008 (responsável pelo gerenciamento dos usuários
dentro da rede, e também das pastas compartilhadas);



Servidor Windows server 2008 (responsável pelo gerenciamento do controle
de ponto utilizado pelo RH);



Servidor de Backup (responsável pelos backups dos arquivos salvos na rede).

Figura 1 – Servidor Windows Server 2008.

Fonte: O autor (2018).

Figura 2 – Servidor Windows Server 2008 – RH.

Fonte: O autor (2018).

Figura 3 – Servidor Linux.

Figura 4 – Servidor de Backup da rede.

Fonte: O autor (2018).

Fonte: O autor (2018).

Basicamente essa configuração funciona da seguinte maneira: o servidor
Linux responsável pelo firewall encontra-se no começo da rede, nele é possível filtrar
e manter o controle de todos os equipamentos ligados a internet, desde a liberação
de portas para acessos externos de outros dispositivos, até o bloqueio de sites entre
outros.
Após o firewall encontra-se o Windows server 2008 responsável por gerenciar
os usuários dando suas devidas permissões divididas em grupos como por exemplo:
usuários com internet, usuários sem internet. Outra função importante é armazenar
as pastas compartilhadas entre esses usuários.
Além desses, temos o servidor Windows server 2008 que é único e exclusivo
para rodar o programa da coleta de pontos do RH.
E por último o servidor de backup, o mesmo efetua backups das pastas
compartilhadas da rede, fica em uma área externa da empresa para maior
segurança.

Figura 5 – Mapa de rede Atual

Fonte: O auto (2018)

5.2 PROJETO

Após o levantamento dos dados, foi possível projetar a solução para uma
nova rede, visando colocar servidores virtuais tendo em vista que são mais seguros
e confiáveis.
O procedimento foi orçar um servidor físico com um processamento mais
robusto com a ideia de centralizar os serviços para uma única estação, com várias
máquinas virtuais instaladas no mesmo, facilitando a manutenção e dobrando a
segurança da rede. Com isso será possível realocar os servidores físicos externos
para somente um virtual.
Também foi orçado um dispositivo de armazenamento NAS (estação com
uma capacidade grande de armazenamento para realização de backups da rede),
que também tem a autonomia de enviar um backup de forma segura para um serviço
na nuvem.

5.3 SERVIDOR

Visando o conceito de um equipamento robusto, a escolha para a base desse
projeto partiu do servidor modelo Lenovo SR630.
O Lenovo ThinkSystem SR630 é um servidor de rack ideal para pequenas
empresas até grandes empresas que precisam de confiabilidade, gerenciamento e
segurança líderes do setor, além de maximizar o desempenho e a flexibilidade para
crescimento futuro. O servidor SR630 foi projetado para lidar com uma ampla
variedade de cargas de trabalho, como bancos de dados, virtualização e
computação em nuvem, infraestrutura de desktop virtual (VDI), segurança de
infraestrutura, gerenciamento de sistemas, aplicativos corporativos, colaboração / email (LENOVOPRESS, Agosto 2017)

5.4 VMWARE - VSHERE

O VShere da VMware trata-se de um software que gerencia a virtualização
dos servidores, este produto conta com o que existe de mais novo neste mercado,
tornando tal tarefa, bastante simples.
Com ele é possível fazer os mesmos procedimentos que são feitos em uma
estação física, porém de forma virtual, tais como: Ligar/desligar, reiniciar, instalar
versões do Windows/Linux entre outras funções.

5.4 SHARE CENTER - NAS

Trata-se de um servidor de armazenamento, o mesmo serve para guardar os
backups de uma rede, tem autonomia de envia-los para um armazenamento em
nuvem, entre outras funções.
O modelo orçado foi um DLink 22 cloud, por conter as funcionalidades
descritas acima e também algumas outras como: resgatar backups através do usb
(pendrive, HD externo) e gerenciamento através de um layout interativo. (DLINK,
outubro 2017)

FIGURA 6 – SHARE CENTER DLINK

Fonte: Dlink (2017)

5.5 ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTO

Foi analisado na sala do TI da empresa um rack existente para o
armazenamento do novo servidor, o que facilitará a troca tendo em vista que não
será necessário a substituição do mesmo já que atende os requisitos de tamanho
para um modelo padrão.
Outro fator de extrema importância é a alimentação desses equipamentos, o
rack já está estruturado com um Nobreak de 1400 Kva, o que dá autonomia de
aproximadamente 4 horas ligado a bateria caso tenha um sinistro com falta de
energia, não sendo necessário a troca em um primeiro momento.

5.6 PESQUISA DE PREÇO

O procedimento da troca e instalação desses serviços é de certo modo
complexo, devido ao fato de ter que transferir todas as configurações de uma
máquina para outra mantendo as estações de trabalho rodando normalmente
durante a troca.
Diante disso, começou a procura com empresas do ramo da computação
para fazer a substituição com acompanhamento técnico especializado.
A melhor opção com relação ao suporte e também experiência se encontrou
com a CBA Informática de Chapecó.

O valor total dos serviços e também equipamentos a serem adquiridos ficou
em R$ 41.995,00.

ORÇAMENTO

O esquema de servidores atual da Sudati é locado, com isso a empresa gera
um custo todo o mês de R$ 1.220,00 pela locação dos quatro servidores.
Um comparativo entre o valor de locação e o valor de aquisição de um sistema novo
e mais moderno de R$ 41.995,00, daria um retorno total do investimento a empresa
em um prazo de aproximadamente 34,5 meses.

CONCLUSÃO
Após realizar o levantamento dos dados, constatou-se que é de extrema
importância um upgrade na rede da empresa.
Com o comparativo dos valores para tal troca, conclui-se que o custo é
relativamente baixo, tendo em vista o porte da empresa e a necessidade de
trabalhar com um sistema mais seguro.
“Não importa o quão grande seja a infraestrutura de TI da empresa, é preciso
ter um plano para garantir a segurança de seus ativos. Esse plano é chamado de
programa de segurança e é estruturado por profissionais de segurança da
informação. Os processos de planejamento, teste e implementação farão com que
os gestores tenham uma visão de 360º sobre os ativos, riscos, falhas e
oportunidades de melhoria da segurança” (GAEA 2016)
A virtualização já deixou de ser uma tendência e já uma realidade no mundo
corporativo, e vem trazendo inúmeras vantagens a todos, já que pela economia de
recursos e equipamentos também se trata de uma tecnologia verde.

REFERÊNCIAS
ANYCONSULTING; LIMA LEANDRO – Tipos de servidores: qual é o mais
indicado para sua empresa?. Disponível em:
<https://www.anyconsulting.com.br/tipos-de-servidores-para-sua-empresa >. Acesso
em: 5 de setembro de 2018.
MEU POSITIVO; - Segurança da informação. Disponível em:
<https://www.meupositivo.com.br/panoramapositivo/seguranca-da-informacao >.
Acesso em: 6 setembro de 2018.
GAEA CONSULTING – Guia completo da segurança da informação. Disponível
em: < https://gaea.com.br/guia-completo-da-seguranca-da-informacao >. Acesso em
6 de setembro de 2018.
LAUREANO MARCOS – Virtualização: conceitos e aplicações de segurança.
Disponível em: < http://www.mlaureano.org/virtualizacao >. Acesso em: 5 de
setembro de 2018.
SUDATI – A Sudati. Disponível em: < www.sudati.com.br >. Acesso em: 3 de
setembro de 2018.
LENOVO – Servidores Disponível em: < lenovopress.com/lp0699-thinksystemsr630-server-video-walkthrough >. Acesso em 15 de outubro de 2018.
DLINK – Share Center. Disponível em < eu.dlink.com/uk/en/products/dns-320lsharecenter-2-bay-cloud-storage-enclosure >. Acesso em 16 de outubro de 2018.

