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RESUMO

 

Este trabalho fala sobre a importância e cenário atual, a respeito de Conectividade, dando uma visão mais 
clara do assunto. Trata do surgimento da Internet e a necessidade uma conexão de forma mais rápida e 
eficaz, expondo os fatores que contribuíram para o aparecimento das novas tecnologias  no mercado. São 
feitas várias descrições do modo de funcionamentos dos produtos,  sua arquitetura, o modo de controle e 
suas particularidades. Para os usuários inúmeras são as ofertas de formas de conexão, principalmente 
agora que ocorreu uma reestruturação no setor de telecomunicações. Nesta pesquisa são encontradas 
definições básicas e de funcionamento de várias tecnologias utilizadas para a navegação na rede, desde a 
tecnologia mais simples como é o caso a Internet discado, ou seja o usuário utiliza apenas um micro, uma 
linha telefônica, e um provedor para ter acesso a rede, chegando até as tecnologias com modems de alta 
velocidade onde dentre vários benefícios oferecidos está incluso a liberação da linha telefônica. E tudo 
isso com intuito de levar ao o leitor a entender de uma maneira transparente as mais variadas formas de 
conexão disponíveis no momento, onde as operadoras de telecomunicações buscam cada vez mais 
conhecer o perfil de seu cliente para lançar produtos no mercado que atenda suas necessidade, e com isso 
o usuário acaba tornando-se cada vez mais exigente e interessado a conhecer os produtos que utiliza. As 
operadoras dispõem de profissionais treinados que são chamados de consultores, com quem é feito o 
primeiro contato, e após a aquisição do produto existe toda uma equipe preparada para dar suporte a este 
cliente no que for preciso, tanto a nível de dúvidas ou como suporte técnico. Assim as operadoras 
conquistam e mantém o cliente.
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GLOSSÁRIO

 

Adsl - Asymetric Digital Subscriber Line.  Linha 

Digital  Assimétrica  de  Assinante A  CTBC 

Telecom foi pioneira no oferecimento de serviços 

que utilizam desta tecnologia. É uma tecnologia 

de comunicação de banda larga que utiliza como 

meio  a  linha  telefônica  comum.  Permite 

transferir  dados  em  velocidades  até  140  vezes 

mais  rápidas  que  as  dos  modems  analógicos 

atuais.  O ADSL funciona pela  divisão  da  linha 

telefônica  em  duas  faixas  de  freqüência.  As 

freqüências abaixo de 4 kHz são reservadas para 

a voz e a faixa acima é usada para os dados. Isso 

possibilita  o  uso  da  linha  para  chamadas 

telefônicas  e  acesso  à  rede  de  dados  ao  mesmo 

tempo

 



Analógico – Modo de transmissão no qual os dados são representados por um sinal elétrico 

variando continuamente, transmitido por linha telefônicas comuns. Uma onda ou sinal contínuo 

(como a voz humana)

Anatel – Agência Nacional De Telecomunicações

 

Arin - Americam Registry For Internet Members

 

Assimétrica - Transmissão onde é reservada mais largura de banda para recepção do que 

para o envio de dados. As velocidades de recepção Varia de 256 a 8M.

 

Assíncrono – Diz-se do equipamento ou da transmissão de dados na qual os caracteres 

transmitidos são enviados sem relógio de sincronismo entre o transmissor e o receptor. Cada 

caracter é uma unidade autônoma com seu próprio bit de parada e de início, usados para 

sincronizar o relógio interno do receptor.

 

ATM –  (Asyncronous Transfer  Mode).  Uma tecnologia  de  comutação  de  células  capaz de 

processar dados, voz e vídeo em tempo real. É assíncrono, no sentido que a recorrência de 

células que contêm informações de um determinado usuário não é periódica.

Autenticação – Verificação da identidade de um usuário quando ele se conecta à rede.

 

Backbone - Conexão de alta velocidade que funciona como a espinha dorsal de uma rede de 

comunicação.

 

Banda -   Nome que designa uma faixa de freqüência delimitada no espectro magnético

 

Banda Base -  Área de freqüência original de um sinal antes de sua conversão em outra mais 

alta e eficiente.



 

Banda Larga -  Comunicação de dados em alta velocidade.

 

Bit -  Abreviação de Binary Digit, é a menor unidade de informação digital.

 

Bps -  (bits  por  segundo)  Unidade de medida de velocidade de transmissão de dados em 

sistemas de comunicação.

 

Bridge -   Dispositivo que conecta um segmento de rede local (  Lan ) a outro, transferindo 

dados entre eles de forma seletiva.

 

Broadband -  Veja Banda Larga.

 

Broadcast -  Sistema de difusão de sinais em que é transmitido o mesmo conteúdo para todos 

os receptores.

 

Cable Modem -  Tipo de modem que permite a um computador conectar-se aos cabos de TV 

por assinatura para acesso rápido à Internet.

 

CSMA/CD -   Abreviatura de Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, é um protocolo 

utilizado em redes Ethernet no qual as estações observam o bus de dados e somente realizam 

a transmissão da informação quando o bus está livre. Se ocorrer colisão, o pacote de dados é 

retransmitido após um intervalo aleatório.

 

Dados  -  Em  telecomunicações,  significa  informação  convertida  para  o  modo  digital,  em 

oposição  a  informação  em  modo  analógico,  como  as  chamadas  telefônicas  de  voz 



convencionais.

 

Browser – Programa para pesquisar e receber informações da World Wide Web (Internet). Os browsers 
variam em complexidades desde os simples, baseados em texto, como o Lynx até os gráficos e 
sofisticados como o Netscape Navigator e o Microsoft Internet Explorer.
 

Conectividade – O termo normalmente se refere a redes de comunicações ou o ato de prover 

comunicação para computadores e terminais.

Dial-Up -   Tipo de conexão de dados via Internet, realizada por um modem conectado a uma 

linha telefônica comum.

 

Dial-Vpn -  Acesso Remoto

 

Digital  -  Tecnologia  eletrônica  que  gera,  armazena  e  processa  dados,  representados 

numericamente pelos algarismos 1 ou 0 (bit).

 

Digitalização - Conversão de um sinal analógico para o código digital (1 ou 0).

 

DNS -  Domain Name System Download

 

Download – Transferência de um arquivo de um computador para outro. Transferência de 

arquivo de um servidor na Internet para um computador de um usuário.

 

Downstream -  Sentido Provedor -> Usuário

 

DSL -  Digital  Subscriber  Line,  ou  linha digital  de assinante.  Tecnologia que utiliza  a  linha 



telefônica  comum para  a  transmissão  de  dados  em alta  velocidade.  O serviço  requer  um 

modem especial  e  sua qualidade depende da distância  entre  o terminal  do  assinante  e  a 

central telefônica. Veja ADSL.

 

Embratel  –  Empresa  Brasileira  de 

Telecomunicações

 

Ethernet - Ethernet – Uma rede local que utiliza a transmissão a 10 Mbps e o método de 

acesso CSMA C/D.

 

E1 - Formato de transmissão de dados digital adotado na Europa com capacidade de trafegar 

2,048 Mbps. Pode ser dividida em 32 canais de 64 Kbps cada, que são destinados para a 

transmissão e recepção de dados ou voz.

 

Fast Ethernet -  Geralmente se refere ao Ethernet 100BaseT de alta velocidade mas também 

pode incluir o 100VG Anylan

Frame Relay:  protocolo de transmissão de dados em rede que trafega quadros (frames) ou 

pacotes em alta velocidade (até 1,5 Mbps), com um atraso mínimo e uma utilização eficiente da 

largura de banda.

 

Ftp - Serviço de Transferência de Arquivos

 

Full Duplex -  Circuito ou dispositivo que permite a transmissão em duas direções ao mesmo 

tempo.

 



Gateways - Pontos de entrada e saída de uma rede de comunicações. Do ponto de vista físico, 

o gateway é um nó de rede que realiza a tradução de pacotes entre duas redes incompatíveis 

ou entre dois segmentos de rede. O dispositivo que executa essa função realiza a conversão 

de  código  e  protocolo  para  facilitar  o  tráfego  de  linhas  de  dados  de  alta  velocidade  com 

arquiteturas diferentes.

 

Half Duplex -  Circuito ou dispositivo capaz de transmitir dados em duas direções, porém não 

simultaneamente.

 

HDSL -  High-bit-rate Digital Subscriber Line, tecnologia de transmissão de alto desempenho 

por  dois  pares  de  cabos  telefônicos.  Diferencia-se  de  outras  tecnologias  DSL  porque 

proporciona  transmissão  simétrica,  ou  seja,  a  mesma  taxa  de  transmissão  em  ambas  as 

direções (download e upload). 

 

Host  -  Na  internet,  é  um  computador  que  tem  acesso  bidirecional  completo  a  outros 

computadores. Um host tem um número específico que, somado ao número da rede, forma seu 

endereço IP. O host armazena, centraliza e distribui arquivos, serviços de correio eletrônico, 

redes de impressão etc. Sua capacidade vai de um micro a um supercomputador. 

 

HTML -  Sigla de Hypertext Markup Language, é um conjunto de códigos ou descrições usados 

para a construção de páginas de Internet. Baseia-se no uso de etiquetas, chamadas tags, para 

a formatação dos elementos que compõem a página Web, como tamanho e tipo de fonte, 

alinhamento de texto, inserção de links, etc.

 

Hfc -  Hybrid Fiber / Coax

 

Hub -  Aparelho de interconexão utilizado em redes de dados como Ethernet e Token Ring. O 

hub é o elemento central de uma rede local, responsável por receber informações que chegam 

de várias direções e passar adiante em uma ou mais direções.



 

Internetworking - Conceito que representa a conectividade entre várias redes de tecnologias 

distintas. É realizado, na prática, por aparelhos como roteadores e switches, funcionando com 

protocolos de comunicação padronizados para permitir a troca de dados entre as redes. 

 

Intranet  -  Rede  interna  de  informações  baseada  na  tecnologia  da  Internet.  É  usada  por 

qualquer tipo de organização (empresa, entidade ou órgão público) que deseje com partilhar 

informações apenas entre seus usuários registrados, sem permitir o acesso de outras pessoas. 

O que o usuário vê é uma interface igual à da Internet.

 

IP -  Internet Protocol ou protocolo Internet. Conjunto de 32 bits que atribui o endereço de um 

computador em redes TCP/IP com o propósito de localizá-lo dentro da Internet. É o protocolo 

da camada 3 de rede na arquitetura ISSO. Entre suas funções, proporciona uma conexão para 

protocolos de nível superior, assumindo funções como rastrear endereços de nós, rotas para 

envio de mensagens, reconhecimento de mensagens recebidas, além de se responsabilizar 

por localizar e manter o melhor caminho de tráfego na topologia da rede.

 

ISDN -   Integrated Services Digital Network – Veja RDSI.

ISO  -  Organismo  internacional,  fundado  em  1946,  responsável  pela  definição  e 

regulamentação  de  padrões  de  várias  indústrias,  incluindo  o  padrão  de  interconexão  de 

sistemas  abertos  OSI.  Embora  seja  usada  como  acrônimo  de  International  Standards 

Organization, ISO tem origem na palavra grega isos (igual). 

 

ISP -  Internet Service provider. Veja Provedor de Acesso.

 

Isps - Internet Services Providers

 

Kbps - Kilobits por segundo ou 1000 bits por segundo.



 

LAN -  Local Area Network ou rede local. Estrutura que conecta vários computadores e outros 

dispositivos numa área definida. A capacidade de comunicação entre os aparelhos é limitada 

ao alcance dos cabos de rede, ou da antena, no caso de redes sem fios. Normalmente, a área 

geográfica de uma LAN restringe-se a uma sala, um departamento, um andar ou um prédio. 

Para viabilizar uma boa performance, a LAN deve ser conectada ao backbone da rede por 

meio de aparelhos como bridges, hubs ou switches.

 

Lan-To-Lan - Entre Redes

 

Linha -  Meio físico de comunicação que liga dois pontos de uma rede de comunicação. É 

contratada com uma operadora de telecomunicações, que se encarrega de estender o fio até 

as instalações do cliente.

 

Link -  Conexão estabelecida entre dois pontos de uma rede de comunicação. Diz-se que o link 

está  estabelecido quando as  duas pontas estão efetivamente conectadas,  o  que pode ser 

indicado por uma luz de controle (LED) no aparelho de rede. Em broadcasting, é o termo usado 

para  representar  a  transmissão entre  unidades móveis  e  a  sede da emissora,  ou  entre  a 

conexão estabelecida com satélites e estações terrestres para a geração, por exemplo, de 

eventos ao vivo. Na web, link é o endereço para outro  documento no mesmo servidor ou em 

outro servidor remoto.

 

Lpcd - Linha Privativa Para Comunicação De Dados

 

L2f  - Layer Two Forwarding

 

L2tp  - Layer Two Tunneling Protocol

 



MAN -  Metropolitan Area Network ou rede metropolitana. Rede que conecta uma área restrita, 

como uma cidade ou uma região metropolitana. Normalmente, uma MAN é maior que uma LAN 

e menor que uma WAN.

 

Mbps - Megabits por segundo.

 

Modem -  Modulador-demodulador. É o equipamento mais utilizado para transmitir e receber 

dados  pela  Internet.  Os  sinais  digitais  saem  do  computador  por  uma  porta  serial  e  são 

convertidos pelo modem em sinais analógicos adequados para trafegar por longas distâncias, 

via linhas telefônicas. Essa operação chama-se modulação. A demodulação ocorre quando o 

modem recebe sinal analógico e o decodifica para um sinal digital, entendido pelo computador. 

A taxa de transmissão real depende do modelo do aparelho e da qualidade da linha telefônica 

à qual o modem está conectado. A mais comum é 56 Kbps. Há modelos que juntam duas 

linhas telefônicas para conseguir taxas de 112 Kbps.

 

Multiplexador  (mux)  -  Dispositivo  de  rede  que  permite  que  dois  ou  mais  sinais  sejam 

enviados por um circuito de comunicação e compartilhem o percurso de transmissão. O mux 

divide a largura de banda total do circuito em várias bandas menores, pelas quais trafegam os 

subcanais de transmissão. É usado, por exemplo, para transportar dados e voz por uma linha, 

sem que essa interfira no sinal – dois muxs concentram o sinal numa porta e o dividem na 

outra.

 

Nat -  Network Address Translator - Tradutor De Endereços De Rede

 

NIC -  Network Interface Card ou cartão de interface de rede. Interface de comunicação que, 

uma vez instalada num computador,  possibilita sua conexão física a uma rede,  também é 

necessário nas conexões à Internet via cable modem ou ADSL.

 

Nó -  Em comunicação, é o ponto de conexão, redistribuição ou finalização de uma rede.



 

Operadora  -  Empresa  que  possui  a  concessão  para  oferecer  um  serviço  público  de 

comunicação de voz ou  dados. É adotado como referência para as empresas de telefonia fixa, 

celular, de longa distância ou transmissão de dados.

 

OSI -  Open System Interconnection ou Interconexão de sistemas abertos. Modelo de sete 

níveis  para  redes  de  comunicação,  desenvolvido  pela  International  Standard  Organization 

(ISO). Veja Camada.

 

Pam -  Pulse Amplitude Modulation

 

PCM -   Pulse Code Modulation ou modulação de código de pulsos, é um procedimento para a 

adaptação, durante a transmissão, de um sinal analógico (como voz) num feixe digital de bits a 

64 Kbps.

 

PCS -  Personal  Communications  System,  ou  sistema  móvel  pessoal  de  telefonia  sem fio 

semelhante ao sistema celular.  Enfatiza os serviços  personalizados e a  ampla mobilidade. 

Muito utilizado nos EUA, opera em 1900 MHz.

 

Pop-  Point Of Presence

 

Porta  -  Interface  física  para  a  conexão  entre  os  computadores,  terminais,  impressoras, 

modems, switches, roteadores, multiplexadores e outros equipamentos.

 

PPP  -  Protocolo  ponto-a-ponto  (point-to-point),  usado  em  acessos  Dial-Up  entre 

computadores, geralmente via linhas seriais.

 



Pptp - Point To Point Tunneling Protocol

 

Protocolo -  Conjunto formal de convenções que regulam o formato e o sincronismo da troca 

de mensagens entre dois sistemas de comunicação. Em outras palavras, pode ser definido 

como o idioma falado na conversa entre dois dispositivos durante o estabelecimento de uma 

comunicação.

 

Qam -  Quadrature Amplitude Modulation

 

Qpsk -  Quadrature Phase Shift Keying

 

Ras -   Servidor de Acesso Remoto

 

RSDI -  Sigla  de Rede Digital  de Serviços Integrados,  serviço fornecido por  operadoras de 

telefonia fixa que permite transmissão de dados, voz e vídeo simultaneamente, há dois níveis 

de serviço RDSI. O nível básico emprega dois canais independentes tipo B de 64 Kbps para 

transmissão, mais um terceiro canal D de 16 Kbps para sinalização e controle. Os canais B 

podem ser combinados para garantir velocidade de acesso de 128 Kbps. O nível primário é 

composto por trinta canais tipo B de 64 Kbps (no padrão europeu, ou 23 canais tipo B nos 

EUA) e um tipo D de 64 Kbps. Nesse caso, a combinação dos trinta canais de transmissão de 

dados garante uma taxa de até 2 Mbps.

 

Rf - Rádio-Frequência

 

Roteador -  Equipamento que funciona, normalmente, como o principal componente de uma 

rede corporativa ou de um backbone de Internet. O roteador recebe e encaminha pacotes de 

dados em altíssima velocidade, escolhendo o melhor caminho para realizar a transmissão. A 

operação, chamada de roteamento, é realizada entre redes locais (LANs) e redes de longa 



distância (WANs), ou entre duas WANs. Em inglês, é denominado router.

 

Switch -  Aparelho dotado de múltiplas portas para a conexão de dispositivos ligados a uma 

rede. Realiza a operação de comutação (switching), ou seja, recebe dados de uma estação ou 

do roteador conectado ao mundo externo (WAN) e os envia para as estações locais (LANs), 

conforme  o  endereço  do  destinatário.  A  taxa  de  transmissão  é  personalizada  para  cada 

usuário, até a capacidade total da banda do switch. O dispositivo é usado para conectar LANs 

entre si ou segmentar LANs, atuando normalmente na camada 3 (rede) da arquitetura OSI.

 

TCP/IP -  Transmission Control Protocol/Internet Protocol, protocolos de comunicação básicos 

da  Internet,  utilizados  também  na  implementação  de  redes  privativas  como  intranets  e 

extranets. É composto de dois níveis. O nível mais elevado é o de controle de transmissão. Ele 

gerencia a reunião de mensagens e arquivos em pacotes e vice-versa. O segundo cuida da 

parte de endereçamento dos pacotes, de modo que cheguem ao lugar de destino.

 

Token Ring -  Tecnologia de rede local criada pela IBM, com capacidade de 4 Mbps ou 16 

Mbps, padronizada pela norma IEEE 802.5 . Consiste numa estrutura em anel (ring) à qual 

todas as estações da rede estão conectadas. Antes de transmitir dados, as estações devem 

aguardar um pacote de dados específico, chamado quadro de supervisão (token). Os tokens 

são enviados de uma estação a outra adjacente, na seqüência determinada pelo anel. 

 

Transmissão - Transferência de dados por um canal de comunicação. Há várias modalidades 

de transmissão: analógica, assíncrona, serial e síncrona.

 

TV a Cabo -  Serviço de TV por assinatura em que os sinais são recebidos pelo cliente por um 

cabo coaxial.

 

Upload – Transferência de dados de um computador local para um remoto.

 



Upstream-  Sentido Usuário -> Provedor

 

VPN -  Virtual Private Network, ou rede privada virtual. É uma rede para uso exclusivo dos usuários 

autorizados por uma empresa, para que se conectem a ela de qualquer lugar do mundo. A VPN funciona 

como uma rede privada, com a diferença de que trafega dados sobre a infra-estrutura da rede pública de 

dados ou da própria Internet. Requer a contratação de uma operadora de telecomunicações, além de 

hardware de rede e software especiais para a autenticação de usuários. 

 

Xdsl - A tecnologia XDSL é baseada em modems 

que  convertem  linhas  de  telefones  de  par-

trançado  comuns  existentes  em  caminhos  de 

acesso para multimídia e comunicações de dados 

de alta velocidade e a Linha Digital Assimétrica 

de Assinante

 

X.25 – Padrão de interface para redes de comunicação e comutação de pacotes padronizados 

pelo ITU.

 

WAN -  Wide Area Network, ou rede de longa distância. Termo que designa uma rede de comunicação 

de dados que cobre áreas geograficamente extensas como um Estado, um país ou um continente. A taxa 

de transmissão de dados das WANs varia de acordo com a tecnologia adotada. 

 



WAP -  Wireless Application Protocol, ou protocolo de aplicações sem fio. É um embrião da tecnologia 

que fará o telefone celular tornar-se um terminal pleno de acesso à Internet. O WAP já está em operação 

no Brasil e consiste na transformação, adaptação e criação de conteúdo da Internet para a visualização na 

tela de um celular. Como as telas atuais têm capacidade reduzida, o conteúdo é apresentado como uma 

lista. Os serviços oferecidos incluem notícias, transações bancárias e operações de reserva de vôos. 

 

Wireless - Expressão genérica que designa sistemas de telecomunicações nos quais as ondas 

eletromagnéticas – e não fios – se encarregam do transporte dos sinais.

 

Wireless Lans -  Redes Locais Sem Fio

 

WWW - Word Wide Web

 

 



 

 

 

1 – Introdução

 

A comunicação é uma das maiores necessidades do homem desde o começo de sua existência. Nossos 

ancestrais encontraram diversas maneiras para diminuir as distâncias e a evolução no tratamento de 

informações não aconteceu somente na área da comunicação. Equipamentos para processamento e 

armazenamento de informações também foram alvo de grande invenções ao longo do nosso 

desenvolvimento. E a união deste duas tecnologias, comunicação e processamento de informações, veio 

mudar o mundo, abrindo as fronteiras com novas formas de conexão permitindo o surgimento da  

Conectividade sendo esta as várias formas de conexão a rede mundial.

 

 Muitas são as operadoras que oferecem várias tipos de acessos dependendo da necessidade de seus 

clientes. As operadoras estão vivendo uma profunda reestruturação do setor de telecomunicações, com a 

abertura do modelo de prestação de serviços, as operadoras estão lançado no mercado os seus produtos 

formatados atendendo os diversos interesses de usuários. Existem vários serviços de conectividade 

disponíveis no momento. A confiabilidade inerente às redes atuais, é um fator que torna estes produtos 

com grande potencial de crescimento. Devido ao crescente aumento nas taxas de transmissão nas redes 

atuais,  linhas discadas e dedicadas cada vez serão comuns e irão surgir facilidades para tornar a 

comunicação cada vez mais veloz e eficiente, de forma rápida e segura.   Este trabalho apresenta uma 

exposição das várias formas de conectividade frente a realidade do sistema de telecomunicações 

brasileiro, onde sua utilização é bastante difundida.

 

 Neste contexto, no capítulo 2 será feito um resumo sobre a Conectividade, com a intenção de 

levar ao leitor uma boa base do tema abordado dando ênfase no surgimento da Internet e a 

necessidade de conexões mais rápidas e eficazes, expondo os fatores que contribuíram para 

esta explosão da comunicação. Sendo também abordadas as dificuldades dos usuários quanto 

às conexões de baixa velocidade,  problemas com a rede telefônica,  o desenvolvimento da 

tecnologia e a necessidade humana em diminuir as distâncias, estabelecendo uma conexão 

através das chamadas telefônicas  comuns  ou através  das  chamadas  Linhas  Privativas  de 

Comunicação de Dados. 



 

Já  no  capítulo  3  será  feita  uma  descrição  das  principais  formas  de  conectividade,  o 

funcionamento  da  Internet,  das  tecnologias  distintas,  e  os  vários  serviços  que  estão 

disponíveis no mercado.

 

 No  capítulo  4,  será  dado  enfaze  nos  produtos  para  conectividade  apresentando  sua 

arquitetura, o modo de controle e suas particularidades.

 

E no capítulo 5 são feitas várias definições sobre a  tecnologia XDSL, que agrupa uma série de 

tecnologias de modulação de sinais, como objetivo de fornecer uma comunicação de forma 

eficiente e eficaz, tornando-se respeitada e de grande utilização por vários usuários.

 

No  final  deste  trabalho  foi  desenvolvido  um  glossário,  pois  vários  termos  técnicos  são 

utilizados, com intuito de auxiliar o leitor no decorrer dos capítulos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -  Importância e Cenário Atual



 

Observa-se cada vez mais a necessidade dos usuários em se manterem conectados com qualidade e 

velocidade sendo que neste capítulo é feita uma descrição da importância e cenário atual, dando uma 

visão mais clara do assunto. O capítulo trata do surgimento da Internet e a necessidade uma conexão de 

forma mais rápida e eficaz, expondo os fatores que contribuíram para o aparecimento das novas 

tecnologias  no mercado.

 

2.1 – Definição

 

Toda forma de comunicação e expressão e uma infinita gama de serviços irá chegar às pessoas por meio 

de distribuição digital, não importando de qual forma e sim, temos a certeza que a comunicação irá 

chegar, pois a necessidade de conexão do usuário cresce a cada dia, facilitando tanto no aspecto 

profissional como o social.

 

Alguns efeitos colaterais têm surgido em função desta explosão no número de usuários Internet, 

colocando em risco de colapso a atual estrutura da rede pública de telefonia, tanto pelas conexões de 

longa duração, que são as chamadas conexões de acesso dial-up (conexão discada), onde é utilizado para 

conexão um micro, uma linha telefônica e uma provedor,   alterando significativamente o perfil de uso 

dos serviços telefônicos, como pela ineficiência de seu uso, pois as linha de telefonia foram criadas a 

princípio, para transmissão de voz e não dados, como vem sendo utilizadas. Mas a necessidade de 

comunicação é tanta que os usuários cada vez mais aderem a este tipo de conexão com todas as 

dificuldades encontradas.

 

 

 

2.2 – Dificuldades de acesso dos usuários

 

 Os usuários sempre encontram dificuldade de velocidade não conseguindo nem a metade da velocidade 

que é garantida pelo seu modem,  reparos telefônicos são abertos para a verificação da linha  e sempre 



encerrados como o.k., pois não são encontrados problemas na rede, e a transmissão de voz está 

funcionando perfeitamente, mas para conexão de dados, deixa a desejar.

 

Verifica-se que boa parte desta conexão é tomada por tempos de espera por autenticação e informações, 

transferência de dados e imagens, etc., que afetam drasticamente a taxa de ocupação das linhas telefônicas 

e um aumento significativo na conta telefônica, já que a tarifação é feita por medição de pulso, ou seja, 

quando a conexão é feita com o provedor começa a ser contado, 1 pulso do atendimento, outro durante a 

conexão, sendo que menos de quatro minutos e depois mais um pulso a cada quatro minutos 

[LISTA,2001].

 

As operadoras em compensação oferecem cobrança de apenas um pulso independente do tempo que o 

usuário permanece falando ao telefone, ou conectado ao seu provedor, pois para as operadoras é 

transparente se o usuário está conectado ou utilizando a sua linha normalmente, mas este acesso é restrito 

durante a semana no período da 24:00h às 06:00h, e nos finais de semana  após as duas horas da tarde, no 

sábado que se estende até as 06:00h da madrugada de Segunda-feira, sendo também oferecido este 

benefício em dias de feriados nacionais [LISTA,2001].

 

Com essa facilidade torna-se bastante viável o acesso a Internet, mas com isso surgi um grande problema 

principalmente para usuário de acesso gratuito que não conseguem conexão devido as linhas 

permanecerem quase todo o tempo ocupadas,  e também diminuindo a velocidade de acesso.

 

2.3 – Desenvolvimento da tecnologia

 

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia, vemos que um dia, todas pessoas do mundo compartilharão 

uma grande rede de comunicação. E com isso cada vez mais se faz necessário que não tenhamos 

problemas com conexão ou velocidade, pois começamos agora a repensar a forma como trabalhamos, 

sendo que muitas empresas já podem se dar ao luxo de dispensar a presença física de seus funcionários e 

utilizar meios de comunicação remota para o desenvolvimento comercial e profissional. Vários outros 

meios de comunicação irão surgir aproveitando de forma melhor toda a infra-estrutura e a tecnologia hoje 

empregadas, sendo que chegaremos a um só lugar a  rede mundial [SOARES,1995].



 

Como a comunicação é uma necessidade humana, surgiu assim a necessidade e o desafio de diminuir 

distâncias. E juntamente com a evolução das comunicações ocorreu o avanço no processamento de 

informações, permitindo assim uma maior eficácia dos sistemas computacionais. Redes de computadores 

hoje são uma realidade nesse contexto.

 

Na década de 50, não havia nenhuma forma de interação direta entre o usuário e a máquina. 

Por meados de 1960 apareceram os primeiros terminais interativos e a partir daí ocorreram 

mudanças  na  caracterização  dos  sistemas  de  computação,  passou-se  a  desenvolver 

computadores  menores  e  com bom desempenho,  mas  o  preço  ainda  continuava elevado, 

surgindo a necessidade do compartilhamento de periféricos [SOARES,1995].

 

Usuários individuais não queriam trabalhar isolados surgindo a necessidade de um sistema 

centralizando,  onde facilitou a troca de mensagens entre os diversos usuários,  tornando o 

ambiente de trabalho cooperativo [SOARES,1995].

 

A  busca  de  soluções  para  os  problemas  de  performance  também  impulsionou  os 

pesquisadores a criar novas arquiteturas que propunham a distribuição e o paralelismo como 

forma  de  melhorar  o  desempenho,  a  confiabilidade  e  a  modularidade  dos  sistemas 

computacionais [SOARES,1995].

 

A Internet é uma redes de computadores interligados pelo mundo inteiro, que têm em comum 

um conjunto de protocolos e serviços, de forma que os usuários a ela conectados usufruem de 

serviços de informações de alcance mundial [SOARES,1995].

 

Uma forma interessante de se compreender a Internet, é pensar na mesma como um conjunto 

de  redes  de  computadores  interligadas  por  BACKBONES,  sendo  a  conexão  de  alta 

velocidade  que  funciona  como  a  espinha  dorsal  de  uma  rede  de  comunicação 

[SACCANI,2001].



 

Estas  redes de computadores podem ter  o  hardware  mais  diversificados possíveis.  O que 

permite a integração do hardware, parte física, é a existência de um par de protocolos que é 

utilizado por todas as máquinas ligadas à Internet: TCP/IP –  Transmission Control Protocol / 

Internet Protocol [SOARES,1995].

 

Cada pacote é auto - endereçável, podendo portanto achar não apenas o melhor caminho para 

chegar  ao  seu destino,  mas podendo também contornar  instalações ligadas à  rede e  que 

tenham sido eventualmente destruídas. A conexão de computadores à Internet é feita através 

dos chamados Provedores de Acesso. Os provedores de acesso oferecem, em geral, várias 

modalidades  de  ligações  e  serviços,  visando  atender  aos  diferentes  tipos  de  usuários 

[SOARES,1995].

 

2.4 – Como estabelecer uma conexão

 

O modo mais simples de estabelecer uma ligação entre o seu computador e um provedor de acesso é 

através de uma chamada telefônica comum. Neste tipo de ligação, a conexão à Internet só existe durante o 

tempo em que a chamada telefônica ao provedor de acesso estiver ativa. Há, porém, outras formas de 

ligação com o provedor de acesso que permitem que o seu computador fique permanentemente conectado 

à Internet [SACCANI,2001].

 

Os requisitos para a conexão física de seu computador à Internet variam de acordo com o tipo 

de conexão desejada. O tipo de acesso mais simples é chamado de acesso discado ou DIAL-

UP. Neste tipo de acesso você disca para um número de telefone do seu provedor de acesso e 

conecta-se ao computador do outro lado da linha. Em geral, este tipo de acesso é adequado 

para pequenas empresas e indivíduos. Ele requer, além de uma linha telefônica, apenas um 

computador, um modem, sendo ele interno ou externo e um software de comunicação. Como 

este tipo de conexão, a linha telefônica fica totalmente dedicada a manter a comunicação entre 

o computador do cliente e o provedor de acesso, recomenda-se o uso de modems velozes, a 

fim de reduzir o tempo de ocupação da linha [DINAMISO,2000].

 



Para poder acessar a em primeiro lugar, através de uma linha telefônica é necessário uma placa de Fax-

Modem. Cada placa de fax modem possui sua própria velocidade, que vai desde 9600 bps ou menos até 

56.000 bps ou mais. Essa velocidade é calculada levando em conta a velocidade do provedor escolhido e 

as configurações de rede. Uma vez instalado o Fax-Modem, é necessário procurar um provedor para 

acesso a Internet, pois todas as chamadas para a Internet são cobradas como um telefonema na sua conta 

telefônica [DINAMISO,2001].

 

O software  básico para comunicação é geralmente fornecido pelo  sistema operacional,  ou 

pelos  provedores  de  acesso,  estes  são  programas  capazes  de  desempenhar  as  funções 

essenciais para discagem e emulação de terminal de dados [DINAMISO,2000].

 

Se a freqüência e o tempo de duração do seu acesso à Internet são, ou tendem a se tornar, altos, é provável 

que cedo ou tarde você tenha que recorrer a uma conexão dedicada ou uma conexão via modem Adsl - 

Linha Digital Assimétrica de Assinante. 

 

Esse serviço é prestado por concessionárias públicas. O termo técnico seria ter uma LPCD, Linha 

Privativa para Comunicação de Dados.  Instalada a linha, falta agora seu provedor de acesso implantar 

conectividade através da linha, convertendo o computador conectado a essa linha, em sua casa ou 

empresa, num nó permanente da Internet, com endereço único e divulgado mundialmente [DINAMISO, 

2000].

 

Quando você assinar com um provedor de acesso, esse deverá lhe fornecer todas as outras informações 

necessárias para um bom desempenho na Internet. Sendo que o Provedor ou Servidor de acesso é a 

empresa que garante o seu acesso à Internet, ou seja, garante que você irá encontrar o que existe na 

Internet. Quando você chama, por exemplo, uma página na sua casa, a partir do seu micro, é o provedor 

que busca para você. Um provedor mantém seus computadores conectados na Internet 24 horas por dia, 

mas mesmo assim ainda é uma atitude muito lucrativa, existem vários provedores disponíveis no 

mercando, podendo o usuário escolher o que mais lhe agradar satisfazendo suas necessidades de 

utilização. [DINAMISO, 2000].

 

2.5 -  Necessidade de aumentar a velocidade.



 

Com o grande aumento de acesso a rede mundial, as linhas telefônicas comuns já não oferecem mais um 

grau de satisfação em velocidade de acesso e qualidade as usuários. A necessidade das empresas e 

clientes “comuns” manterem-se conectados 24 horas por dia, contribuiu significativamente para o 

surgimento da banda larga, sendo que ainda não deslanchou, mas já não é privilégio apenas de alguns 

dispostos a pagar mais para ter maior velocidade. Vários projetos começam a surgir com o objetivo de 

aproveitar ao máximo o potencial da banda larga em setores bem específicos, como nas salas de aula. As 

companhias telefônicas seguindo instruções da Anatel – Agencia Nacional de Telecomunicações já 

começaram o processo de viabilidade para implantações desta tecnologia em escolas da rede pública, e 

com isso tornando mais acessível a milhares de alunos que anseiam  por esta realidade, que além de 

oferecer maior velocidade, o sistema oferece maior estabilidade de conexão [DINAMISO, 2000].

 

2.6 Conclusão

 

A Internet é uma tecnologia que oferece várias vantagens, e  o mercado a cada dia que passa vai 

tornando-se mais exigente e este está procurando satisfazer as necessidade de seus cliente, 

proporcionando o suprimento necessário para estes  tornem-se competitivos neste cenário, principalmente 

no que se refere a qualidade de serviços.

 

 No próximo capítulo são focados as particularidade técnicas, ou seja, o modo como a Conectividade 

funciona.

 

 



 

 

 

3 – Conectividade: um breve relato

 

Para que o usuário possa distinguir entre um produto e outro faz necessário a compreensão os mesmo 

portanto, neste capítulo são feitas definições sobre Conectividade dando uma visão mais clara do assunto 

em pauta, além de servir como base para a compreensão dos capítulos seguintes. O capítulo trata de 

conceitos para conexão a Internet.

 

3.1 – Definição

 

Conectividade  é  o  acesso  do  computador  à  Internet,  no  que  se  refere  à  execução  de  aplicações 

relacionadas a essa rede e podem ser classificados em  acesso completo, ou seja um computador sendo 

host na Internet e o acesso limitado, ou seja, o computador é conectado a Internet via um emulador de 

terminal.

 

As conexões podem ser classificadas como permanente, sendo aquelas que os computadores tem acesso a 

Internet durante o tempo todo, podendo ser classificadas os computadores de empresas e provedores, e já 

as conexão temporária, a comunicação é feita através de linha telefônica, podendo ser classificados os 

computadores de uso residencial.

 

3.2 – Formas de Conexão



 

De acordo com o objetivo de conexão à Internet, os usuários e instituições 

a ela conectados podem ser classificados em:

-         Provedores de backbone: São as Instituições que constróem e administram backbones de 

longo alcance tendo como objetivo de fornecer acesso à Internet para redes locais através de  

pontos de presença [GUIA INTERNET,2001].

-         Provedores de acesso: São as Instituições que conectam à Internet via um ou mais 

acessos  dedicados  tornando  disponível  acesso  a  terceiros  a  partir  de  suas 

instalações as conexões [GUIA INTERNET,2001].

-         Provedores de informação: Também chamados de provedores de conteúdo, são 

instituições que fornecem informação através da Internet e estão distribuídos pela 

rede [GUIA INTERNET,2001].

-         Usuários individuais: São  pessoas físicas que se conectam à Internet com intuito 

de navegar pela rede e utilizar recursos que vão desde o correio eletrônico até o de 

divulgação de serviços pessoais [GUIA INTERNET,2001].

-         Usuários institucionais:  São empresas que conectam parte ou toda a sua rede 

corporativa à Internet, tendo como  objetivo de a divulgação de informações a seus 

cliente  e  funcionários  matrizes  e  filiais  ou  mesmo  praticar  comércio  através  da 

Internet. O seu acesso à Internet pode ser do tipo discado envolvendo apenas um 

único equipamento da empresa, ou do tipo dedicado conectando parte ou toda a rede 

corporativa  à  Internet,  normalmente  obtidos  via  um  provedor  de  acesso  [GUIA 

INTERNET,2001].

 

3.3 -  Funcionamento da Internet

 

A  Internet  é  a  mais  bem  sucedida  aplicação  prática  do  conceito  de  Internetworking, que 

consiste a conectividade entre várias redes de tecnologias distintas. É realizado, na prática, por 

aparelhos  como  roteadores  e  switches, funcionando  com  protocolos  de  comunicação 

padronizados para permitir a troca de dados entre as redes [GUIA INTERNET,2001].

 



O roteamento IP é executado pelo protocolo IP, sendo responsável pela entrega das informações geradas 

pelas aplicações aos seus destinos de forma correta e eficaz, sendo que essa execução é baseado em 

tabelas de roteamento que existem em todos equipamentos conectados à Internet, onde constam as rotas a 

serem seguidas pelas informações em função do seu destino, sendo que a ligação entre redes é realizada 

por estações especiais, denominadas gateways, ligadas a duas ou mais redes. O roteamento é uma função 

que deve ser resolvida tanto a nível dos gateways, quanto a nível das demais estações.  A estação caberá a 

escolha do melhor gateway ao qual será enviado o pacote no caso de uma mensagem inter-redes, ou a 

qual estação, no caso de uma mensagem dentro da mesma rede [SOARES,1995].

 

Os equipamentos na Internet normalmente são  referenciados através de um nome simbólico, 

que  está  associado  ao  seu  endereço  IP.  Este  é  o  DNS  –  Domain  System [GUIA 

INTERNET,2001].

 

3.4 – Serviços disponíveis na Internet

 

O  número  de  serviços  que  podem  estar  disponíveis  na  Internet  é  ilimitado,  dentre  eles 

podemos citar:

 

 3.4.1 – E-mail – Serviços de Correio Eletrônico

 

Permitem a troca de mensagens entre usuários através da Internet. São os serviços de maior 

alcance da Internet, pois permitem a troca de mensagens tanto como usuários de outras rede 

de serviços, como com usuários de redes corporativas não totalmente interligadas à Internet, e 

vários provedores disponibilizam email’s grátis para usuários [GUIA INTERNET,2001].

 

O  funcionamento  desses  serviços  tem  como  base  um  endereço  conhecido  como  ‘E-mail  

address’  ou  endereço  de  correio  eletrônico,  cujo  formato  é  usuário@dominio,  onde  “usuário” 

representa o identificador de uma caixa postal  (um espaço em disco) para recebimento de 

mensagens, e “domínio” representa o nome de domínio do equipamento que pode localizar 

essa caixa postal. Esse endereço pode estar associado a um usuário, a um grupo de usuários 

mailto:usu?rio@dominio


ou mesmo a um serviço a ser prestado usando o correio eletrônico como meio de transporte.

 

3.4.2 – Telnet – Execução Remota de Aplicações

 

“A  execução  de  programas  em  outros  equipamentos  da  Internet,  interagindo  com  esses 

programas a  partir  de  seu terminal  ou  estação local  é  realizada através de  Telnet.  Esses 

equipamentos remotos devem Ter um sistema operacional multitarefa (UNIX, por exemplo) que 

possua mecanismos de autorização de acesso através de um sistema de contas (login), por 

isso a classificação do serviço telnet como um serviço de ‘remote login’ da Internet [GUIA 

INTERNET,2001].

 

3.4.3 – FTP – Serviço de Transferência de Arquivos

 

O serviço  FTP  (File  Transfer  Protocol) é  o  serviço para  a  transferência  de  arquivos  entre 

computadores.  A  partir  dele  usuários  podem  obter  ou  enviar  arquivos  de  ou  para  outros 

computadores na Internet [GUIA INTERNET,2001].

 

3.4.4 – Word Wide Web – Serviço de Acesso a Informações por Hipertexto.

 

A www é um sistema de navegação por hipertexto onde a busca e obtenção de informações 

não  são  baseados nos títulos dos documentos e sim embutidos nesses documentos. A www 

cria a imagem de uma teia que interliga documentos através da Internet, daí o seu nome (Word 

Wide Web, se traduzido, seria Teia de Alcance Mundial) [GUIA INTERNET,2001].

 

3.4.5 - Acesso Dedicado à Internet

 

Constitui as ligações física e lógica entre o provedor e a Internet, onde inclui:



-         uma ou mais linha de comunicação de dados interligando o provedor e a instituição 

que fornece acesso à Internet. Essas linhas podem ser privadas, de acesso a redes 

de comunicação de dados, ou mesmo canais de rádio.

-         Roteador e modems são equipamentos necessários para a conversão de sinais 

entre essas linhas 

-         Conectividade IP,  que consiste  em um contrato  com a instituição que fornece 

acesso à Internet para o tráfego de pacotes IP através dessas linhas de comunicação 

[GUIA INTERNET,2001].

 

Esse acesso pode ser obtido de um Provedor de acesso de mais porte ou de um provedor de 

Backbone. O acesso aos provedores de backbone é feito via conexão IP dedicada, através de 

linhas  privadas  síncronas  entre  o  provedor  e  o  PoP  (Point  of  Presence)  [GUIA 

INTERNET,2001] 

 

3.4.6 – Roteador

 

É um sistema computacional que processa e direciona pacotes de dados  por meio de seus 

endereços – de uma rede local LAN ou remota WAN para outra.

“O roteador consiste no módulo responsável pelo controle do tráfego de pacotes entre a rede 

do provedor de acesso e a Internet. Essa função pode ser desempenhada.” 

-         por  um equipamento  dedicado a  essa função (um roteador  IP),  a  forma mais 

comum e eficiente.

-         Por estações (PCs) com software dedicado a essa função

-         Pelo  próprio  Servidor  de  aplicações,  através  de  interfaces  de  hardware  e 

configuração do software TCP/IP do mesmo. [Guia Internet]

 

3.4.7 – Servidor de Aplicações



 

O servidor de aplicações consiste no equipamento, onde residem os programas responsáveis pelos 

serviços oferecidos aos usuários, como por exemplo WWW, FTP, entre outros, sendo característica deste 

equipamento possuir um Sistema Operacional multitarefa e o mais usado é o Windows NT [GUIA 

INTERNET,2001].

 

3.4.8 - Acesso discados a usuários 

 

São  linhas discadas e  equipamentos necessários para interface com o módulo Servidor  de 

Comunicação,  para  conexão  dos  usuários  com  acesso  discado  ao  provedor.  As  linhas 

normalmente são fornecidas pelos provedores de serviços de comunicação e seu padrão varia 

conforme  a  localidade.  Como  no  Brasil  essas  linhas  são  analógicas  em  sua  maioria,  os 

acessos  discados  constituem-se  de  linhas  telefônicas  e  modems,  este  com  recursos  de 

atendimento automático de ligações (auto-answer) e negociação de velocidade de transmissão 

(de 2.4 até 33.6kbps), e que podem estar embutidos nos servidores de comunicação [GUIA 

INTERNET,2001].

 

3.4.9 – Acessos dedicados a usuários

 

Consiste em um conjunto formado pelas linhas dos usuários com acesso dedicado à interface 

com  o  servidor  de  comunicação.  Pode  ser  formato  tanto  por  conexões  semelhantes  às 

discadas ou por conexões com características mais próximas às de uma conexão dedicada à 

Internet. Os serviços oferecidos por provedores de acesso à Internet consiste em ferramentas 

necessárias para que esse possa ter acesso à Internet, que variam em função da forma com 

que se dá o acesso desses usuário ao provedor [GUIA INTERNET,2001].

 

Aos usuários que são conectados via acesso discado:

 

-         Área em disco para armazenamento de correspondência recebida (isto é, uma 



caixa postal) e acesso ao gerenciador dessa correspondência.

-         Normalmente, pacote de software com os programas principais a serem utilizados 

no equipamento do usuário (TCP/IP, Browser Web, FTP, IRC, news, telnet, etc...).

-         Opcionalmente, acesso ao serviço Netnews (através de servidor próprio ou não).

-         Opcionalmente área em disco e ferramentas para criação de home-pages www 

[GUIA INTERNET,2001].

 

Já para os usuários de conexão dedicada, os serviços semelhantes aos que o provedor de 

acesso recebe da instituição através da qual ele tem acesso à Internet, tais como:

 

-         Intermediação de pedidos de endereços IP e registros no DNS.

-         Fornecimento de DNS secundário.

-         Opcionalmente, aluguel de DNS primário.

-         Opcionalmente, venda/aluguel de software e equipamentos.

-         Opcionalmente, hospedagem de páginas Web [GUIA INTERNET,2001].

 

 

3.5 – Conclusão

 

A Conectividade trata-se da  forma de conexão a Internet, proporcionando alguns conceitos 

básico sobre o funcionamento da mesma. A utilização desta tecnologia justifica-se na facilidade 

no meio de comunicação para qualquer parte do mundo. E dependendo da necessidade de 

cada usuário, na Internet encontra-se vários tipos de serviços, que podem ser adaptados de 

acordo com perfil de cada um.

 



No próximo capítulo são focados os produtos para conectividade suas  particularidade técnicas, 

sendo as mais variadas formas de conexão a Internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 – Produtos para Conectividade

 

Trata-se  de  um  capítulo  altamente  técnico.  São  feitas  várias  descrições  do  modo  de 

funcionamentos dos produtos para Conectividade, sua arquitetura, o modo de controle e suas 

particularidades. A compreensão do funcionamento deste produtos é de suma importância na 

escolha do mesmo, o qual irá trazer melhor benefício de acordo com a necessidade.

 

Broadband – banda larga é o termo que compreende as tecnologias de comunicação que ocupam uma 

banda maior que o canal de voz das linhas telefônicas convencionais, e com isso proporciona maior 

velocidade de comunicação, destacando-se as tecnologia - Cable-Modem, ISDN  - Integrated Services 

Digital Network, RDSI - Rede Digital de Serviços Integrados, para tráfego de dados em alta 

velocidade. As variantes mais conhecidas são o HDSL, utilizada para ligações ponto-a-ponto a 2 Mbps, e 

o ADSL, desenvolvida para acesso a Internet com velocidade assimétrica [GUIA INTERNET,2001].

 

4.1 – Placa de Rede

 

Placa de rede, é uma placa interna que pode ser adicionada a um computador para prover uma 

interface  de  hardware  entre  a  mídia  de  transmissão  e  o  método  de  transporte.  Algumas 

impressoras contêm sua própria placa de rede, permitindo que sejam conectadas diretamente 

ao cabeamento da rede. Alguns computadores, especialmente servidores, vêm com as placas 

de rede embutidas (on-bord). Neste caso, são denominadas interfaces de rede, pois não são 

placas [GUIA INTERNET,2001].

 

 

 

4.2 – Hub



 

A característica principal do Hub é a conexão de estações a outros hubs utilizando a topologia  

estrela.  Dentro  de  uma  LAN,  um  hub  provê  um  local  centralizado  para  conexões  e 

gerenciamento de rede, permitindo aos gerentes de rede configurar e controlar as LANS de 

grande porte e geograficamente dispersas de um único ponto na rede. Pode-se conectar hubs 

juntos  em  uma  topologia  hierárquica  estrela  para  se  formar  uma  rede  maior  [GUIA 

INTERNET,2001].

 

4.3 - Repetidor

 

Consiste no equipamento capaz de aumentar a distância máxima entre as estações. É definido 

para redes Ethernet o número máximo de quatro repetidores entre duas estações quaisquer. 

Uma característica importante do repetidor é de  regenerar os sinais digitais, o que permite 

estender o comprimento da rede. Repetidores podem conectar uma variedade de mídias de 

transmissão,  tais  como  cabo  coaxial  fino  e  grosso.  Repetidores  regeneram  sinais,  e  não 

executam  nenhuma  ação  nos  pacotes  de  dados,  ao  contrário  de  brigdes  e  routers que 

tipicamente  examinam e tomam decisões sobre  os  pacotes  que eles  recebem e então  os 

processam. Os hubs atuais provêm uma função de repetidor para os sinais recebidos por toda 

as portas. Os repetidores operam na camada física do modelo OSI [GUIA INTERNET,2001].

 

4.4 – Bridge

 

O objetivo da Bridge,  é a redução de tráfego ou converter diferentes padrões de Lans, pois é 

um produto com a capacidade de segmentar uma rede local em sub-redes, e a diferença das 

bridges com repetidores é que elas manipulam frames ao invés de sinais elétricos e também 

não  retransmitem  ruídos,  erros,  ou  frames  mal  formados,  sendo  capazes  de  filtrar  as 

mensagens tratando-as,  e  armazenando-as quando o tráfego for  muito  grande.  As  bridges 

atuam  também  como  elementos  passivos  gerenciadores  de  rede,  podendo  coletar  dados 

estatísticos de tráfego de pacotes para elaboração de relatórios [GUIA INTERNET,2001].

 



4.5 – Switches

 

A principal característica das  Switches, é o direcionamento de cada pacote recebido a sua 

porta específica operando em modo full duplex, ao contrário dos hubs convencionais de mídia 

compartilhada onde todos os pacotes recebidos são encaminhados para todas as estações 

conectadas à rede local [GUIA INTERNET,2001].

 

4.6 – Roteadores

 

Roteadores decidem sobre qual o caminho o tráfego de informações deve seguir. Operam na 

camada nível 3 do modelo de referência ISO /OSI e fazem o roteamento de pacotes entre 

redes locais ou remotas, para que a rota seja estabelecida existe uma tabela de consulta de 

roteamento contendo informações sobre a rede, baseiam-se em algoritmos para escolher a 

melhor rota sendo compostos por vários critérios, como por exemplo, “Métrica de roteamento”. 

Os  roteadores  também  podem  compactar  dados,  economizando  banda  [GUIA 

INTERNET,2001].

 

4.7 – Servidores  de Terminais

 

“Servidores  de Terminais, são periféricos independente numa rede Ethernet TCP/IP. Possuem 

alimentação própria, processador, memória, interface Ethernet – que permite conexão à rede 

TCP/IP onde servidores UNIX, Windows NT e outros também estão conectados – e interfaces 

seriais RS-232, que conectam o servidor de terminais a diversos periféricos, tais como:

-         Terminais seriais que podem abrir sessões telnet em servidores Unix.

-         Impressoras que podem ser endereçadas por aplicações residentes nos servidores 

Unix através de RCP

-         Qualquer periférico serial que possa ser acessado pelas aplicações residentes nos 

servidores Unix ou Windows NT através da interface socket



-         Modems V.34+: usuários remotos em PCs rodando Windows 95 ou 98 discam para 

um certo número telefônico e são atendidos pelas portas do servidor de terminais 

com modems dedicados para isto – através de protocolo PPP (e do stack TPC/IP), o 

usuário remoto acessa qualquer servidor UNIX ou Windows NT como se estivesse 

localmente conectado à rede Ethernet TCP/IP”. [GUIA INTERNET,2001]

 

4.8 – Gateway

 

O principal objetivo dos  Gateway é permitir a comunicação entre rede de arquiteturas distintas, 

atuando em todas as camadas do modelo ISO/OSI e resolvem problemas de diferença entre 

tamanho máximo de pacotes, forma de endereçamento, técnicas de roteamento, controle de 

acesso, time-outs, entre outros [GUIA INTERNET,2001].

 

4.9 – Servidor de Acesso Remoto

 

RAS – Remote Access Server. Um RAS conecta usuários remotos a LANs através de modems 

(portas seriais RS-232), ISDN, ADSL, ou outras tecnologias. Através do RAS, o usuário tem 

acesso  aos  recursos  da  LAN,  aplicações,  impressoras,  banco  de  dados,  etc.  –  como se 

estivesse localmente conectado à LAN [GUIA INTERNET,2001].

 

4.10 - Nat 

 

Não é novidade que, com a explosão da Internet no mundo todo, os endereços IP estão se 

tornando escassos. Isso ocorre pois cada equipamento conectado à Internet precisa de um 

endereço IP único e o controle desses endereços é feito pelo  ARIN (Americam Registry for  

Internet Members, que atribui faixas de endereços IP às entidades na Internet. Existem, no 

entanto, alguns endereços IP que são “reservados”, isto é , esses endereços somente podem 

ser utilizados em redes privadas (corporativas), mas não podem ser propagados (ou roteados) 

pela Internet. Não existem rotas para estes endereços na Internet, mas qualquer organização 

pode  utilizá-los  internamente.  As  faixas  de  endereços  reservados  são:  10.0.0.0  até 



10.255.255.255,  172.16.0.0  até  172.31.255.255  e  192.168.0.0  até  192.168.255.255).  Nat 

(Network  Address  Translator –  Tradutor  de  Endereços  de  Rede)  surgiu  para  minimizar  o 

problema  de  escassez  de  endereços  IP,  pois  é  um mecanismo que  traduz  endereços  IP 

privados  em  endereços  IP  válidos.  Dessa  forma,  equipamentos  de  redes  com  endereços 

privados podem ter acesso à Internet [GUIA INTERNET,2001].

 

Pode-se dizer que o NAT acrescenta segurança ao ambiente, pois os endereços IP dos equipamentos da 

rede inside não trafegam pela Internet; o NAT traduz esses endereços para endereços globais. Dessa 

forma, as redes externas não tem conhecimento dos endereços que realmente estão sendo utilizados, nem 

da topologia da rede interna. [GUIA INTERNET,2001].

 

4.11 – VPNs

 

Ou seja, ao invés de se utilizar links dedicados ou rede de pacotes (como X.25 e Frame-Relay) para 

conectar redes remotas, utiliza-se a infra-estrutura da Internet, dando-se o nome de VPN - Rede Privada 

Virtual, construída sobre a infra-estrutura de uma rede pública normalmente a Internet uma vez que para 

os usuários a forma como as rede estão conectadas é transparente. Sendo a principal motivação para 

implementação de VPNs é financeira: links dedicados são caros, principalmente quando as distâncias são 

grandes. Por outro lado existe a Internet, que por ser uma rede de alcance mundial, tem pontos de 

presença espalhados pelo mundo. Conexões com a Internet podem ter um custo mais baixo que links 

dedicados, principalmente quando as distância forem grandes.  É essa a principal motivação das VPNs. 

[GUIA INTERNET,2001].

 

4.11.1 - Como funcionam as VPNs?

 

Utilizar a Internet como infra-estrutura para conectar redes privadas é uma ótima solução em 

termos de custos mas a Internet é uma rede pública, onde os dados em trânsito podem ser  

“lidos” por qualquer equipamento. Então a questão da segurança na comunicação entre as 

redes privadas, é feita através da trocar dados criptografados (codificados) de forma que , se 

os  dados forem capturados durante  a  transmissão,  não possam ser  decifrados.  Os dados 

trafegam criptografados pela Internet em "túneis virtuais”,  criados pró dispositivos VPN que 



utilizam criptografia; esses dispositivos que são capazes de “entender” os dados criptografados 

formam uma “rede virtual”  sobre  a  rede pública.  Para  propiciarem uma comunicação com 

segurança  as  VPN’s  devem  ser  capazes  de  garantir  que  se  acaso  os  dados  sejam 

interceptados durante a transmissão, não possam ser decodificados, mantendo a integridade 

dos mesmos, além de não serem decodificados ou modificados durante a transmissão [GUIA 

INTERNET,2001].

 

“Autenticação, garantia de que os dados estão sendo transmitidos ou recebidos do dispositivo 

remoto autorizado e não de um equipamento qualquer,  ou seja,  garantia  que o dispositivo 

remoto com o  qual  o  túnel  foi  estabelecido é o dispositivo  remoto autorizado e não outro 

equipamento se “fazendo passar por ele”. [GUIA INTERNET,2001]

 

Uma VPN pode ser implementada por vários dispositivos, tais como: roteadores, servidores de 

acesso remoto, equipamentos específicos, ou ainda software instalado em servidores ou em 

micros. Conforme os dispositivos envolvidos em sua formação, VPNs podem ser Lan-to-Lan 

(entre  redes)  ou Dial-VPN (acesso remoto).  VPNs  Lan-to-Lan são utilizadas para conectar 

redes corporativas, normalmente matriz e filiais, ou empresas, clientes e fornecedores. Neste 

caso, cada site da VPN necessita de um dispositivo VPN. [GUIA INTERNET,2001]

 

Neste ambiente, a rede da matriz e das filiais estão conectadas entre si,  utilizando a infra-

estrutura da Internet. Ao invés de vários links dedicados entre a matriz e as filiais, cada uma 

delas tem apenas um link com a Internet. Quando uma das filiais precisa trocar dados com a 

matriz, por exemplo, automaticamente é estabelecido um “túnel” entre elas, e os dados são 

transmitidos com segurança. Essa solução também permite uma comunicação entre as filiais 

sem que o tráfego tenha que passar pela matriz, ou que seja necessário um link dedicado 

adicional, como ocorre em algumas soluções de redes remotas [GUIA INTERNET,2001].

 

Ao estabelecer-se a conexão discada com o provedor, também é estabelecido um “túnel” com  

a rede da empresa, que pode ser iniciado a partir do PC do usuário ou a partir do servidor de 

acesso remoto do provedor, e normalmente só    encerrado  quando  o  usuário desconecta. 

Vários protocolos podem ser utilizados para construir essa infra-estrutura, como PPTP (Point to Point  

Tunneling Protocol), L2F (Layer Two Forwarding), L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) este último 



contém funções dos dois primeiros e está em processo de padronização, IPSec (IP Securtiy), além de 

protocolos proprietários. Soluções baseadas em VPNs possuem algumas limitações. Por utilizarem a 

infra-estrutura de comunicação da Internet, não garantem throuphput, ou seja, não há garantias quanto a 

qualidade de informações transmitida por unidade de tempo. Algumas empresas possuem aplicações 

críticas, que simplesmente não podem sofrer com problemas de velocidade de comunicação ou ainda 

falhas na comunicação. Nesses casos, pode-se adotar, além de uma solução baseada em VPN, outra 

solução que sirva como “backup”, e seja utilizada em caso de falha ou gargalo na infra-estrutura de rede 

virtual. [GUIA INTERNET,2001]

 

“Outra questão importante é a capacidade de processamento dos dispositivos que compõem a 

VPN, uma vez que criptografia exige muita capacidade de processamento (e os dispositivos 

VPN devem criptografar os dados antes de transmiti-los pela Internet, e descripografá-los antes 

de  enviar  os  dados  recebidos  pela  Internet  para  o  equipamento  da  rede  privada.”  [GUIA 

INTERNET,2001]

 

 

4.12 – Modems

 

A maioria dos usuários que acessa a Internet a partir de casa utiliza modem analógico e linha 

telefônica convencional. Modems analógicos são muito difundidos, baratos e fáceis de instalar. 

Muitos  provedores  de  Acesso  a  Internet  (ISPs)  também utilizam modems analógicos  com 

servidores de acesso remoto (RAS) ou placas multiserriais [GUIA INTERNET,2001].

 

Existem modems analógicos nas velocidades 14,4, 28,8 e 33,6 Kbps (kilobits por segundo). Um 

modem mais  veloz nem sempre  garante uma conexão a 33,6 Kbps,  devido problemas de 

qualidade de linha e ruídos. Quando um usuário se conecta ao provedor utilizando modem 

analógico, ele esta conectado a sua central telefônica através de uma conexão analógica. A 

central telefônica pode ser analógica ou digital, e a informação é transportada dentro da rede 

telefônica de forma analógica  ou digital, de acordo com a tecnologia das centrais envolvidas. 

Quando as informações chegam na central telefônica do provedor (que pode ser analógica ou 

digital), são convertidas em analógicas, e transportadas até o modem do servidor de acesso 

[GUIA INTERNET,2001].



 

4.12.1 - MODEM V.90 (56 Kbps)

 

Após o lançamento de modems 33,6 Kbps (padrão V.34), pensava-se que esse era o limite de 

velocidade para linhas analógicas. O incremento pequeno de velocidade de 28,8 para 33,6 

Kbps (somente 17%) parecia confirmar essa conclusão .De certa forma as previsões estavam 

certas. O desenvolvimento de modems 56 Kbps se baseia na constatação que, enquanto os 

usuários só possuem linhas telefônicas convencionais, os provedores de acesso podem utilizar 

conexões  digital  à  rede  da  companhia  telefônica,  através  de  equipamentos  do  tipo  RAS 

integrado, que possuem modems digitais internos [GUIA INTERNET,2001].

 

Com a eliminação do “loop analógico” entre o provedor de acesso e a companhia telefônica, é 

possível  obter-se  velocidade  no  sentido  provedor  ->  usuário  de  até  56  Kbps.  Contudo,  a 

velocidade  no  sentido  usuário  ->  provedor  ainda  permanece  em  33,6  Kbps  [GUIA 

INTERNET,2001].

 

4.12.2 - Modem Banda Base

 

A  principal  característica  é  a  conversão  do  sinal  digital  em  outra  mais  apropriado  para 

transmissão, portanto o termo “modem” não deveria ser associado a esse tipo de dispositivo. 

Esses “modems” normalmente são usados para transmissão de dados sobre pares de fios 

metálicos  (linhas  privadas),  com  alcance  limitado  pela  velocidade  e  característica  desses 

pares. A taxa de transferência desses modems varia conforme a bitola dos fios e a distância 

entre os dois pontos. 

A comunicação através desses modems pode ser a dois ou quatro fios, Já as interfaces físicas 

desses modems são mais padronizadas. Alguns modems banda-base possuem mais de uma 

opção de interface, que deve ser selecionada em função da velocidade. Os modems banda-

base são uma ótima opção para ligação entre localidades próximas, pois, não envolvem o uso 

de equipamentos das centrais  de telefonia  convencional,  e  não possuem as limitações de 

banda  desses  equipamentos.  Normalmente  esses  modems  são  de  implementação  mais 

simples do que os analógicos e portanto mais baratos [GUIA INTERNET,2001].



 

A tabela 4.1 contém um exemplo de variação a velocidade de transmissão em função da 

distância,  para  fios  de  bitola  igual  a  0,4  mm  e  resistência  igual  a  288  ohms/km:  [GUIA 

INTERNET,2001]

 

Tabela 4.1 – Variação da Velocidade x Distância
 

Velocidade (bps) Alcance (km)

1200 30

2400 18

4800 13

9600 9

19200 6

 

4.13 - ISDN

 

ISDN (Integrated Services Digital Network ou RDSI – Rede Digital de Serviços Integrados) é a 

digitalização da rede telefônica para tráfego simultâneo de voz, dados, imagens, aplicações e 

serviços multimídia,  concebida para substituir a rede telefônica convencional (analógica) por 

uma rede digital. Atualmente também é utilizada como uma solução para acesso a Internet a 

velocidade mais altas, e a um custo acessível [GUIA INTERNET,2001].

 

4.14 - Cable Modem

 



Cable  modem é o  nome genérico  que se  dá  ao equipamento  usado em residências  para 

permitir  a  transmissão  de  dados  sobre  a  infra-estrutura  de  cabeamento  usada  para  o 

fornecimento  de  serviços  de  TV  a  Cabo.  Normalmente  nas  grandes  cidades,  e  suporta 

velocidades bem maiores que linhas telefônicas convencionais ou ISDN, na ordem de até 30 

Mbps  no  sentido  operadoras  ->  residência  e  de  até  10  Mbps  no  sentido  residência  -> 

operadora.  De  forma  diferente  das  outras  tecnologias  discutidas  até  aqui,  que  envolvem 

conexões  através  de  pares  metálicos  e/ou  serviços  de  uma  companhia  telefônica  [GUIA 

INTERNET,2001].

 

4.14.1 - Descrição 

 

A transmissão de sinais de TV via cabo se dá a partir do uso de um espectro de RF (rádio-

frequência),  dividido em canais  de  6  Mhz.  Para  transmissão de dados,  são alocados dois 

canais, um em cada espectro upstream no sentido residência -> operadora  e downstream no 

sentido  operadora  ->  residência,  podendo  ser  obtidas  taxas  de  transferências,  no  sentido 

downstream, de até 27 Mbs, usando modulação 64 QAM, ou até 36 Mbps usando modulação 

256  QAM (QAM –  Quadrature  Amplitude  Modulation).  No sentido  upstream,  as  taxas  são 

menores, entre 500 kbps a 10 Mbps usando modulação 16 QAM ou QPSK (Quadrature Phase 

Shift Keying), conforme espectro alocado [GUIA INTERNET,2001].

 

Vale  ressaltar,  no  entanto,  que essa  capacidade é  a  capacidade total,  agregada entre  os 

usuários  de  uma  determinada  vizinhança.  Ao  contrário  das  soluções  das  companhias 

telefônicas, onde quando um usuário está utilizando uma linha, é alocado um circuito para esse 

usuário, no caso de CATV a mídia (cabeamento) é compartilhada entre os usuários de uma 

mesma região e, consequentemente, a capacidade de transmissão também o será. Outro fator 

a ressaltar é que alguns sistemas CATV antigos não implementam canais de upstream, são 

portanto uni-direcionais. Nesse caso, o uso de CATV para dados precisa de uma outra mídia 

para implementar esse canal, por exemplo uma linha telefônica comum. No Brasil, como CATV 

é um serviço relativamente recente, as redes já implantadas são mais modernas, e não sofrem 

essa limitação [GUIA INTERNET,2001].

 

4.14.2 - Utilização



 

Cable modem trabalha com velocidades assimétricas, onde é reservada mais largura de banda 

para recepção do que para o envio de dados que não é um problema para acesso a Internet, 

pois a maior parte do tráfego ocorre no sentido downstream (Internet -> usuário). Entretanto, 

para oferecer essa solução é necessário que a operadora de CATV planeje a sua estrutura de 

rede nos moldes de uma Internet, formada pela sua infra-estrutura local, pelas malha e pelos 

usuários, pois é importante que o a maior parte dos dados e serviços solicitados pelo usuário 

esteja  disponível  nessa rede,  e  não na Internet.  A elevada capacidade de transmissão da 

estrutura  de  CATV  será  subtilizada  se,  para  o  acesso  à  informação  final  desejada,  for 

necessário enfrentar-se os ‘gargalos’ existentes na Internet [GUIA INTERNET,2001].

 

Assim, além dos requisitos normais de infra-estrutura comuns de um ISP (Conectividade a 

backbone, roteadores,  servidores,  ferramentas  de  gerenciamento,  segurança,  billing)  é 

mandatória a implementação, por parte das operadoras de CATV, de caches e mirros de sites 

tradicionais da Internet, além de serviços locais que possam fazer uso dessa capacidade de 

transferência (aplicações de video-on-demand, por exemplo). Dependendo do tipo de malha de 

rede de TV a cabo (uni ou bidirecional), o envio dos dados para a Internet (upstream) pode ser 

via cabo ou via linha telefônica convencional (em sistemas mais antigos, quando a malha não 

suporte o envio de dados para a companhia de TV a Cabo, o canal upstream tem que ser 

através de uma ligação telefônica. Isso ocorre porque nos havia necessidade dos assinantes 

enviarem dados para a companhia de TV a cabo. Existem vários modelos de cable modem, 

alguns modelos necessitam de um spliter (divisor) na casa do usuário, responsável por separar 

o sinal para a TV do sinal que é enviado para  cable modem [GUIA INTERNET,2001].

 

4.15 - Wireless

 

O termo Wireless (sem fio) engloba de forma genérica todo tipo de tecnologia de comunicação 

que não usa um meio físico sólido para transmissão da informação, isto é, a transmissão de 

informação  é  feita  por  ondas  eletromagnéticas  que  se  propagam pelo  ar  ou  mesmo pelo 

espaço, quando do uso de satélites. As tecnologias Wireless são usadas para vários tipos de 

aplicações, tais como serviços de voz e mensagem (telefones celulares, ‘pagers’) radiodifusão 

(radio/TV),  sistemas  de  navegação,  uso  doméstico  (controle  remoto  de  equipamentos), 

transmissão de dados entre computadores, etc. [GUIA INTERNET,2001].



 

As  wireless  Lans são  redes  locais  implementadas,  parcial  ou  totalmente,  usando  uma 

tecnologia  wireless entre  os  computadores.  Nessas  redes,  os  adaptadores  de  redes  dos 

computadores  e  os  dispositivos  da  rede  (hub,  bridges) se  comunicam  através  de  ondas 

eletromagnéticas, usando o ar como meio físico, a  taxas geralmente inferiores às das redes 

convencionais ‘com fio’. A motivação inicial para a sua difusão foi a flexibilidade para o acesso 

à rede, em ambientes com alta mobilidade dos usuários.  Além dessa aplicação, o suo de 

wireless Lan aplica-se também em locais onde não é possível o cabeamento, por exemplo em 

ambientes hostis ou em edifícios históricos [GUIA INTERNET,2001].

Uma rede local pode ser totalmente implementada como wireless, onde todos os equipamentos 

usam adaptadores wireless. Essa utilização pode ser apenas parcial, para estações móveis, ou 

ainda apenas para ligação entre dos segmentos de uma rede local [GUIA INTERNET,2001].

 

4.16 - Conclusão

 

A leitura e a compreensão deste capítulo oferecem ao leitor o embasamento necessário para a 

distinção entre os vários produtos oferecidos de Conectividade. Foi visto neste capítulo, desde 

a componentes usados até o produto final.  O próximo capítulo,  trata-se de uma enfaze na 

tecnologia HDSL, a qual vem sendo bastante utilizada, onde agrupa uma série de tecnologias 

de modulação de sinais sobre pares de fios. Tecnologia de transmissão de alto desempenho 

por  dois  pares  de  cabos  telefônicos.  Diferencia-se  de  outras  tecnologias  DSL  porque 

proporciona  transmissão  simétrica,  ou  seja,  a  mesma  taxa  de  transmissão  em  ambas  as 

direções (download e upload). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - HDSL 

 

Neste  capítulo  são  feitas  várias  definições  sobre  o  termo  HDSL  (High  Data  Rate  Digital  

Subscriber Line) que na verdade agrupa uma série de tecnologias de modulação de sinais 

sobre pares de fios, que têm como objetivo fornecer uma comunicação  full-duplex simétrica 

sobre esses fios, de forma mais eficiente do que aquela obtida pelos modems banda-base.

 

5.1 - Definição

 

As primeiras implementações de HDSL surgiram no início dos anos 90, e eram de uso exclusivo das 



operadoras de redes de telefonia, como meio de transmissão dos troncos T1 (USA) e E1 (Europa) entre os 

escritórios das centrais telefônicas, reduzindo o custo dessa ligação, até então feita por cabos coaxiais. À 

medida em que as operadoras passaram a oferecer esses troncos diretamente às empresas, e ainda outros 

serviços digitais sobre circuitos T1 / ED1, HDSL deixou de ser de uso interno e passou para o domínio 

dos usuários. Com o surgimento dos primeiros modems HDSL, ela mostrou ser também uma excelente 

solução para conectividade remota entre redes [GUIA INTERNET,2001].

 

As tecnologias HDSL que fornece a comunicação  full-duplex,  podem ser implementadas em 

vários  tipos  de  equipamentos.  Inicialmente  disponíveis  apenas  em  modems,  têm  sido 

implementadas diretamente em placas adaptadoras de rede (ex.: adaptador HDSL – Ethernet 

10  Mbps),  em  concentradores,  em  bridges  ou  até  mesmo  em  roteadores  [GUIA 

INTERNET,2001].

 

Por utilizar técnicas de modulação mais eficientes do que aquelas usadas nos modems banda-base, o uso 

de HDSL permite comunicação com relações velocidade / distância sempre àqueles. Por exemplo, para 

velocidade de 2 Mbps, via codificação AMI são necessárias repetidores, que aumentam a capacidade de 

comunicação a cada 1,5km, sendo que com HDSL é possível essa mesma comunicação com alcance de 

até 12km sem a necessidade de repetidores, existem mais de uma tecnologia HDSL nos equipamentos de 

mercado, devido ao uso de técnicas de modulação distintas. Esse fator acaba criando a necessidade, ao se 

adquirir um equipamento, de verificar a interoperabilidade com os demais que serão usados na instalação, 

ou na maioria dos casos, forçar a utilização de solução completa de um mesmo fabricante [GUIA 

INTERNET,2001].

 

5.2 - Utilização de HDSL

 

Além da utilização como meio de transporte de linhas telefônicas canalizadas (troncos E1), a 

tecnologia HDSL têm sua grande utilização em soluções de conectividade de rede.  Essas 

soluções incluem as conexões de rede entre edifícios próximos, condomínios, ou mesmo em 

campus de universidade, e mesmo parte integrante de soluções de acesso à Internet para 

essas instalações [GUIA INTERNET,2001].

 



5.3-  Padrão XDSL 

 

As abreviaturas de todos os tipos de padrões DSL vieram da empresa Bellcore Corp., gerando uma certa 

confusão quando estamos falando de cada uma das tecnologias que envolvem linhas e modems. Quando 

nos referimos à esta tecnologia estamos citando os modems instalados nas pontas e não a linha em si. 

Entendemos então que um par de modems aplicados a uma linha comum de voz cria um DSL, então 

quando um assinante adquire xDSL (ADSL, HDSL, etc...), está comprando/alugando um modem ou par 

de modems que está totalmente aparte das linhas que ele já possuem. Deve que tomar cuidado, então, 

quando se fala sobre esta nova tecnologia, principalmente ao que diz respeito custos envolvidos. O DSL é 

um modem, uma linha requer dois, o que o torna ainda um pouco caro para usuários comuns [GUIA 

INTERNET,2001].

 

“O própria tecnologia xDSL é originalmente usada para modems ISDN. O ISDN transmite dados em 

ambas as direções simultaneamente (fullduplex) a 160 kbps em cima dos fios de cobre de até 18,000 pés. 

O multiplexing e demultiplexing destes dados ocorre em dois canais de 64kbps de transmissão, mais um 

canal de controle de 16 kbps, e ainda ocorre um pequeno overhead causado pelos equipamentos que 

transmitem os dados. Pelos padrões modernos xDSL não sofre nenhum tipo de retransmissão por erros, 

mas sua implementação padrão ANSI T1.601 ou ITU I.431 emprega cancelamento de ecos para separar o 

sinal transmitido do sinal recebido em ambas as terminações o que tornou bastante popular na época em 

que foi lançado o produto. 

Os modems xDSL usam bandwidth do par-trançado de 0kHz para aproximadamente 80 kHz (alguns 

sistemas europeus usam 120 kHz de bandwidth.) impedindo, assim, o uso da tecnologia xDSL em apenas 

uma POTS (Plain Old Telephony Services ou o sistema de telefonia comum). Entretanto, modems xDSL 

estão sendo usados hoje para aplicações denominadas "pair gain" nas quais os modems xDSL convertem 

uma única linha POTS em duas, permitindo a instalação elétrica em dois fios. A companhia telefônica 

apenas instala as funções análoga/digital no par de fios ligado ao modem do cliente e assim temos duas 

em um. “[GUIA INTERNET,2001]

 

5.4 - ADSL

 

O  termo  ADSL  (Asymetric  Digital  Subscriber  Line)  abrange  uma  série  de  equipamentos 

(modem,  roteadores,  concentradores)  que  têm em comum a mesma filosofia  de  operação 



sobre  os  sistemas  de  telefonia  convencionais.  De  forma  diferente  daquela  utilizada  pelos 

modems analógicos ou V.90, essa tecnologia utiliza apenas a planta metálica desses sistema 

de telefonia (isto é, os circuitos entre os usuários e os escritórios das companhias telefônicas) 

para criar uma rede que permite transferências de dados a taxas de até 8Mbps, explorando as 

reais capacidades dessa planta metálica (que, em função da bitola dos fios, comprimento dos 

mesmo, oferece uma largura de banda acima de 1Mhz, bem superior ao limite de 3 a 4 Khz 

imposto pelas centrais telefônicas para os circuitos de voz). [GUIA INTERNET,2001]

 

Como o nome já diz, é uma tecnologia assimétrica, isto é, não opera à mesma velocidade em ambos os 

sentidos. Usando-se ADSL podem ser obtidas taxas de transferência no sentido central -> usuário de até 

8Mbps, e de até 1Mbps no sentido inverso, usuário -> Central. Essa operação assimétrica não se dá por 

limitação da tecnologia (como o que ocorre com o uso dos modems v.90), mas é intencional, pois a 

largura da banda da planta metálica foi intencionalmente distribuída de forma a privilegiar o sentido 

central > usuário [GUIA INTERNET,2001].

 

5.4.1 - Descrição

 

Uma característica  interessante  da  tecnologia  ADSL é  que a  sua operação permite  o  uso 

simultâneo da linha telefônica para conversação normal (ou mesmo transferência de dados 

usando modems convencionas), pois os canais de dados ADSL e o de voz são independentes 

sendo o canal de voz é isolado pelos módulos  Spliters.  Estudos sobre plantas metálicas de 

vários países mostraram que em média mais de 80% das linhas são passíveis de operar sobre 

ADSL, e boa parte usufruindo as maiores taxas possíveis (de 6 Mbps A 8Mbps). A tabela 5.1 

mostra a correlação entre algumas das taxas comumente usadas em ADSL e as características 

da planta metálica.

 

Tabela 5.1  - Taxa de Transferência ADSL
 

Taxa de transferência Bitola do fio Distância Máxima 

Central-Usuário



1.5 / 2.0 Mpbs

1.5 / 2.0 Mpbs

        6.1 Mpbs

        6.1 Mpbs

0.5mm

0.4mm

0.5mm

0.4mm

5.5km

4.6km

3.7km

2.7km

 

Ou seja, a tecnologia ADSL traz vantagens tanto para os usuários de acesso remoto, que recebem um 

serviço de transferência de dados larga que não interfere no uso de sua linha telefônica convencional, 

quanto para as companhia telefônicas, já que em alguns casos pode ser aproveitados até 100% da planta 

metálica atual, sem a passagem de nenhum cabo adicionaL. É uma tecnologia que permite acesso a 

Internet de uma forma permanente, como se fosse uma linha discada. Você paga uma assinatura de uma 

operadora de ADSL e poderá usar a Internet a qualquer momento sem pagar, com uma velocidade muito 

maior. O ADSL pode chegar, teoricamente, a velocidades de até 8 Mb, as na prática, devido a uma serie 

de fatores, ele alcança taxas bem menores, sendo que as operadoras brasileiras que disponibilizam o 

serviço, tem um serviço de ADSL que varia de 256 Kb até 2 Mb, com valores diferenciados para cada 

serviço. Para a conexão são utilizadas as linhas telefônicas de cobre  [GUIA INTERNET,2001].

 

5.4.2 - A Estrada da Informação via Par-Trançado 

 

A Linha Digital  Assimétrica de Assinante  (ADSL - Asymetric Digital  Subscriber Line) é uma 

nova  tecnologia  baseada  em modems que  convertem linhas  de  telefones  de  par-trançado 

comuns existentes em caminhos de acesso para multimídia e comunicações de dados de alta 

velocidade. ADSL permite transmissões de mais de 6Mbps (chegando ao máximo, hoje, de 

9Mbps) de  download  para um assinante, e chegando à 640kbps (máximo de 1 Mbps) para 

upload. Tais taxas ampliam a capacidade de acesso existente para um fator de 50 ou mais sem 

a  utilização de cabeamento público  novo.  ADSL pode transformar  a  cadeia  de  informação 

pública já existente que é limitada a voz, texto e gráficos de baixa resolução para um sistema 

poderoso, onipresente capaz de trazer multimídia, incluindo vídeo em  full-motion como, por 

exemplo, videoconferência, para a casa de todos. ADSL representará um papel crucial nos 

próximos anos como uma revolução de entrada em novos mercados por parte das companhias 

telefônicas aonde a entrega de informação em vídeo e formatos multimídia será o novo "boom" 

em  prestação  de  serviços  de  comunicação  de  dados  para  usuário  comuns.  Um  novo 



cabeamento levaria décadas para atingir todos os assinantes mas o sucesso destes serviços 

novos dependerá do alcance de todos os assinantes quanto possível durante os primeiros anos 

de sua implementação sem a troca do cabeamento já existente. Trazendo filmes, televisão, 

catálogos vídeos, CD-ROMs remotos, LANs incorporadas, e a Internet em casas e negócios 

pequenos, ADSL fará estes os mercados de comunicação de dados viáveis e lucrativos, para 

companhias de telefone e provedores de aplicação semelhante. [RAMIRO,2001].

 

5.4.3 - Utilização 

 

A  grande  aplicação  para  o  ADSL  é  o  acesso  residencial  à  Internet.  A  tecnologia  já  foi 

concebida para este fim, pois a sua assimetria intencional, privilegiando o sentido downstream 

da comunicação, é a ideal para o acesso de usuários a serviços disponíveis na Internet, já que 

as aplicações cliente/servidor  da Internet  apresentam uma relação de 10:1 enter  o tráfego 

gerado pelo servidor e o gerado pelo cliente [RAMIRO,2001].

 

Via ADSL, estações ou mesmo redes remotas podem obter acesso à Internet a taxas muitas 

vezes superiores às dos modems analógicos (V.34 e V.90).  A implementação de soluções 

ADSL entretanto  é  um pouco mais  complexa do que as  soluções citadas acima pela  sua 

própria arquitetura, pois as soluções convencionais são fim-a-fim (isto é, o usuário e o provedor 

de acesso remoto usam a rede telefônica como uma mídia de comunicação, a operadora de 

serviços  de  telefonia  fica  “transparente”  ao  usuário),  enquanto  que  na  solução  ADSL  é 

necessária  a  instalação  de  equipamentos  nos  escritórios  da  operadora  local  de  telefonia 

RAMIRO,2001].

 

Essa implementação, portanto, depende de associações e/ou parcerias entre essas empresas 

operadoras de telefonia e as empresas provedoras de acesso remoto (ISPs – Internet Services 

Providers),  ou  mesmo  provedoras  de  serviços  de  rede  (por  exemplo,  rede  Frame-Relay). 

Nessas  parcerias  os  ISPs  instalariam  seus  equipamentos  (roteadores  e  servidores)  nos 

escritórios das operadoras de telefonia [RAMIRO,2001].

 

Mas o cenário que está se desenhando no Brasil é o das próprias operadoras atuarem como 



ISPs. Por exemplo, as primeiras iniciativas de serviços de acesso à Internet via ADSL no Brasil 

surgiram  no  segundo  semestre  de  1998,  e  partiram  de  empresas  operadoras  de 

telecomunicações,  da  Telebahia  (atual  Telemar)  e  da  CTBC Telecom.  A  tecnologia  ADSL 

(Assymetric Digital Subscriber Line) possui diversas vantagens sobre as tecnologias ISDN e 

HDSL. Para começar, utiliza a mesma rede telefônica já existente, não necessitando mudanças 

nos cabos.  Entretanto,  há  necessidade de mudanças na companhia telefônica  de modo a 

comportar  essa  nova  tecnologia.  Algumas  companhias  telefônicas  nacionais  -  como  a 

TeleBahia - já estão disponibilizando linhas ADSL para usuários [GUIA INTERNET,2001].

 

A linha ADSL possui três canais: um canal de alta velocidade que funciona somente no sentido 

provedor-usuário  (para  download de  arquivos  e  visualização de páginas),  capaz de atingir 

taxas entre 1,6 Mbps e 6,1 Mbps; um canal dúplex de média velocidade, que atinge de 16 Kbps 

a 640 Kbps; e um canal de voz, para a utilização da linha ADSL para telefonia convencional. A 

telefonia  é  conseguida  através  de  um  conversor  existente  nos  modems  ADSL  [GUIA 

INTERNET,2001].

 

A distância entre o modem do usuário e a companhia telefônica é fator decisivo para a taxa de 

transferência que conexões ADSL atingem. Por exemplo, um modem a até 2,7 Km da central 

telefônica consegue atingir os 6,1 Mbps. Já em um modem a 4,6 Km da central, a taxa cai para 

2 Mbps. 

 

5.5 -  Conclusão

 

A Internet vem crescendo largamente e com isso surgiu a necessidade de uma nova tecnologia que 

oferece várias vantagens suprindo a necessidade dos usuários em termos que estabilidade, performance, 

qualidade e segurança. A utilização deste tipo de tecnologia tem suas justificativas baseadas na 

confiabilidade que esta estrutura representa. A aceitação, neste caso, é muito mais fácil do que a 

utilização de uma tecnologia emergente, onde os custos ainda são maiores mas os benefícios são cada vez 

mais perceptíveis. No próximo capítulo trata-se das principais vantagens na utilização da tecnologia 

XDSL.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Principais razões para utilizar os padrões xDSL 

 

            A tecnologia XDSL é baseada em modems 

que  convertem  linhas  de  telefones  de  par-

trançado  comuns  existentes  em  caminhos  de 

acesso para multimídia e comunicações de dados 

de alta velocidade e a Linha Digital Assimétrica 

de Assinante

 

Ø      O DSL permite que as companhias de telefone usem quase 750 milhões dos 



fios de cobre existente no mundo para disponibilizar alta velocidade para acesso remoto à 

Internet,  redes  corporativas  e  serviços  on-line  em cima de  linhas  de  telefone  comuns. 

Essencialmente, o xDSL provê os meios para entregar a próxima geração de serviços de 

banda de difusão em cima de redes de telecomunicações existentes habilitando de tempo 

em tempo atualizações e vantagens de mercado. 

 

Ø      O  DSL  habilita  novas  aplicações  em  real-time,  multimídia  interativo  com 

qualidade na transmissão de vídeo. Tais aplicações incluem computação interativa, vídeo 

conferência, aprendizado a distância que requerem grande quantidade de banda disponível. 

 

Ø      A  indústria  convergiu  para  uma  série  de  extensos  padrões  que  habilitam 

interoperabilidade e estão direcionando o DSL para o mercado de massa. 

 

Ø      O DSL autoriza os provedores de serviço a prover uma taxa contínua garantida 

ou alternativamente uma taxa de serviço semelhante e adaptável a modems analógicos. 

Com ADSL, os usuários podem obter velocidades: 

Ø      300 vezes mais rápidas que um modem 28.8Kbps 

 

Ø      100 vezes mais rápidas um modem 56Kbps 

 

Ø      70 vezes mais rápidas um modem 128Kpbs 

 

Ø      Opções  simétricas  garantem  de  forma  contínua  ou  alternada  uma  taxa  de 

serviço  com  velocidades  de  até  2Mbps  em  cada  direção.  Colocando  vários  modems 

simétricos juntos podem atingir velocidades ainda maiores. 

 

Ø      No mundo, tanto no uso residencial como no comercial, já ocorre tráfego DSL 

sem  a  necessidade  do  uso  de  linhas  sobressalentes  utilizando  cabos  de  telefone  já 



instalados. O ADSL proporciona para os provedores de serviço a capacidade de usar uma 

linha para trafegar  dados,  mantendo o serviço de telefonia,  alavancando assim a infra-

estrutura  existente.  Outras  formas  de  DSL  -  como  SDSL  e  SHDSL  -  permite  múltipla 

derivação de canais de voz em cima de um único vínculo de DSL. 

 

Ø      O DSL proporciona para as companhias de telefone a capacidade de oferecer 

um canal  privado  e  segurança  de  comunicações  entre  o  consumidor  e  o  provedor  de 

serviço: 

 

Ø      Os dados trafegam na própria linha dos clientes, ao contrário dos cabos de 

telefone e serviços de modem onde a linha é compartilhada com outros. 

 

Ø      Por ser uma linha dedicada ao cliente, as velocidades de transmissão não são 

afetadas por outros usuários que estão conectados. 

 

Ø      O DSL está sempre ativo e conectado,  como um telefone comum. Não há 

nenhum  tempo  desperdiçado  discando  o  serviço  várias  vezes  por  dia  esperando  ser 

conectado, o DSL está pronto para uso sempre que seu cliente necessitar. 

 

Ø      Todo provedor  de serviço principal  realizou testes provando a qualidade da 

tecnologia.  Hoje,  os  provedores  de  serviço  estão  utilizando  o  DSL  mundialmente.  Em 

defesa deste mercado,  um número grande de vendedores  dos principais  equipamentos 

estão despejando produtos de terceira e quarta geração, que oferecem melhor desempenho 

com baixo custo. 

 

Ø      As redes baseadas em DSL são adequadas para o tráfego IP e ATM, provando 

assim, a futura tecnologia DSL como opção para as décadas que estão por vir. 

 



Ø      O DSL provê o portal de comunicação para a próxima geração de tecnologias de rede 

sem infra-estrutura nova somada e sem reinvestimentos.  [RAMIRO,2001]

 

6.1 -  Algumas Vantagens do ADSL sobre o modem convencional:  

 

É uma tecnologia de comunicação de banda larga que utiliza como meio a linha telefônica comum. 

Permite transferir dados em velocidades até 140 vezes mais rápidas que as dos modems analógicos atuais.

 

Ø      A conexão ADSL tem tarifa mensal fixa, independente do tempo de uso. Não há 

"pulsos" sendo acumulados durante o uso da conexão ADSL. Para usuários médios ou 

pesados (algumas horas por dia) de Internet, ADSL é mais barato: A tarifa fixa do ADSL é 

menor que o custo dos "pulsos" telefônicos. 

 

Ø      Cada usuário de ADSL tem seu próprio terminal, de modo que não existe a 

possibilidade de encontrar "linhas ocupadas". A conexão ADSL está disponível 24h por dia. 

O computador do usuário pode ficar conectado permanentemente à Internet, sem custo 

adicional além da tarifa mensal fixa. 

 

Ø      Uma conexão ADSL funciona a 256Kbps para download e 64Kbps para upload. 

Mas para empresas, escritórios ou "heavy-users" estarão também disponíveis opções ainda 

mais rápidas: 768Kbps ou 1.54Mbps (download). 

 

Ø      O usuário  ADSL pode  navegar  pela  Internet  e  ao  mesmo tempo  utilizar  o 

telefone normalmente, mesmo que tenha apenas uma única linha telefônica. 

 

Ø      A transmissão de voz pela linha telefônica utiliza somente uma das muitas 

faixas de freqüência possíveis, sendo assim, todas as outras faixas de freqüência ficam 

disponíveis para a transmissão de dados. Isto é feito através da instalação de um modem 



ADSL junto à sua linha convencional que, por sua vez, é conectado a um equipamento na 

central telefônica. Este equipamento separa tráfego de voz, encaminhando-o às centrais 

telefônicas, do tráfego de dados que é direcionado a Rede de Dados. 

 

Ø      Você não precisa mais discar para o seu provedor para obter acesso à Internet 

e nem se preocupar com possíveis quedas na sua conexão. Com o ADSL, basta ligar seu 

computador para estar conectado à Web. 

 

Ø      Com o ADSL você pode navegar na Internet ou trafegar dados, ao mesmo 

tempo em que usa o telefone ou fax, com apenas uma ligeira diminuição de velocidade.

 

Ø      Você tem uma conexão permanente, 24h por dia, 7 dias na semana e não paga 

impulsos telefônicos para utilizá-la. Só serão contados impulsos, quando em conversação. 

 

Ø      Os  arquivos  de  imagem,  áudio  e  vídeo  são  reproduzidos  com  altíssima 

qualidade de som e imagem. 

 

 

A figura 6.1 mostra a conexão do modem ADSL com empresa e residência a rede telefônica

 



Figura 6.1 - ADSL

 

 

6.2 - Conclusão

 

Com a grande utilização da Internet faz-se necessários que as operadoras cada vez mais forneçam 

serviços compatíveis a necessidade do mercado, neste capítulo foi focado as particularidade técnicas, ou 

seja, o modo e as vantagens de como a tecnologia XDSL e ADSL funciona, sendo que estas  tecnologias 

são  baseadas em modems que convertem linhas de telefones de par-trançado comuns existentes em 

caminhos de acesso para multimídia e comunicações de dados de alta velocidade. 
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7 - Conclusão

 

 

A evolução tecnológica e a conseqüente diminuição dos custos dos computadores tornou cada vez mais 

atraente a Conectividade sendo que este tema  aborda vários tipos de tecnologias que oferece inúmeras 

vantagens de acordo com o perfil do usuário, e através da necessidade do mundo moderno estão surgindo 

cada vez mais, formas para melhorar a conexão. A utilização destas tecnologias tem suas justificativas 

baseadas na confiabilidade e serviços que as empresas oferecem e a crescente necessidade do usuários em 

adaptar-se ao mundo competitivo.

 

Existem vários tipo de produtos para diferentes tipos de usuários. A utilização destas tecnologia justifica-

se na facilidade no meio de comunicação para qualquer parte do mundo. E dependendo da necessidade de 

cada usuário, na Internet encontra-se vários tipos de serviços, que podem ser adaptados de acordo com 

perfil de cada um.

Já sobre a tecnologia HDSL, a qual vem sendo bastante utilizada e vem crescendo largamente surgiu a 

necessidade de uma nova tecnologia que oferece várias vantagens suprindo a necessidade dos usuários em 

termos que estabilidade, performance, qualidade e segurança e custo. 

 

A tecnologia XDSL é baseada em modems que convertem linhas de telefones de par-trançado comuns 

existentes em caminhos de acesso para multimídia e comunicações de dados de alta velocidade e a Linha 

Digital Assimétrica de Assinante (ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line).

 

Este trabalho fez um apanhado sobre várias tecnologias utilizadas para conexão, tratando de 



assuntos que vão desde a forma mais simples de conexão até a apresentação de tecnologias 

de alta velocidade.

Embora seja bastante interessante tratar sobre os diversos tipos de serviços disponíveis no 

mercado, este foram apresentados aqui de forma resumida

 

Cabe  a  quem  possa  interessar,  a  continuidade  deste  trabalho,  discutindo  aspectos  e 

tecnologias desta extensa área que é de comunicação de dados.

 

Também foge ao escopo deste trabalho, pormenorizar o funcionamento de cada tecnologia 

aqui  apresentada.  O  nível  de  profundidade  na  descrição  das  tecnologias  envolvidas  foi 

suficiente para o entendimento do contexto geral  do trabalho.  Porém,  caso haja interesse, 

detalhes mais diretamente relacionadas serão encontradas no final deste trabalho.

 

Por último foi  visto que o mercado esta aberto as mais variadas formas de conexão, e os 

produtos  acabam  sendo  formadas  pelas  prestadoras  de  serviços  de  acordo  com  perfil  e 

necessidade do usuário. 
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	GLOSSÁRIO
	Browser – Programa para pesquisar e receber informações da World Wide Web (Internet). Os browsers variam em complexidades desde os simples, baseados em texto, como o Lynx até os gráficos e sofisticados como o Netscape Navigator e o Microsoft Internet Explorer.
 
	 
	VPN -  Virtual Private Network, ou rede privada virtual. É uma rede para uso exclusivo dos usuários autorizados por uma empresa, para que se conectem a ela de qualquer lugar do mundo. A VPN funciona como uma rede privada, com a diferença de que trafega dados sobre a infra-estrutura da rede pública de dados ou da própria Internet. Requer a contratação de uma operadora de telecomunicações, além de hardware de rede e software especiais para a autenticação de usuários. 
	WAN -  Wide Area Network, ou rede de longa distância. Termo que designa uma rede de comunicação de dados que cobre áreas geograficamente extensas como um Estado, um país ou um continente. A taxa de transmissão de dados das WANs varia de acordo com a tecnologia adotada. 
	WAP -  Wireless Application Protocol, ou protocolo de aplicações sem fio. É um embrião da tecnologia que fará o telefone celular tornar-se um terminal pleno de acesso à Internet. O WAP já está em operação no Brasil e consiste na transformação, adaptação e criação de conteúdo da Internet para a visualização na tela de um celular. Como as telas atuais têm capacidade reduzida, o conteúdo é apresentado como uma lista. Os serviços oferecidos incluem notícias, transações bancárias e operações de reserva de vôos. 
	 
	Wireless - Expressão genérica que designa sistemas de telecomunicações nos quais as ondas eletromagnéticas – e não fios – se encarregam do transporte dos sinais.
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