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Resumo

 

 

 

Com a evolução tecnológica  e a conseqüente diminuição dos custos dos computadores, tornou-se cada 

vez mais  atraente  a  distribuição do poder  computacional  em módulos  processadores,  localizados  em 

diversos pontos de uma organização.  Com a modernidade,  o mundo veio abrir  fronteiras com novas 

formas  de  comunicação,  permitindo  maior  eficácia  dos  sistemas  computacionais.  A  necessidade  de 

interconexão desses módulos processadores permitiram o compartilhamento de recursos de hardware e 

software e a troca de informações entre usuários, criando, assim, as redes de computadores que são hoje 

uma  realidade  necessária.  Tendo  a  capacidade  de  transportar  todas  as  informações,  dados  em altas 



velocidades a grande distâncias, permitindo, assim, a introdução dos conceitos de rede única, capaz de 

transportar  de  forma  integrada,  as  diferentes  mídias,  imagens,  gráficos  e  textos.  Abordando  a 

comunicação  de  dados  multimídia  de  redes  digitais,  e  serviços  integrados.  A  capacidade  de  trocar 

informações foi importantíssimo para a interconexão de uma rede, permitindo o usuário do sistema de 

computação,  não se  isolar e necessitar de alguns dos benefícios oferecidos por um sistema centralizado. 

Utilizando seus serviços, as informações são conectadas com mais eficiência e autenticação. As redes são 

muito  úteis,  mas  devem trabalhar  em cooperação  e  integridade  na  sua  totalidade,  sendo  assim,  os 

administradores de uma rede de computador, devem estar sempre atentos as novas tendências, para á 

melhor adaptação no mercado de trabalho.
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1.0  INTRODUÇÃO

 

 

 

Para se comunicar com outras pessoas que se encontram  distantes eram necessários várias horas de 

espera para que a mensagem alcançasse  seu destino, e mais o tempo gasto para o retorno da mensagem ; 

devido a toda essa demora, alguns casos poderia até acarretar em desastres ou coisa parecida, por este e 

vários outros motivos as comunicações evoluíram  através do telégrafo, que produzia uma comunicação 

através de pulso elétricos. As informações eram transmitidas como símbolos binários, passando por uma 

grande evolução tecnológica, ajudando assim no desenvolvimento das telecomunicações, que por sua vez, 

foram evoluindo através de tratamento de informações, e junto a esta evolução, vieram os equipamentos 

para que as informações fossem processadas e armazenadas.

 

 

Daí em diante, a comunicação evoluiu tão rapidamente, que pessoas podem se comunicar em questão de 

minutos ou talvez em  alguns segundos, bastando somente possuir um computador, que contenha uma 

placa de fax modem e um acesso, lhes permita navegar neste mundo virtual   constituído de notícias, 

mensagens,  ajudas,  e  até  mesmo  compras  em  tempo  real,  podendo  até  acompanhar  o  que  está 

acontecendo em qualquer  parte  do mundo,  sem ao menos levantar  de sua cadeira,  podendo também 

conversar com outras pessoas sem  usar a linguagem oral.

 

A evolução tecnológica tornou-se  necessidade para todas as pessoas, das mais variadas áreas, ( pessoal, 

financeira, econômica e até humanas). Freqüentemente, cópias de arquivo de planilha são executadas em 



disquetes e, entregues a colega do escritório ao lado, para que possa ser examinada. As pessoas ficam 

frustradas  porque  não  podem  usar  a  impressora  a  laser,  que  está  no  computador  do  escritório  de 

contabilidade de sua empresa,  e também fica na fila para usar o computador que possui o banco de dados 

do cliente.

 

Com a evolução tecnológica, e consequentemente a diminuição dos custos dos computadores, tornou-se 

cada vez mais atraente a distribuição do poder computacional, compartilhando recursos de hardware e 

software, e também as informações entre seus usuários  . Esse  intercâmbio é feito por uma rede local. 

 

Uma rede  local  é  nada mais  do que dois  ou mais  computadores  conectados  por  um cabo,  trocando 

informações entre si.  Os computadores de uma redes, são chamados de node ou nó. Esses cabos são 

interligados aos computadores através da placa de rede, que se encontra dentro de cada computador  A 

vantagem de se ter uma rede local é esta possuir compartilhamento de recursos, alta confiabilidade e 

economia.

 

A Característica básica das Redes Locais é tecnologicamente diferente da  rede de Longa  Distância, a sua 

velocidade efetiva do sistema  é maior, sendo, assim, não necessariamente. A diferença entre uma Rede 

Local para uma Rede Remota é que a Rede Local utiliza conexões rápidas e curtas, enquanto que a Rede 

Remota utiliza conexões longas e mais lentas. Os enlaces da Rede Local consistem em um esquema que 

permite organizar arquivos centrais, para que possa ser enviado um número maior de informações entre o 

cliente e o servidor. Já a Rede Remota  possui uma regra  a qual  obriga a organizar melhor os arquivos de 

rede antes de enviá-los.

 

 

 

 

 

 

 



2.0  TOPOLOGIA

 

 

O termo Topologia refere-se ao relacionamento físico e lógico dos nós de uma rede, ou seja, existem dois 

meios deferentes, ou topologia, para  examinar sua rede – fisicamente e logicamente. A topologia física 

norteia  onde cada nó na rede se encontra fisicamente na  rede em relação a todos outros, e a topologia 

lógica descreve como as informações são passadas ao longos da rede .

 

 

Desta forma o  sistema de comunicação de um computador é constituído de um arranjo topológico 

interligado a vários módulo, através de enlace, características, tipos, eficiência e velocidade. Podendo ser 

usadas várias técnicas de topologia para a melhor utilização das vantagens oferecidas.

 

 

A primeira conexão de computadores em rede ocorreu com uma Topologia Totalmente Ligada,  à qual as 

suas estações eram conectadas uma às  outras através de um meio físico dedicado e com uma 

comunicação full-duplex. Esse tipo de topologia só foi bem adaptada em redes de pequeno porte e com 

pouco número de estações; pois, ao ampliar a rede, aumentava assim o custo de hardware, tornando-se 

uma topologia inviável.

                                      Fig. 2.0 Topologia Totalmente Ligada
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A Topologia em Anel é inteiramente oposta à Topologia Totalmente Ligada, pois diminui o número de 

ligações entre as estações, baixando assim o seu custo. Em sistemas geograficamente distribuídos,  

existem fatores que limitam a inviabilização de sua utilização, tais como: a mensagem tem que passar por 

vários pontos até chegar ao  seu destino, possuindo  um retardo em cada estação outro fator importante 

que leva à inviabilização do uso da topologia é a falta de alternativas de  caminhos para trafegar, caso os 

poucos caminhos que existam estejam congestionados ou interrompidos.

 

 

 

Fig. 2.1 Topologia em Anel

 

 

Levando em conta a baixa velocidade e confiabilidade da topologia, obtém-se uma topologia 

intermediária entre as topologia já mencionadas: a Topologia Parcialmente Ligada. Essa topologia  

também pode ser chamada de Topologia  em Grafo, a sua estrutura  é do tipo em que as estações não são 

ligadas todas uma nas outras, e nem à que forma uma rede em anel, mas sim ligadas através de pares que 

aumentam os caminhos alternativos, caso haja congestionamentos na rede ou interrupções, tornando, 

assim, a rede mais eficaz.
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Fig. 2.2   Topologia Parcialmente Ligada

 

 

Essa comunicação entre duas estações pode ser executada por dois tipos : Chaveamento de Circuitos e 

Chaveamento de Mensagem ou de Pacotes. Esta primeira é feita com uma conexão entre uma estação de 

origem e outra de destino até que a conexão seja desfeita, usando todos os meios de comunicação; já a 

outra, possui um meio de enviar mensagem diferente da primeira, a qual envia mensagens através de 

pacotes que originam do desmembramento da mensagem a qual será enviada,  fazendo com que a 

conexão fique disponível para outro uso.

 

 

Para se ter uma comunicação bastante eficaz é necessário que  se saiba qual a necessidade em relação aos 

serviços que ela irá  desempenhar, os tipos de meios físicos de transmissão e os conjuntos de regras com 

finalidade de organizar essa comunicação, ou seja, o tipo de rede que será empregado; podendo, 

finalmente, escolher uma topologia ideal entre as várias existentes. A topologia é uma estrutura de ligação 

entre vários processadores por meios de enlaces físicos, no qual cada estrutura define um tipo de 

topologia. A topologia a ser escolhida freqüentemente caracteriza o tipo, a velocidade e a eficiência da 

rede.
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Existem dois tipos de ligações:  as de  ponto a ponto e as de multiponto.  A  primeira é  uma ligação 

somente entre dois pontos e a segunda possui um número maior de pontos, só que a transmissão passa 

sempre em uma ligação principal. A forma  de transmissão entre essas ligações pode ser feita de três 

maneiras : a transmissão ocorre somente em um dos dois sentidos da ligação – simplex ; na outra  a 

transmissão ocorre nos dois sentidos da ligação, porém,  podendo somente transmitir em um dos dois 

sentidos em cada transmissão, e a última,  a transmissão ocorre nos dois sentidos simultaneamente.  Há 

vários  tipos  de  redes  e  a  partir  delas  será  selecionada  a  melhor  topologia,  visando  à  eficiência  e 

velocidade da rede.

 

 

2.1  Topologia  em Estrela

 

 

Esta rede é interligada  através de  nós,  dentre eles há o  nó central , onde toda e qualquer mensagem é 

transmitida para os demais computadores. Funciona como um centro de controle da rede, interligando os 

demais nós. Esse tipo de topologia não impede que haja comunicações simultâneas, desde que as estações 

envolvidas sejam diferentes. Várias Redes em Estrela utilizam as configurações nas quais o nó central 

tem a função de gerenciar a comunicação como a facilidade de processamento de dados. Já em outras 

redes, o nó central tem como uma única função o gerenciamento das comunicações, podendo ser 

denominado comutador ou hubs.

 

 

Redes em Estrela podem atuar por difusão ou não, isto é, todas as informações são envidas ao nó central, 

que é responsável por distribuí-las para todos os nós da rede, sendo que, quando um nó recebe uma 

mensagem, que não é para ele, simplesmente descarta essa mensagem. O gerenciamento das 

comunicações pode ser feito pelo nó central, através de chaveamento de pacotes ou chaveamento de 

circuitos,  e também  pode ainda operar em modo de transferência Assíncrono.

 

 



A Rede em Estrela torna-se  diferente devido a sua  transmissão de  mensagens para um computador 
central que, interligado com outros,  recebe a mensagem sem que  interfira nos demais computadores. 
Uma  das falhas da Rede em  Estrela é a confiabilidade,  pois, se o nó central falha, então todos os nós 
interligados a ele podem ocasionar uma parada  total do sistema, já que  toda mensagem passa 
obrigatoriamente pelo nó central. A obtenção de  um bom desempenho de uma Rede em Estrela, depende 
exclusivamente da quantidade de tempo em que o  nó central repassar as mensagens aos  nós  escravos.

 

          Fig. 2.3  Topologia em Estrela

 

 

 

 

 

2.2 Topologia em Anel

 

 

A  topologia  em  Anel  consiste  em  uma  rede  em anel  de  estação  através  de  um caminho  fechado, 

permitindo  receber  mensagens  em qualquer  direção.  As  configurações  mais  usadas,  no  entanto,  são 

unidirecionais de forma a simplificar o projeto dos repetidores, tornando menos sofisticados os protocolos 

de  comunicações  que  asseguram a  entrega  das  mensagens,  pois  elas  sendo  unidirecionais  evitam o 
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problema  de  roteamento  como temos  na  Topologia  em Estrela.  Os  anéis  são  interligados  entre  si, 

consistindo em vários  repetidores,  e  esses  são  projetados  de  forma a  transmitir  e  adquirir  dados.  A 

topologia  em  anel  possibilita  a  transmissão  de  uma  mensagem  em  qualquer  estação  da  rede 

independentemente de qual seja o destino.

 

 

Nessa topologia procura-se diminuir ao máximo o número de ligações no sistema, além de simplificar ao 

máximo o tipo de ligação utilizada. Desta forma, utilizam-se ligações ponto a ponto  que operam no 

sentido de ligações Simplex.  

 

 

Apesar de representar uma economia considerável no número de ligações, tal topologia apresenta fatores 

que limitam a inviabilização de sua utilização. Um desses fatores é o aumento de pontos intermediários 

entre  os  pontos  finais  da  comunicação,  ocasionando  um  retardo  na  transmissão;  outro  fator  é  a 

inexistência de caminhos alternativos para o tráfego das mensagens, caso haja interrupções.

 

Fig. 2.4  Topologia em Anel

 

 

2.3 Topologia em Barra
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Topologia em Barra  comum é uma estrutura à qual  todas as estações ou nós se  ligam ao mesmo meio de 

transmissão. Ao contrário das outras topologia, que são configurações ponto a ponto, isto é, cada enlace 

físico de transmissão conecta apenas dois dispositivos, a topologia em barra tem uma configuração 

multiponto.

 

 

Nas redes em barra comum cada nó conectado à barra, pode receber  todas as informações transmitidas. 

Esta característica vai facilitar as aplicações com mensagens  globais, além de possibilitar que algumas 

estações possam trabalhar em endereçamento promíscuo. A responsabilidade de acesso à transmissão é 

distribuída para todos os nós. A importância da interface na rede de barra é fundamental para que não haja 

parada  total  do  sistema  se  ocasionar  uma  falha.  Existe  um  transmissor  e  receptor  de  sinal  que  é 

responsável pelos condutores de barra. 

 

 

O crescimento, tanto da distância máxima entre dois nós quanto do número de nós que a rede pode 

suportar,  vai  depender do meio de transmissão utilizado, da taxa de transmissão e  da quantidade de 

ligações ao meio. Para se chegar a distâncias maiores que a máxima permitida em um segmento de cabo, 

são  necessários  repetidores  que  asseguram a  qualidade  da  transmissão.  Esses  repetidores  atuam na 

camada física do modelo OSI, facilitando a localização e o isolamento de falhas, permitindo a inserção de 

novas estações, sem a bloqueio do sistema.

 

 

 

 

 

Fig. 2.5  Topologia em Barra
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2.4 Conclusão

 

 

Essas considerações nos permitem afirmar que um sistema de comunicação é constituído por um arranjo 

topológico. A partir disto, conclui-se que o uso da topologia é fundamental para  o bom funcionamento de 

um sistema em redes. A topologia atua em dois módulos, físico e lógico, tendo cada um  sua função 

própria.  Para que isso ocorra,  uma topologia se  encaixa em todos os  tipos de redes,  mas sim, uma 

topologia pode ser ideal para aquele tipo de rede, por isso existem vários tipos de topologia, para melhor 

adaptação  dos  sistemas,  podendo  contar  com  velocidade,  eficiência  e  veracidade  de  cada  uma, 

dependendo do meio de transmissão que veremos no próximo capítulo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 MEIO FÍSICO DE TRANSMISSÃO

 

 

Para estudar os Meios Físicos de Transmissão é necessário que sejam analisados os meios de transmissão 

utilizados nas redes de computadores  e as suas técnicas utilizadas para ligar as estações. A escolha do 

meio de transmissão adequado às aplicações às é importante, pois influência no custo das interfaces com a 



rede. As características do Meio Físico de Transmissão são:

 

•        Banda passante. 

•        Potencial para conexão ponto a ponto ou multiponto. 

•        Atenuação. 

•        Imunidade a ruído. 

•        Custo baixo. 

•        Disponibilidade de componentes. 

•        Confiabilidade. 

•        Crosstalk de fiação adjacente.

 

Os Meios Físico de Transmissão mais utilizados são o par trançado, o cabo coaxial e a fibra ótica. Entre 

esses, existem outros que também podem ser usados, mas com menos freqüência :

 

•        Radiodifusão. 

•        Infravermelho. 

•        Enlaces de satélite e microondas

 

 

3.1 Par trançado

 

 

O cabo de par trançado é constituído de dois a quatro pares de fios entrelaçados como um espiral, 



reduzindo o ruído e mantendo constantes as propriedades elétricas do meio, através de todo o seu 

comprimento. A transmissão no par trançado pode ser analógico ou digital. Podem acontecer radiações,  

quando há uma separação dos condutores e quando um comprimento de onda se aproxima, tendo como 

resultado um limite na freqüência de transmissão. A perda de energia é um fator muito importante, 

quando a taxa máxima de transmissão e a distância permitida chegam a um ponto onde o receptor não 

consegue reconhecer o sinal. As características  básicas do cabo par trançado são :

 

•        Transmissão pode ser tanto analógica quanto digital. 

•        A banda passante é notavelmente alta. 

•        A perda de energia aumenta com o aumento da distância.

 

Existem dois tipos de par trançado: o cabo de par trançado blindado, chamado de STP (Shielded Twisted 

Pairs), que pode alcançar largura de banda de 300 MHZ em 100 metros de cabo, e o cabo de par traçado 

sem  blindagem  UTP  (Unshielded  Twisted  Pairs),  que  possui  diversas  capacidades  de  utilização  e 

aplicação. Uma outra diferença entre os dois tipos de cabo de par trançado é que o STP tem uma camada 

condutora envolvendo os fios trançados, dando ao cabo uma proteção extra contra interferência

 

Fig. 3.0 STP

 

 

A desvantagem do par trançado é que ele é suscetível à interferência  e ruídos, mas,  por outro lado, é  um 

meio  de  transmissão  de  menor  custo  para  uma  rede,  sem  contar  que  a  ligação  de  nós  ao  cabo  é 

extremamente simples. O par trançado é aplicado normalmente com transmissão  em banda básica, e 

também  em  ligações  ponto  a  ponto.  O  par  trançado  possui  características  padrões  para  alcançar  a 

perfeição, e para  conseguir alcançá-la, existem cabos que diferem pela sua categoria  :
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A primeira categoria  diz que o cabo possui as mesmas características que  um cabo de fio telefônico, e 

por isso não é conveniente para transmissão de dados em alta velocidade, uma vez que o único requisito é 

ser trançado. A segunda categoria diz que o cabo pode transmitir dados em até 4 mbps. As categorias 

seguintes  especificam um tipo de cabo de par trançado com as seguintes característica.

 

•        Possui no mínimo 9 tranças por metro e,

•        Nunca ocorre de dois pares terem  o mesmo padrão de trança.

 

 

A terceira categoria é o cabo de mais baixa classificação, que poderá ser usado em qualquer rede local, 

sendo que, por ele, os dados  podem ser transmitidos  em até 10 mbps . Na quarta categoria, o cabo é 

condicionado para redes Token Ring de 16 mbps,  é o cabo de grau mais baixo em redes locais, sendo 

este melhor que o  da categoria anterior.

 

 

A quinta e última categoria possui um cabo que oferece o mais baixo nível de linha cruzada e tem a 

velocidade máxima de transmissão de 100 mbps. Este é o mais indicado para funcionar até junto à fibra 

ótica, servindo  como um medidor de transferência de dados chamado de” throughput.”

 

Tabela 3.0 Utilização de cabos UTP categoria 3,4,5.

Categoria 3 Cabos e hardware com características de transmissão 

de até 16 MHz. Utilização típica em taxas de até 10 

Mbps.

Categoria 4 Cabos e hardware com características de até 20 MHz.  



Utilização típica em taxas de até 16 Mbps.

Categoria 5 Cabos  e  hardware  com  características  de  até  100 

MHz.  Utilização típica em taxas de até 100 Mbps.

 

 

3.2  Cabo Coaxial

 

 

O cabo coaxial conhecido como cabo BNC ou T  ( Bayonet–Naur : um conector em forma de baioneta 

para cabos coaxiais finos), é constituído de um único fio de cobre revestido  por isolante e coberto por 

uma camada de trança de alumínio ou de cobre que protege o fio da interferência externa. Esta  proteção é 

divida em quatro partes a saber:

 

•        O fio central , chamado de condutor interno.

•        Uma camada isolante, chamada de dielétrico.

•        Uma camada de trança metálica, chamada de blindagem.

•        E a camada final,  chamada jaqueta.

Fig. 3.1 Sub camada  do Cabo Coaxial
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As características do cabo coaxial são :

•        Imunes a ruídos em freqüências maiores ou igual a 100 MHZ.

•        Capacitância constante e baixa, teoricamente independente do comprimento do cabo. Imunidade 

a ruído de crosstalk, bem melhor que o par traçado e uma fuga eletromagnética mais baixa.

•        Possui um custo maior que o par traçado. 

•        Usado em Tvs a cabo e em redes em banda larga.

 

 

O cabo coaxial destina uma parte apenas para isolar o condutor interno de forma que ele não possa  pegar 

sinais externos,  espalhar seu próprio sinal. Como o condutor interno é revestido por uma blindagem, ele 

não transmite  a recebe sinais de rádiofreqüência, por isso evita interferência   em outros cabos de rede, ou 

que seu desempenho seja reduzido por sinais interferentes. Por possuir uma proteção melhor que o cabo 

par trançado, obtém-se uma extensão maior de cabo.

 

Fig. 3.2 Cabo Coaxial

 

Existem quatro tipos de cabos coaxial, e cada um deles é usado em redes locais diferentes. 

•        Ethernet, freqüentemente chamado de 10Base5.

•        RG-58 A/U , chamado de 10Base2.

•        RG-59/U , usado em ARCnet( topologia mais antiga), e em TV a cabo.

•        RG-62/U, usado em ARCnet e em terminais da IBM.

 

Dentre esses quatro tipos de cabos coaxiais, o cabo Ethernet  é o mais grosso,  tem cerca de 0,4 polegadas 
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de diâmetro, enquanto  os outros três têm diâmetro bem mais reduzido. Desses quatro cabos, somente dois 

deles estão sendo usados atualmente em configurações de rede local, o 10Base5 e 10Base2. 

 

 

Banda Base indica que existe um caminho o qual os dados podem percorrer; e banda larga indica que 

existem muitas vias em que os dados podem percorrer. A maioria dos  cabos de rede local é o cabo de 

banda de base, já o cabo de banda larga é usado normalmente para soluções de rede de longa distância.

 

 

3.3  Fibra Ótica

 

 

A transmissão da fibra ótica é diferente de todos os meios de transmissão mencionados  anteriormente, 

pois é realizada pelo envio de um sinal de luz codificado, através de um cabo ótico, dentro do domínio de 

freqüência do infravermelho. O cabo ótico consiste em um filamento por onde é feita a transmissão da 

luz,  ao redor deste filamento existe uma substância de menor refração, que faz com que os raios sejam 

refletidos internamente, minimizando as perdas de transmissão. Os elementos presentes no núcleo da fibra 

ótica são mais finos e leves, facilitando a sua instalação.

 

 

As  fibras  óticas  são  inumes  à  interferência,  ruídos  e  eletromagnéticos,  permitindo  um  isolamento 

completo entre o transmissor e o receptor, já que  a composição da fibra é determinante na sua  atenuação, 

causada pela dispersão ou absorção da luz.  Outro fator que pode ocorrer,  se  o receptor e  o  emissor 

estiverem muito distantes um do outro, então um dispositivo chamado de repetidor de fibra óptica pode 

ser colocado em posições nas quais  o sinal pode ser amplificado de forma que ele alcance o seu destino. 

 

 

O cabo de fibra óptica não o limita a um único caminho para os dados, pois cada cabo pode possuir mais 



de uma fibra, permitindo que os dados possam se  mover rapidamente para seu destino em caminhos 

diferentes, mas no mesmo cabo, sendo que o cabo também pode transportar dados nas duas direções. 

 

 

As vantagens do cabo de fibra óptica são as enormes taxas de transferência de dados que o torna útil para 

a transferência de imagem de vídeo ou áudio. Como o cabo transmite luz e não eletricidade, são imunes a  

interferências de radiofreqüência  e eletromagnética. Alguns tipos de fibra podem transmitir  até 5 Km em 

ambiente de rede local. Outras vantagens do cabo de fibra óptica são que ele não faisca,  não tem metal  

em si ,  resistindo à corrosão, e é o cabo mais difícil de interceptar , por isso é mais seguro  e mais popular 

para as comunicações secretas. A desvantagem do cabo de fibra óptica está relacionada ao custo, primeiro 

porque  o cabo de fibra óptica , o problema não é o preço da fibra e sim o dos equipamentos que os cabos 

mencionados anteriormente, em segundo lugar, por ser um cabo de difícil instalação, que é mito cara.

 

 

Existem dois tipos de cabo de fibra óptica, o modo simples ou monomodo e o multimodo. O primeiro tipo 

de cabo transmite sinal de luz ao longo de um caminho único  e por isso é usado em redes que precisam 

de taxas muito altas de transferência de dados, como telefonia de longa distância. O tipo multimodo 

possui vários sinais de luz que se movem ao longo do cabo, existem dois tipos de multimodo: step index e 

graded index.

 

Fig. 3.3 Cabo de Fibra Óptica

 

 

No cabo step index, os feixes de luz batem violentamente no interior do cabo em um movimento padrão 

de ziguezague,  já  o cabo graded index tem um padrão mais arredondado  para o movimento da luz. 

Ambos os  cabos  do multimodo são propensos  a  espalhar  feixes  de  luz devido ao número de feixes 
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passados através do cabo, e quando acontece isto, os feixes se movem mais lentamente, diferenciando –se 

então,  do cabo monomodo que transmite os feixes mais rápidos.

 

 

3.4  Redes Sem Fio

 

 

A ligação entre as máquinas pode ser feita por linha telefônica, rede elétrica e até então por ondas de 

rádio. Estas redes nas quais a ligação é feita através de rádio, os pacotes são transmitidos através do ar, 

em canais de freqüência de rádio ou chamado de radiodifusão a qual é adequada tanto para ligação ponto 

a ponto, quanto para ligação multiponto. 

 

 

A redes sem fios é uma alternativa viável, em locais não existe dificuldade de instalação de cabos 

metálicos ou de fibra ótica, evitando paredes esburacadas ou cabos colocados em toda parte; é  importante 

na comunicação entre computadores portáteis em um ambiente de rede móvel. A radiodifusão é utilizada 

em aplicações onde a confiabilidade do meio de transmissão é requisito indispensável, um exemplo claro, 

é quando ocorre um rompimento em um cabo, o qual  paralisaria todo o sistema. Entre redes locais, a 

radiodifusão tem  papel relevante, especialmente se as redes estão distantes e o tráfego inter-rede é 

elevado.

 

 

Se  utilizar  a  radiodifusão  como meio de transmissão,  um aspecto importante  a  ser  considerado é  a 

segurança.  Um problema  que  a  radiodifusão  enfrenta  é  que  ao  transmitir  o  sinal  por  equipamentos 

próximos ao solo, pode acontecer que o sinal caia. Deve-se tomar cuidado ao utilizar radiodifusão como 

um meio de transmissão, pois é possível a existência de interferência, provocada por fontes que geram 

sinais na mesma banda de freqüência da rede. A perda de sinal em uma rede de radiodifusão só acontece 

quando a estação atinge aproximadamente 45 metros de distância da base.

 



 

Como várias estações compartilham o mesmo meio de transmissão, é necessário utilizar métodos para 

disciplinar este compartilhamento. Alguns dos métodos usados para isso são : multiplexação por divisão 

da freqüência (FDM), o método multiplexação por divisão do tempo (TDM), multiplexação por divisão 

no espaço (SDM). Esta última pode ser realizada de duas formas: a primeira se baseia na  utilização de 

antenas  direcionais,  que  emitem sinais  de  rádio  de  alta  freqüência  concentradas  em feixes;  a  outra 

estrutura é a rede em células, isto é, divide a área total da rede em áreas menores denominadas células. O 

funcionamento da redes celulares baseia-se na rápida diminuição da potência do sinal de rádio, à medida 

que se propaga. Um exemplo prático das redes SDM são estações de rádio localizadas em diferentes 

cidades, transmitindo em mesma  freqüência.

 

A transmissão possui freqüência alta que pode variar de 915 Mhz, 2.4 Ghz, 5.8 Ghz ou até mais. O padrão 

que define a seqüência de canais utilizado na transmissão é a seqüência de saltos, podendo ser fixa ou 

aleatória, sendo previamente determinada ou  só determinada durante a transmissão. 

 

3.5  Ligação ao Meio

 

Ao  utilizar  um  meio  de  transmissão,  este  pode  ser  conectado  em  equipamentos  denominados 

transmissores e receptores. Essas conexões são feitas através da topologia empregada  e do seu meio 

físico, onde  determinar-se-á  como as ligações podem ser implementadas, definindo se as ligações físicas 

são ponto a ponto ou multiponto.

 

 

Para as ligações ponto a ponto, a conexão dos equipamentos deve apresentar uma impedância igual à 

impedância  característica  do  meio  de  transmissão,  de  forma a  evitar  reflexões.  Segmentos  de  cabos 

utilizados em ligação ponto a ponto não devem ultrapassar o tamanho, no qual a atenuação total do sinal 

transmitido é abaixo das especificações do redentor. A utilização de repetidores, que restauram o nível do 

sinal  original,  permite  que se  chegue a  distâncias  maiores.  As  topologia  como o anel,  a  estrela  e  a 

topologia parcialmente ligada utilizam-se de ligação ponto a ponto.

 



 

A estação em anel, em sua estrutura,  possui um repetidor que tem três funções básicas. A primeira é 

contribuir para o funcionamento correto do anel, deixando fluir todos os dados por ele recebidos, depois 

de regenerá-los. O segundo é fornecer um ponto de acesso para o envio e recebimento de dados por uma 

estação a ele conectada, e, por último,  a interface do anel ainda fornece mais uma função: o isolamento 

da estação em caso de falha.

 

 

A  ligação  ponto  a  ponto  apresenta  menos  dificuldades  que  a  ligação  multiponto,  pois  não  tem os 

problemas de múltiplas reflexões, nem a possibilidade de múltiplas transmissões simultâneas.

 

 

Nas ligações multiponto, o  meio de transmissão  delas deve ser casado em seus extremos, terminando por 

uma  impedância  igual  a  sua  forma  de  impedir  reflexões.  Ligação  de  transceptores  ao  meio  de 

transmissão gera descontinuidade de impedância,  causando reflexões.  Assim, o  transceptor apresenta 

uma  alta  impedância  para  o  cabo,  de  forma  que  sua  ligação  altere  o  mínimo  possível  as  suas 

características. Para apresentar alta impedância, o transceptor deve ser localizado perto da estação, a uma 

distância de poucos centímetros.

 

 

A  localização  do  transceptor  junto  à  estação  traz  algumas  simplificações,  como  a  eliminação  da 

necessidade do meio transmissão possuir  transmissão e  recepção entre  a  estação,  e  além do mais,  o 

transceptor  pode ser implementado de forma mais simples. Por outro lado, a estação tem de estar mais 

próxima  possível  do  meio  de  transmissão,  já  que  o  transceptor  deverá  estar  presente  para  evitar 

problemas de reflexão e atenuação do sinal. 

 

 

Em relação à conexão ao cabo, os transceptores podem ser ligados ao cabo coaxial através do uso de 

conectores tipo T ou BNC. Alternativamente, os transceptores podem ser conectados pela utilização dos 



conectores por pressão herdados da tecnologia de CATV.

 

 

Esses conectores permitem a ligação ao cabo sem que seja preciso cortá-lo, evitando a necessidade  de 

interromper  a operação de uma rede para sua instalação. O acoplamento com o cabo é feito por meio de 

uma  pequena agulha metálica que, ao ser inserida, faz contato somente com o condutor central. Para 

impedir que a malha externa entre em contato com a agulha,  esta é  revestida com material  isolante com 

exceção  de suas extremidades. Outras agulhas fazem contato com  a malha externa  dando o referencial 

de terra. Os conectores por pressão tem como vantagem adicional o  fato de permitir a construção de 

transceptores de maior impedância, diminuindo as reflexões dos cabos.

 

 

Na  conexão  a  uma rede  em barra  comum,  as  ligações  geram uma descontinuidade  de  impediência, 

causando reflexões, pois se construíssemos transceptores com impedância de entrada infinita, nenhum 

sinal entraria e nenhuma informação seria recebida. As  reflexões são inevitáveis, por isso devem impedir 

que estas se somem em fase, limitando o posicionamento dos transceptores no cabo e o seu número por 

segmento de cabo.

 

 

Repetidor consiste basicamente em dois segmentos de cabo diferente, nos quais  o sinal passa em ambas 

direções. As redes de banda básica permitem que qualquer técnica de sinalização consiste na comparação 

do sinal  recebido. Na redes em banda larga, os transceptores são modems  com a função especial. O 

mecanismo  mais  comum  para  detecção  de  colisão  é  a  comparação  entre  os  dados  transmitidos  e 

recebidos. 

 

 

Uma solução  para rede de  banda larga é  a  detecção da colisão,  na  central  repetidora,  sendo muito 

apropriada para sistema com um único  cabo.

 



 

3.5.1        Repetidores

 

 

Repetidores atuam na camada física do modelo OSI, exercendo a função de regenerador de sinal entre 

dois segmentos da rede. Os repetidores amplificam o sinal recebido de um segmento de rede e repete esse 

mesmo em outro segmento. Podem ser operados em meio físico diferente, como 10Base2 e 10Base5, 

resultando no aumento da extensão da rede, de forma que o conjunto de segmento interconectado se 

comporte como um único segmento. O comprimento máximo para 10Base5 e 10Base2 é respectivamente 

500 m e 185 m, através do repetidor a extensão pode ser ampliada até 2500 m para a 10Base5 e 925 m 

para 10Base2.

 

 

Existem também os conversores que convertem sinais Ethernet de um meio (cabo coaxial), para outro 

meio de Fibra . Qualquer repetidor é, por definição, um conversor, qualquer conversor é um repetidor, 

porque ele repete de um meio para outro.

 

 

3.5.2        Conectores

 

 

Para que a rede funcione são necessários os conectores, que possuem a função de conectar  o cabo com a 

Estação,  cada cabo possui um conector diferente. Os conectores BNC podem ser de três tipos: 

-         O conector T, usado para ligar a placa da estação com  os cabos, formando assim um T. 

-         O segundo conector é usado para terminar uma rede  local, por isso denominado terminadores. 

Todas as redes em suas pontas têm que possuir um terminador, porque quando um pacote chegar ao 

final do segmento, e este segmento não possui um terminador  em sua ponta, o pacote voltará em 

sentido contrário, embora mais fraco. Esses pacotes são denominados de pacote sombra. O pacote 



sombra atrapalha o tráfego de rede e corrompe dados  que estejam trafegando pela rede. Um 

terminador em cada ponta assegura que o pacote chegue até no final do seu destino. O terminadores 

são feitos para cabos de 50 ohm ou cabos de 75 ohm, sendo o de 50 ohm o padrão para os cabos.

Fig. 3.5 Conector 

 

-         Os conectores RJ-45 são usados, em cabo de par trançado não blindado (UTP), é terminado com 

conectores que se parecem com conectores usados para ligar seu telefone na tomada .

 

Fig. 3.6 Conector RJ45

 

-         Os conectores de Fibra Óptica  usam dois tipos de conectores SMA(SCREW- Mountes adapters- 

adaptadores com parafuso para prender) e ST(SPRING- Loaded twist- função sob carga de mola).O 

conector ST usa uma tronco sob pressão de  mola, para assegurar o cabo, enquanto o SMA rosqueia  

na ponta. O conector ST é mais comum que o SMA.

 

 

3.5.3        Hubs e  Switches

 

Hubs são equipamentos usados para conferir uma maior flexibilidade na rede. Esses equipamentos são 

basicamente pólos concentradores de fiação e, dessa forma, conseguem estabelecer uma topologia física, 
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que não corresponde à topologia lógica;   a topologia lógica é aquela observada sob o ponto de vista das 

interfaces das estações e a topologia física diz respeito à configuração física utilizada na instalação da 

rede, por isso, um hub não pode ser considerado como um equipamento de interconexão de redes. Só 

pode possuir este status, quando tem uma função associada a outros equipamentos. O uso de hubs torna 

fácil o isolamento de problemas, bem como facilita a inserção de novas estações em uma rede. Para 

maiores  taxas  de  transmissão  e  melhor  utilização  dos  meios  físicos,  começaram  uma  alteração  na 

construção dos hubs, transformando-os em Switches.

 

 

No momento em que as estações são ligadas a esse elemento central, no qual, a implementação interna é 

desconhecida, mas, a interface é coerente com a estação. Podem começar a pensar que este elemento 

implementa uma arquitetura que não utiliza apenas um meio compartilhado, mas, sim, possibilita  trocar 

de mensagem entre várias estações simultaneamente. Desta forma, as estações podem obter taxas  de 

transmissões bem maiores que as observadas. Esse tipo de elemento, que pode ser considerado uma 

evolução do hub, é denominada Switch, que nada mais é do que hub com funções de ponte e de 

roteadores, tornando assim, um hardware especial que ofereça uma alta freqüência.

 

 

Para uma topologia ser bem estruturada e realizada, utilizam-se vários equipamentos de aperfeiçoamento  

para  melhor  concessão  de  transmissão  em redes,  determinando,  assim,  dois  equipamentos,  Hubs  e 

Switches. Os Hubs automaticamente caracterizam fisicamente uma Topologia  em Estrela, em que  uma 

estação central é interligada às  estações escravas, portanto, toda e qualquer mensagem que uma estação 

escrava  enviar  tem que,  necessariamente,  passar  pelo  nó  central  –  Hubs,  para  que  este  direcione  a 

mensagem para seu destino que, consequentemente, é uma outra estação escrava.

 

 

O Switch é reconhecido pela ligação a um elemento central cuja  implementação interna é ignorada, mas 

a interface é coerente com as estações, ocorrendo  transmissões bem maiores de informações entre elas.

 

 



A diferença de um Hub e o Switch é que cada porta de um Hub liga segmentos individuais de uma LAN, 

criando uma grande rede, todos os segmentos se comportam como se pertencessem a esta grande rede; já 

a porta do Switch  se comporta como uma LAN individual e não como mais um segmento desta rede.

 

 

3.6  Transmissão de Informação

 

 

A transmissão de informação  é descrita através  de sistema de comunicação que  supõe a passagem de 

sinais  através dos meios físicos.  O Processo  de Codificação  é simbolizado  pela  produção  de uma  

mensagem através  do  remetente  que,  em seguida,  é  transmitida  e  decodificada  pelo  receptor.  Um 

processo de comunicação recapitula  suas informações transmitidas através de um código ou linguagem 

capaz de representá-las por símbolos compreensíveis,  preservando seu real significado e entendimento.

 

 

Podemos classificar dois termos  freqüentes  na codificação  de informações  de computador - Termos 

Analógico e Digital, surgindo, assim, Sinais Analógicos e Digitais. O  Sinal Analógico corresponde  à 

variação continua  com o tempo, já o Sinal Digital é  caracterizado  pela  forte presença de pulsos nos 

quais a amplitude é fixa. É perfeitamente possível  ocorrer qualquer  tipo de informação  através dos 

sinais Analógicos e Digitais.  Conclui-se que, o sinal periódico,  juntamente com a função  do tempo, 

caracteriza-se  uma  freqüência  fundamental  do  sinal.  Denomina-se  banda  passante  de  um  sinal  o 

intervalo de freqüência de um sinal, e que ao transmiti-lo,  há uma perda de energia durante  o processo.

 

 



3.7  Problemas Ocasionados na Transmissão de 

Dados

 

Em qualquer  transmissão, o sinal recebido consiste no sinal transmitido modificado por várias distorções, 

impostas pelo meio físico, adicionadas de outras distorções devido à interferência de sinais indesejáveis  

denominados ruídos. Os ruídos são  divididos em quatro estágios :

•        Ruído Térmico -  Caracterizado pelo  agitação dos elétrons  e está  presente em todas as 

transmissões.

•        Ruído Inter-modulado  -  é denominado  pela produção  de sinal de freqüência,  podendo 

perturbar a transmissão  de outros sinais de alta potência . 

•        Ruído Crosstalk - é bastante comum, pois é feita uma interferência indesejável no sistema 

por terceiros.

•        Ruído Impulsivo -  não é  contínuo e  consiste  em pulsos  irregulares na comunicação do 

sistema.

 

Outro tipo de distorção é a queda da potência de sinal  devido às grandes distâncias do meio físico, esse 

tipo de distorção é denominado Atenuação. A Atenuação só acontece com a perda de energia por calor e 

radiação,  quanto maiores as freqüências transmitidas,  maiores são as perdas.  A Atenuação pode ser 

facilmente contornada em transmissão digital, que por sua vez, colocados repetidores  podem regenerar 

seu sinal original.

 

 

Os  ecos também são um tipo de distorção  que em linhas de transmissão,  causam efeitos similares aos 

ruídos. Sempre que há uma mudança de impedância numa linha, sinais serão refletidos e retornados pela 

mesma, podendo corromper os sinais que estão sendo transmitidos. É preciso  para que não haja alteração 

na  impedância  de  uma linha,  sendo necessário,  a  utilização  de  terminadores  e  transceptores  de  alta 

impedância de redes em barra.



 

 

 

 

 

3.8  Multiplexação e Modulação

 

 

Para a transmissão de um sinal, seria necessário que a banda passante  fosse maior ou igual à banda de um 

meio físico, permitindo, assim, a transmissão de outros sinais; para que isso ocorra é necessário aplicar 

uma técnica chamada  Multiplexação . 

 

 

Para que ocorra uma transmissão  com Multiplexação, cada informação  tem uma faixa relativa  à banda 

passante,  facilitando que o sinal possa deslocar  a faixa de freqüência de outro sinal,  sem interromper a 

transmissão entre ambos. Entretanto, para um receptor  recuperar seu sinal, basta que o sinal transmitido  

de uma linha  multiplexada na  freqüência  obtenha a sua faixa de freqüência, podendo ser deslocada para 

sua faixa original  de modulação.

 

 

A  técnica  de  modulação  envolve  o  deslocamento  de  sinais  para  suas  faixas  originais,  obtendo  a 

modulação de amplitude , freqüência  e fase. Caracteriza-se  por um grau de alteração de desempenho e 

funcionalidade que uma rede pode sofrer sem mudar o seu projeto Original. Um dos seus benefícios de 

arquitetura modular é a facilidade para o crescimento e do uso de conjunto de componentes básicos; 

porque a modularidade está ligada às aplicações do sistema. Uma rede está adequada a uma variação 

enorme de mudanças e crescimento, se esta  estiver bem modulada.

 



 

A técnica de sinalização de Banda Básica  é qualificadamente ideal para o sistema de redes, pois não é 

utilizado qualquer  tipo  de modulação. Vem sendo usada com  freqüência nos projetos de redes,  sendo 

que não  necessita de qualquer modernização.

 

 

Ao contrário a técnica de sinalização de Banda Básica, a técnica de sinalização  de Banda Larga  utiliza a 

multiplexação,  portanto,  cada  sinal  necessita  de  seu  canal  para  a  transmissão,  sendo  um  sistema  

unidirecional, que utiliza  dois  trajetos, o caminho  de transmissão  e o caminho  de retorno. 

 

 

O sistema de  duplo cabo possui  um custo alto, mas  não  requer tradução de freqüência na central 

repetidora  e sua capacidade é bem maior. A vantagem  principal  de se utilizar a rede em banda larga é a 

rede ter um único canal, custo baixo, podendo assim, expandir sua capacidade. Cada canal pode ser 

utilizado para transportar qualquer tipo  de sinal, tendo a vantagem de cada um dos canais ser utilizado 

para satisfazer  diferentes requisitos. 

 

 

A  Modulação  e  a  Multiplixação  depende  muito  do  meio  em que  é  ligada.  Ao utilizar  um meio  de 

transmissão, conectamos a ele equipamentos de transmissão e recepção. A forma como essas conexões 

são efetuadas depende muito da topologia que será empregada na rede,  definindo, assim, se a ligação 

física é ponto a ponto ou multiponto.

 

 

As ligações podem ser  transmitidas em três tipos diferentes :  a  Simplex,  apenas em um  sentido da 

transmissão,  Half-simplex,  em que  é  permitida  a  utilização  de  dois  sentidos  de  transmissão,  porém 

apenas uma vez, e a Full-duplex   que ocorre nos dois sentidos da transmissão simultaneamente. 

 



 

3.9  Multiplexação no Tempo

 

 

A multiplexação no tempo beneficia-se do fato de que a capacidade do meio de transmissão excede a taxa 

média de geração de bits das estações  conectadas ao meio físico. Quando isso ocorre, vários sinais 

podem ser transportados por um único caminho físico, intercalando porções de cada sinal  no tempo, 

podendo ser classificado em Síncrona ou Assíncrona.

 

 

A Transmissão Síncrona caracteriza-se pela alocação do sistema, sendo que o conjunto de todos os 

segmentos  determina um frame, que identifica e determina a posição fixa desta. O tamanho do  segmento 

nas  frames determinará a transmissão  do canal. A outra transmissão é a Assíncrona que elimina o 

desperdício de capacidade existente no esquema, não tendo alocação de canais e nem estabelecimento de 

conexão. O sistema  Assíncrono é considerado de Redes Híbridas, pois possui canais multiponto, tem a 

opção  de utilizar o canal de freqüência multiponto, muda a modulação do sinal para a faixa da freqüência 

apropriada quando for transmitir informações.

 

 

3.10          Hierarquias de Transmissão

 

                

Define-se  um  sinal  básico  a  partir  do  particionamento  em  slots.  Um  meio  de  maior  capacidade  é 

aproveitado para fazer uma multiplexação Síncrona no tempo de vários sinais básicos, compondo um 

segundo nível  de  hierarquia.  Assim,  esse  processo  pode  se  repetir  várias  vezes  para  compor  níveis 

superiores de hierarquia, que poderão ser utilizados em meios físicos com capacidades mais elevadas.

 

 



 

3.11          Comutação 

 

Comutação em uma rede de comunicação consiste na alocação dos recursos da rede para a transmissão, 

por diversos dispositivos conectados. As principais formas de comutação são Comutação de Circuitos e 

Comutação de Pacotes.

 

Comutação  de Circuitos é  a existência de um  caminho dedicado entre  duas estações, sendo que para 

uma estação se comunicar, é preciso que determine a rota  entre as estações, antes que se estabeleça uma 

conexão. Uma vez estabelecida a conexão, os dados podem ser transmitidos  e recebidos pela estação. A 

comutação de circuito é utilizada no sistema em  que há comunicação vocálica, permitindo  que  a 

comutação  se torne automática.

 

 

Na Comutação de Mensagens, não é necessário o estabelecimento de um caminho exclusivo  entre as 

estações, sendo assim, se uma estação  desejar transmitir uma mensagem, ela adiciona o endereço de 

destino a essa mensagem que será transmitida pela rede, e envia-a passando de nó em nó. Em cada nó, a 

mensagem é recebida e o próximo caminho da rota é determinado com base no endereço contido nesta 

mensagem.  Caso o caminho esteja interrompido por outra mensagem, e se houver outras na espera para 

serem mandadas, a mensagem espera em uma fila até que possa ser transmitida. Assim, uma mensagem 

caminha de nó em nó até que chegue a seu destino, sendo armazenada e transmitida em cada nó.

 

 

Podem-se observar algumas características na Comutação de Mensagens em relação à  Comutação de 

Circuitos, com o maior aproveitamento das linhas de comunicação, os canais podem ser compartilhados 

por várias mensagens. Devido ao fato de não haver alocação dos canais, as mensagens são transmitidas 

por demanda. 

 

 



Quando o tráfego se torna intenso em uma rede de Comutação  de Circuito, pedidos de novas conexões 

são recusados, já que, na Comutação de Mensagens, as mensagens são sempre aceitas, só que o tempo de 

transferência é que aumenta devido ao aumento das filas de espera.

 

 

A Comutação de Pacotes é  muito semelhante à Comutação de Mensagens, mas há uma  diferença entre 

ambos. A unidade de dados transmitida pela Comutação de Pacotes possui um tamanho limitado. A 

mensagem com tamanho acima de um limite deve ser quebrado em unidades menores denominadas 

Pacotes. Pacotes de uma mesma mensagem podem estar em transmissão, simultaneamente, pela rede em 

diferentes enlaces, o que reduz o atraso de transmissão total de uma mensagem.

 

 

Uma  rede  de  Comutação  de  Pacotes  requer  que  o  nó  de  comutação  com  menor  capacidade  de 

armazenamento e os procedimento de recuperação de erros para pacotes são mais eficientes do que  para 

mensagens.

 

 

No sistema de rede de Comutação de Circuito, existe um fluxo contínuo e constante de informação. Os 

canais reservados são utilizados sem ociosidade apresentando um retardo de transferência constante, já o 

empacotamento introduz um retardo adicional que pode muitas vezes não ser suportado. Nem todos os 

tráfegos em uma rede são contínuos e com taxas constantes. O tráfego em rajadas é caracterizado por 

apresentar períodos de silêncio aleatoriamente distribuídos e de tamanho também aleatório durante uma 

comunicação. 

 

 

A utilização de redes comutadas por circuitos para transmissão de tráfego com taxa de bits variadas, ou 

tráfego em rajadas, causa um desperdício da capacidade da rede, isto acontece porque os canais são 

alocados com base na taxa de pico e passam por períodos de ociosidade quando a taxa gerada for menor.

 



 

As redes com Comutação de Mensagem ou de Pacote  ocupam uma linha de transmissão apenas durante o 

seu  tempo  de  transmissão  e  possuem  uma  característica  importante  na  capacidade  dos  meios  de 

comunicação,  que  é  serem sempre  dinamicamente  alocadas.  Comutação  de  pacote  permite  que  cada 

mensagem  seja  transmitida  parceladamente,  requisitando  menor  capacidade  de  armazenamento  do 

mecanismos de prioridade. 

 

 

3.12          Técnicas de Detecção de Erro

 

 

Vários fenômenos podem causar erros de transmissão, como o ruído. O sistema de comunicação deve ser 

projetado de forma que possibilite  a  recuperação da informação perdida,  pois  há impossibilidade de 

eliminação total desse fenômeno. Ao reconhecer que ouve um erro ao receber a mensagem, providências 

necessárias terão que ser tomadas, as quais podem variar  de acordo com as necessidades da aplicação e 

as  características  dos  dados  transmitidos.  Todos  os  métodos  de  detecção  de  erros  são  baseados  na 

inserção de bits extras na informação transmitida, esses bits podem ser obtidos a partir das informações 

originais.

 

Quando a mensagem chega ao destino, o  receptor,  conhecendo o algarismo utilizado pelo transmissor, 

faz uma  comparação de  bits. O receptor detecta o erro, quando os bits comparados forem diferentes.

 

3.13          Conclusão

 

A transmissão de informação é fundamental para o funcionamento completo de uma rede, utilizando 

vários equipamentos, através  de sinais enviados e sinais recebidos. Esses equipamentos são usados 

também para conferir uma flexibilidade na rede, os quais direcionam mensagens da origem para o 

destino, até atingir seu objetivo, como o HUBS E SWITESCHES. Através da transmissão de informação 

em um sistema de redes, é permitida a comunicação que é enviada através de sinais passados por um meio 



físico, meios este  que são utilizados para ligar as estações,  adequadas às aplicações, é influência no custo 

da interface com a rede. O sinal recebido de uma transmissão consiste no sinal transmitido, modificado 

por várias distorções, tendo a vantagem de freqüência e potência de um sinal.

 

Uma grande importância de se ter uma transmissão de informação em um sistema de redes  é a facilidade 

de crescimento  e uso de conjuntos de componentes básicos, ligadas às aplicações do sistema. Uma rede 

deve estar sempre pronta para variações e mudanças.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.0  ARQUITETURA DE REDES DE COMPUTADORES

 

 

A maioria das redes são organizadas em camadas ou níveis. O número de camadas, o nome, o conteúdo e 

a função de cada camada diferem de uma rede para outra. De modo geral, o propósito de cada camada é 

oferecer certos serviços às camadas superiores.

 

 

A camada x estabelece uma conversação com a camada x de outra máquina. As regras e convenções 

utilizadas nesta conversação são chamadas de protocolos da camada. As entidades que compõem  as 

camadas correspondentes de máquinas diferentes são chamadas de processos parceiros  e se comunicam 

utilizando os protocolos. Na verdade, nenhum dado é transferido diretamente da camada n de uma 

máquina para outra. Em vez disto, cada camada passa dados e informações de controle para a camada 

inferior, até que o nível mais baixo seja alcançado, e depois, é passada  para o meio físico de 

comunicação, através  do qual a comunicação de fato ocorre.

 

 

Entre cada par de camada adjacentes há uma interface. A interface define quais operações primitivas e 

serviços a camada inferior oferece à camada superior. O conjunto de camadas e protocolos é  chamado de 

Arquitetura de rede.
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Fig. 4.0 Camadas, Protocolos e Interface

 

 

4.1              Modelo OSI

 

 

Inicialmente, foi desenvolvida a  arquitetura de redes de modo que os computadores trocassem 

informações entre si, sendo controlados somente por uma entidade  ou fabricante; mas o objetivo a ser 

alcançado seria que o intercâmbio de informações fosse  controlado  por fornecedores diferente, podendo 

um se comunicar com o outro.



 

 

Para que isso ocorresse definiram uma arquitetura única  e com esse objetivo, é que a organização OSI 

(International Organization for Standardization) desenvolveu o modelo denominado Reference Model for 

Open System Interconnection (OSI ), que propõe uma estrutura de rede que possua sete níveis.  

Organização nacionais necessariamente elabora um padrão  e o  submete à  ISO. O objetivo do padrão 

internacional é fornecer uma base comum  que permita o desenvolvimento de coordenação de padrões  

para interconexão de sistemas,  intensificar áreas para a elaboração ou aperfeiçoamento de padrões  e 

fornecer uma referência comum para a manutenção da  consistência entre os padrões de comunicação.

 

 

A modelo OSI  pode ser usada tanto em redes locais  como em redes de longa distância. Uma arquitetura 

importante na interconexão de redes e a arquitetura de Internet, que se baseia nos protocolos TCP / IP. A 

ISO é uma organização internacional que tem como objetivo elaborar padrões internacionais, cujo o 

representante  no Brasil à ABNT ( Associação Brasileira de Normas e Técnicas).
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     <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Rede</p>
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     <td><![endif]>
     <div>
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    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Enlace Dados</p>
     </div>
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    <tr>
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     <div>
     <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Enlace Dados</p>
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    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Física</p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
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   <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>Física</p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
    </tr>
   </table>
   <![endif]></v:textbox>
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Fig. 4.1  Modelo OSI

 

O sistema OSI  não garante que dois sistemas  passem a trocar informações entre si, pois permite que 

sejam usadas diferentes opções de protocolos, entretanto para que exista a troca de informações, é 

necessário que opções sejam compatíveis.

 

 

 

 

4.1.1   Nível Físico

 

 

A  camada  física  lida  com  a  transmissão  pura  de  bits  de  um  canal  de  comunicação,  fornece  as 

características  mecânicas,  elétricas,  funcionais  e  de  procedimentos  para  ativar,  manter  e  desativar 

conexões físicas para a transmissão de bits. Protocolo de nível físico dedica-se à transmissão  de uma 

cadeia de  bits. A função do nível físico é permitir o envio de uma cadeia de bits, sem se preocupar com a 

formação dos bits, deixando de ser função do nível físico  os problemas com o erros de transmissão.

 

 



As características mecânicas definem, por exemplo., o tamanho e a forma dos conectores, pinos, cabos 

que compõem um circuito de transmissão. As características elétricas especificam os valores dos sinais 

elétricos usados para representar bits, no tempo entre mudanças de valores. Os valores determinam  

também as taxas de transmissão e distâncias que podem ser atingidas. As características funcionais 

definem o significado dos sinais transmitidos nas interfaces do nível físico. Já as características 

procedurais especificam combinações e seqüências de sinais que devem ocorrer para que uma interface 

do nível físico cumpra o seu papel de transmitir bits.  

 

 

Entidades do nível físico são interligadas por um circuito de transmissão de dados que define um caminho 

para comunicação em um meio físico. Uma conexão pode ser formada pela interligação de circuitos de 

transmissão de dados, feita com a utilização de sistemas intermediários que atuam retransmitindo bits. 

Uma conexão no meio físico pode ser de dois tipos :  ponto a ponto ou ligação multiponto. 

 

 

Os principais serviços prestados pelo nível físico são:

 

•        Estabelecimento, encerramento de conexões entre uma ou mais entidades do nível físico.

•        Transferência de dados: a unidade de dados do serviço do nível físico é definida como sendo um 

bit.

•        Sequenciação: a ordem dos bits é mantida durante a transmissão.

•        Notificação de falhas para funções de gerenciamento.

 

 

 O  padrão de nível físico para a prestação de serviço de transmissão é o RS-252. Esse padrão define uma 

interface utilizada para ligar um computador a um modem que por sua vez pode ser usado para  permitir  

acesso  a  redes  públicas  de  transmissão  de  dados.  A  interface  do  RS-232  é  usada  para  ligar  dois 

computadores  ou  um  computador  a  um  dispositivo  periférico  como  mouse,  impressora,  etc.  As 



características elétricas do RS-232 definem que o  0 (zero) lógico corresponde a uma voltagem entre 5 e 

15V, e o 1 lógico é representado por  voltagens na faixa de -5 a -15V. Definem também que a transmissão 

é não balanceada,  ou seja, os circuitos compartilham um terra comum  e limitam a taxa de transmissão a 

20 kbps  em distância até 10 metros.

 

 

No padrão RS-232, quando o computador deseja transmitir, ele envia um sinal para o modem através do 

pino Request to Send. Se o modem estiver pronto para transmitir, ele responde enviando para o 

computador um sinal através do pino Clear to Send. O computador,  ao receber esse sinal, passa a 

transmitir  os dados para o modem através do pino Tansmitted Data.

 

 

Combinações usuais de padrões de interfaces ponto a ponto para o nível físico OSI são definidas nas 

recomendações X.21 e X.21 Bis. Sendo que a X.21 é para redes com transmissão digital, já o X.21 Bis é 

para redes com transmissão analógica. Definem características procedurais da interface do nível físico 

OSI. 

 

 

Padrão  para cabeamento de telecomunicação de edifícios comerciais EIA/TIA - 568 define um sistema de 

cabeamento de telecomunicações genérico que possibilita a utilização de diferentes produtos de vários 

fabricantes  em um mesmo ambiente.  O princípio  básico  desse  padrão  é  permitir  o  planejamento  da 

instalação do cabeamento em edifícios sem que seja necessário definir com exatidão os produtos que 

serão instalados posteriormente.

 

 

O  Cabeamento Horizontal Eia/TIA-568 é  a parte do sistema de cabeamento que vai das tomadas de 

telecomunicação nas áreas de trabalho até os armários de telecomunicação. Área de trabalho é o termo 

usado para identificar o espaço que vai das tomadas de telecomunicação nas extremidades do cabeamento 

horizontal  até  às  estações.  As  estações  podem  ser  equipamentos  como  telefones,  terminais  de 

computadores,  microcomputadores  etc.  O  padrão  determina  que  o  cabeamento  horizontal  utilize  a 



topologia  em  estrela.  As  tomadas  nas  áreas  de  trabalho  devem  ser  ligadas  a  um  armário  de 

telecomunicação que faz o papel de centro de fiação na configuração em estrela.

 

 

O comprimento máximo do cabeamento horizontal é de 90 metros, independente do tipo do meio de 

transmissão  utilizado.  Essa  especificação  assume  que  um  cabo  com  as  mesmas  características  do 

cabeamento horizontal  é utilizado para ligar as estações as tomadas de telecomunicação nas áreas de 

trabalho. O padrão reconhece quatro tipos de cabo para uso no cabeamento horizontal.

 

1-     Cabo com quatro pares de fios UTP de 100 ohm

2-     Cabo com dois pares de fios STP de 150 ohm.

3-     Cabo Coaxial de 50 ohm.

4-     Cabo com duas fibras óticas multimodo 62.5/125 um.

 

 

Reconhecendo a importância de fornecer tanto comunicação de voz quanto de dados nos edifícios 

comerciais, o EIA/TIA - 568 definiu que cada área de trabalho deve ser provida com no mínimo duas 

tomadas de comunicação.

 

 

O  cabeamento  do  backbone  consiste  no  meio  de  transmissão,  nos  conectores  de  cruzamento 

intermediários e  principal  e  nas terminações  mecânicas,  todos  usados para interligar  os armários  de 

telecomunicação,  as  salas  de  equipamentos  e  as  instalações  de  entrada  dentro  de  um  edifício.  O 

cabeamento do backbone inclui também o meio de transmissão usado para interligar edifícios. Adota-se a 

topologia em estrela, admitindo até dois níveis de hierarquia ; segundo essa topologia, cada armário de 

telecomunicação  é  ligado  diretamente  ao  conector  de  cruzamento  principal  ou  a  um  conector  de 

cruzamento intermediário , que,  por sua vez, é ligado ao conector de cruzamento principal. 

 



 

 

 

4.1.2   Nível de Enlace de Dados

 

 

A função  da camada de enlace de dados é proporcionar serviços à camada de rede. Detectar e corrigir os 

erros do nível físico é objetivo básico do nível de enlace de dados, convertendo um canal de transmissão 

não confiável, há um canal para o uso do nível de rede. O enlace de dados realiza essa tarefa, fazendo 

com que o transmissor fragmente os dados de entrada em quadros,  transmitindo-os seqüencialmente, 

enquanto  o receptor processa os quadros de confirmação que recebeu do  transmissor, cabendo à  camada 

de enlace de dados  criar e reconhecer os limites dos quadros. A maioria dos protocolos de nível de 

enlace, principalmente aqueles para redes distribuídas, utilizam da transparência de bits.

 

 

Um grande problema que pode ocorrer  é a linha sofrer uma rajada de ruídos, acarretando a destruição 

completa de um quadro. Isto não seria problema, caso o quadro que será destruído fosse o quadro do 

transmissor, porque, ao ser destruído, o receptor não mandaria o quadro de confirmação, fazendo com que 

o transmissor mandasse outro . Já seria um grande problema, caso o  que será destruído fosse o de 

confirmação, fazendo com que o transmissor mandasse outro , causando uma duplicação de quadros.

 

 

Um outro problema que acontece nesta camada é como impedir que um transmissor  afogue um receptor 

lento com dados, para que isso não ocorra, é usado um regulador de tráfego, ou um gerenciador  que,  por 

conveniência, essa regulação do fluxo e o tratamento de erros são integrados.

 

 

Cabe no nível físico transportar bits do transmissor para o receptor, durante a transmissão,  os bits podem 



sofrer alterações indesejáveis provocadas por uma série de razões, como ruídos eletromagnéticos, perda 

de sincronismo entre o transmissor e o receptor, defeitos nos componentes que implementam os circuitos 

de transmissão e recepção. Como o nível físico não se preocupa com esses problema,  o nível de enlace  

passa a possuir a função de detectar, e,  opcionalmente, corrigir os erros que por ventura ocorram no nível 

físico. Para executar esta função, a cadeia de bits enviada para este nível é organizada em conjuntos de 

bits denominados quadros. Na montagem de quadros, o nível de enlace acrescenta uma seqüência de bits 

adicionais denominados Frame Check Sequence(FCS), cuja  função é permitir a detecção de erros. Esta 

detecção é feita quando o Receptor, ao receber o quadro, os bits passam por um algoritmo que tem como 

resultado um outro FCS, que comparado com o que está no quadro fossem diferente, isto denota que o 

quadro está com erro ou problema, descartando-o, e pedindo ao transmissor  que mande o mesmo quadro.

 

 

Alternativamente, o nível de enlace pode utilizar bits de redundância  que lhe permita não só detectar 

erros, mas também corrigi-los , sem a necessidade de retransmissão. A correção de erros sem 

retransmissão  é particularmente útil em enlaces nos quais  o custo de comunicação e o retardo de 

transferência são elevados.

 

 

A delimitação de quadros e o controle de erros são as principais funções do nível de enlace, outra função 

normalmente realizada nesse nível é o controle do fluxo de transmissão no enlace. Para criar e reconhecer 

os limites dos quadros  são usados quatro métodos :

 

•          Contagem de caracteres(um campo no cabeçalho informa o número de caracteres do quadro).

•        O  segundo  método  baseia-se  na  utilização  de  caracteres  delimitadores  e  na  transparência  de 

caracteres, utilizando caracteres especiais para indicar o início e o final do quadro.

•          Neste outro método, é utilizada a seqüência especial de bits, denominados flags, para delimitar os 

quadros e transparência de bits (bits stuffing) para evitar que a ocorrência da seqüência delimitadora 

nos dados sejam interpretados incorretamente.

•        último baseia-se na violação de código do nível físico, podendo ser usado em redes cuja codificação 

dos bits no meio físico possui alguma forma de redundância. 



 

 

O nível de enlace, além de detectar o erro que ocorre no nível físico, pode, opcionalmente, fornecer 

mecanismo  para  corrigi-los.  Para  garantir  transmissões  confiáveis  através  de  retransmissão,  o 

procedimento em geral utilizado é fazer com que o destinatário de um quadro envie ao remetente quadros 

especiais, carregando avisos de reconhecimento positivo  ou negativo dos quadros recebidos. Erros que 

destroem completamente os quadros ou modificam  o campo  do endereço de origem;  ao enviar a um 

quadro, o transmissor utiliza um temporizador para medir um intervalo de tempo, se o reconhecimento 

não chegar dentro deste intervalo de tempo, o quadro é retransmitido, evitando que o transmissor fique 

parado indefinidamente à  espera do reconhecimento. 

 

 

Os quadros podem ser transmitidos mais de uma vez, eles são numerados para permitir que o receptor 

possa distinguir quadros originais de cópias. O controle de erro pode ser realizado contento apenas com o 

reconhecimento positivo e o temporizado. O reconhecimento negativo, no entanto, acelera o processo de 

envio de informação  diminuindo os retardos.

 

 

O algoritmo de bit alternado oferece uma solução simples,  porém, ineficiente para o controle do erro, 

pois enquanto o transmissor espera por reconhecimento, o canal de comunicação não é utilizado. Para 

aumentar  a  eficiência  na  utilização  dos  canais  de  comunicação,  foram  elaborados  protocolos  que 

permitem que o transmissor  envie diversos  quadros,  mesmo sem ter  recebido o reconhecimento dos 

quadros anteriormente enviados, aumentando, assim, a agilidade das transmissões. Nesse programa, há  

dois procedimentos que podem ser implementados para recuperar o erro: 

 

1.      Retransmissão Integral de todos os quadros a partir do que não foi reconhecido.

2.      Retransmissão Seletiva  em que apenas o quadro que não foi reconhecido é retransmitido.

 

Para  aumentar  ainda mais  a  eficiência  na  utilização do  canal  de transmissão em ambos os  casos,  o 



receptor não precisa enviar um reconhecimento  para cada quadro que receber. O transmissor, ao receber 

o reconhecimento  do quadro,  não conclui que ele  e os quadros enviados antes dele  foram recebidos 

corretamente. 

 

 

Outro problema tratado pelo nível de enlace  diz respeito a situações  nas quais  o transmissor envia 

quadros mais depressa que o destinatário possa receber. A solução para essa situação é introduzir um 

mecanismo de controle de fluxo em relação à velocidade do transmissor e do receptor. Já no protocolo de 

bit alternado, o próprio mecanismo de retransmissão de quadros  controla o fluxo, pois um novo quadro 

só é enviado depois que o  receptor  processar o quadro enviado e mandar um reconhecimento.

 

 

O número máximo de quadros que o receptor pode receber, sem que nenhum deles seja entregue ao nível 

de rede, é determinado pela largura de sua janela de recepção. O receptor avisa ao transmissor que não 

está em condições de receber novos quadros, enviando-lhe um quadro especial receive-not-ready. O nível 

de enlace pode fornecer ao nível de rede três tipos de serviços:

 

1.      Serviço sem conexão e sem reconhecimento,

2.      Serviço sem conexão com reconhecimento , e 

3.      Serviço orientado à conexão.

 

 

O serviço sem conexão e sem reconhecimento (datagrama não confiável) é apropriado às redes nas quais a 

taxa de erros no nível físico é muito baixa, ficando a correção dos mesmos sob a responsabilidade de 

níveis superiores. O serviço sem conexão e com reconhecimento é usado quando um pequeno volume de 

dados deve ser transferido de forma confiável. Neste caso, não vale a pena usar o serviço orientado à 

conexão, porque o tempo gasto para estabelecer e encerrar a conexão é muito pequena. Quando o serviço 

orientado à conexão é utilizado, o nível de enlace garante que os quadros transmitidos são entregues ao 

receptor sem erros e na ordem em que foram enviados. Esse serviço garante também que  apenas uma 



cópia de cada quadro seja entregue ao nível de rede no receptor, sem falar que ele converte o canal de 

transmissão não confiável  fornecido pelo nível físico em um canal confiável para o nível de rede usá-lo.

 

 

4.1.3 Nível de Rede

 

            

A função  da camada de rede é proporcionar serviços à camada de transporte. A camada de rede se 

preocupa com o controle de operação da sub-rede, determinando como os pacotes são roteados da origem 

para o destino. Outro papel da camada de rede é controlar o congestionamento de pacotes. Muitos 

problemas podem surgir quando um pacote viaja  de uma rede  a outra, para chegar ao seu destino :

 

1.      O endereçamento utilizado na outra rede pode ser diferente.

2.      A outra rede não pode aceitar o pacote, porque é muito grande.

3.      Os protocolos podem ser diferentes, e etc.

 

 

É tarefa desta camada permitir que as redes heterogêneas se interconectem. O nível de rede fornece ao 

nível de transporte uma  independência quanto as considerações de chaveamento e roteamento, associadas 

ao estabelecimento e operação de uma conexão de rede. Existem duas filosofias quanto ao serviço 

oferecido pelo nível de redes, datagrama e circuito virtual.

 

 

O serviço de datagrama é um serviço não orientado à conexão, cada pacote não tem relação alguma de 

passado ou futuro com qualquer outro pacote,  devendo assim carregar,  de uma forma completa,  seu 

endereço de destino.



 

 

O serviço de circuito virtual é um serviço orientado à conexão, é necessário que o transmissor 

primeiramente envie um pacote de estabelecimento de conexão. A cada estabelecimento é dado um 

número X correspondente ao circuito, para uso pelos pacotes subseqüentes com o mesmo destino.

 

 

4.1.3        Nível de Transporte

 

 

A função  da camada de transporte é proporcionar serviços à camada de sessão, sendo a sua função básica 

aceitar dados da camada de sessão, dividi-los se necessário em unidades menores, passá-las à camada de 

rede e garantir que os pedaços cheguem corretamente do outro lado.

 

 

A camada de transporte cria uma conexão de rede distinta para cada conexão de transporte, exigida  pela 

camada de sessão, ela também determina que tipo de serviço é oferecido à camada de sessão. O tipo de 

conexão mais popular é o canal ponto a ponto no qual acontecem poucos erros, e que entrega as 

mensagens na ordem que recebeu, ou transporte de mensagens isoladas sem garantias da ordem de 

entrega e a difusão de mensagens para destinações múltiplas. A camada de transporte é verdadeiramente 

uma camada origem - destino ou camada fim a fim. A camada também cuida do estabelecimento e 

encerramento das conexões através da rede.

 

 

O nível de rede não garante necessariamente que um  pacote chegue a seu destino, pacotes podem ser 

perdidos,  ou  mesmo  chegar  fora  da  seqüência  original  de  transmissão.  À  Comunicação  fim  a  fim 

verdadeiramente  confiável  é  necessário  um  outro  nível  de  protocolo,  que  é  justamente  o  nível  de 

transporte. Esse nível vai isolar dos níveis superiores a parte de transmissão da rede.



 

 

No nível de transporte a comunicação é fim a fim, isto é, a entidade do nível de transporte da máquina de 

origem se comunica diretamente com a entidade do nível de transporte da máquina de destino. Isso pode 

não acontecer nos níveis físicos, de enlace e de rede, nos quais a comunicação se dá entre máquinas 

adjacentes na rede. As funções desse nível são multiplexação, e  spletting.

 

 

O spletting é utilizado para aumentar a vazão de uma conexão de transporte através  do uso de várias 

conexões de rede simultaneamente, já a multiplexação é usada quando uma conexão de transporte não 

gera tráfego suficiente para ocupar todas  a capacidades  da conexão de rede por ela utilizada.

 

 

Uma outra função importante do nível de transporte é o controle de fluxo, como nenhuma implementação 

tem um espaço de armazenamento infinito, algum mecanismo deve ser fornecido de modo a evitar que o 

transmissor  envie mensagens numa taxa  maior do que a capacidade que o receptor tem de recebê-las.

 

 

 

4.1.4   O Nível de Sessão

 

 

A camada de sessão permite a usuários em máquinas diferentes estabelecerem  sessões entre eles. Uma 

sessão  pode ser usada para permitir a um usuário  se logar remotamente em um sistema, ou para 

transferir um arquivo entre duas máquinas.

 



 

Um dos serviços da camada de sessão é gerenciar o controle de diálogos. A sessão pode permitir o tráfego 

em ambos os sentidos ao mesmo tempo, ou em apenas um sentido de cada vez. Um serviço relacionado à 

camada de sessão é o gerenciamento de tokens. Em alguns protocolos, é essencial que ambos não tentem 

fazer uma operação ao mesmo tempo. Para gerenciar essas atividades, a camada de sessão possui os 

tokens. Somente quem possuir o token poderá realizar a operação.

 

 

Um outro serviço da camada de sessão é a sincronização. Esta sincronização seria  quando tentassem 

transferir um arquivo, que levaria em média uma hora para ser transferido entre duas máquinas, e em uma 

rede que tem como tempo médio de falhas de meia hora. Depois que cada transferência fosse abortada 

devido as falhas, a transferência inteira recomeçaria e, provavelmente, falharia de novo. Para eliminar 

esse problema, a camada de sessão fornece meios de inserir um checkpoint no fluxo de dados, de forma 

que, depois de uma falha, somente os dados após o último chekpoint  devem ser repetidos.

 

 

O nível de sessão fornece mecanismos que permitem estruturar os circuitos oferecidos pelo nível de 

transporte, os principais serviços fornecidos pelo nível de sessão são o gerenciamento de token, controle 

de diálogo e gerenciamento de atividades. O serviço de sessão fornece mecanismos para gerenciar a posse 

e passagem do token entre as entidades de aplicação que estão utilizando o serviço.

 

 

Em algumas aplicações, um volume muito grande de dados, por exemplo um arquivo extenso, é 

transmitido em redes não muito confiáveis. Embora o nível de transporte tente oferecer um circuito 

confiável, a rede pode simplesmente deixar de funcionar, nesse caso, o ideal seria que a transferência dos 

dados  pudesse ser retornada do ponto  imediatamente anterior ao da interrupção.

 

 

Com objetivo de oferecer esse tipo de serviço, o nível de sessão usa o conceito de ponto de sincronização. 



Um ponto de sincronização é uma marca lógica posicionada ao longo do dialogo entre dois usuários do 

serviço de sessão.

 

 

 

 

 

4.1.5   O Nível de Apresentação

 

 

A Camada de Apresentação desempenha certas funções que são solicitadas com freqüência para justificar 

que se encontre uma solução para elas, em vez de deixar  que cada usuário resolva os problemas. Ao 

contrário de todas as camadas inferiores, que moviam bits, a camada de apresentação se relaciona com a 

sintaxe e a semântica  da informação transmitida.

 

 

A  Camada  de  Apresentação  se  preocupa  com  a  representação  das  informações,  por  exemplo,  a 

compreensão de dados pode ser utilizada para reduzir o número de bits que devem ser transmitidos, sem 

descartar a criptografia, que é freqüentemente requerida para privacidade e autenticação.

             

O Nível de Apresentação deve conhecer a sintaxe de seu sistema local, como a sintaxe do sistema de 

transferencia. O serviços oferecidos são de transformação de dados, formatação e seleção.

 

Tabela 4.1  Unidades funcionais acrescentadas pelo nível  de apresentação às do nível de  sessão.

Unidade Funcional Serviço



Kernel •        Estabelecimento de conexão,

•        transferência de dados normal,

•        encerramento ordenado,

•        aborto de conexão iniciado pelo usuário,

•        aborto de conexão iniciado pelo fornecedor.

Gerenciamento de contexto •        Adição e remoção de contextos.

Restauração de contextos •        restauração de contextos.

 

 

4.2              Redes Locais e a OSI

 

 

Redes locais possuem características que afetam principalmente os níveis mais baixos de protocolos, 

níveis que não deixam levar em consideração o elevado desempenho, o baixo retardo e a baixa de erros. 

Embora possa ser usado em redes geograficamente distribuídas, e até em redes locais que, originalmente, 

pensando apenas para o uso das primeiras aplicações. A distância limitada, a que são destinadas as redes 

locais, permite que seu protocolo de nível físico possa utilizar um meio de alta velocidade e baixíssima 

taxa de erro.

 

 

O método mais apropriado para determinação  de um quadro pode ser a simples presença ou ausência de 

rede no meio. As regras que disciplinam o acesso ao meio físico para transmitir os dados são chamadas de 

protocolo de acesso. A  transmissão  dos dados pode ser feita em dois tipos, por difusão, em que todas as 

estações recebem todos os pacotes enviado à rede,  ficando as estações  somente com os pacotes que 

foram endereçados realmente para si; um outro tipo é quando a transmissão possui um roteamento único, 

em que os pacotes vão diretamente para o destino.



 

 

4.3            Modelo Internet (TCP/IP)

 

 

A arquitetura Internet é utilizada para interconexão e operação de sistemas computacionais heterogêneos 

e foi escolhida como padrão obrigatório de comunicação entre os diversos sistemas de uma organização. 

Os  padrões  não  são  definidos  por  entidades  de  padronização  internacional  como  a  ISO,  mas  sim, 

encontrados em documentos, os quais são elaborados pelo IAB ( Internet Activities Board). A arquitetura 

Internet é também organizada em camadas (5 camadas), e composta por vários protocolos, dentre eles 

existem dois básicos: 

 

•               IP – Internet Protocolo,

•               TCP – Transmission Control Protocol.

 

 

Sendo o IP responsável pelo encaminhamento de pacotes de dados por diversas subredes, desde a origem 

até o seu destino. O TCP tem por função o transporte fim-a-fim confiável de mensagens de dados entre 

dois sistemas. O IP é um protocolo do tipo datagrama, portanto, opera no modo não orientado à conexão, 

enquanto que o TCP é um protocolo de transporte orientado à conexão. O conjunto do TCP com o IP 

forma o TPC/IP, que  pode  oferecer um serviço bastante confiável. Para uso em rede de alta qualidade, 

na qual o problema de confiabilidade não assume grande importância, foi definido o protocolo UDP (User 

Datagram Protocol),  que opera no modo não orientado à conexão e possui funcionalidades bem mais 

simples que o TCP.

 

 



A arquitetura Internet que não padronizada as subredes de acesso, permite que qualquer tecnologia possa 

conectar um sistema computacional a uma rede Internet, bastando desenvolver interfaces de comunicação 

entre o IP. Desta forma, qualquer tecnologia, seja ela rede local, rede metropolitana ou redes de longa 

distância, pode adaptar-se à rede Internet. Cada rede pode possuir tecnologia diferente, como protocolos, 

esquemas de endereçamento, taxas de transmissão e meios físicos, e para que essas redes de tecnologia 

diferentes sejam vistas pela rede Internet, é necessário utilizar Gateways, permitindo que conjuntos de 

redes heterogêneas se interoperem. Os Gateways implementam funções de roteamento para a transmissão 

de pacotes entre as subredes que compõem uma rede Internet.

 

 

4.4              Modelo OSI x Internet (TCP\IP)

 

 

A diferença entre a arquitetura OSI e Internet TCP/IP está no número de camadas. Na arquitetura OSI são 

definidas sete camadas, já na arquitetura Internet TCP/IP são definidas cinco camadas.

 

 

No modelo OSI são definido os serviços de cada camada, a interface usada pelas camadas adjacentes para 

troca de informações e os protocolos, que definem as regras de comunicação. A arquitetura Internet 

TCP/IP tem o objetivo de resolver um problema prático, interligar redes. Com tecnologia distinta, foi 

elaborado um conjunto específico de protocolos para resolver o problema de forma bastante simples e 

satisfatório. O nível físico da rede OSI é relacionado à transmissão de dados em uma única rede. O nível 

de rede OSI relativa à interconexão de redes distintas é implementado na arquitetura Internet TCP/IP pelo 

protocolo IP.

 

 

No nível de transporte, a arquitetura Internet TCP/IP oferece duas opções, o TCP, que oferece um serviço 

de circuito virtual, e o SDP, que oferece o serviço de datagrama. Esses protocolo são equivalentes aos 

protocolos orientados ou não à  conecção do nível de transporte OSI.



 

 

4.5            Conclusão

 

 

Para que houvesse um maior controle de informação em um sistema, foi necessário o desenvolvimento 

de  uma  arquitetura,  em  que  as  redes  são  organizadas  por  camadas.  As  informações  entre  si  são 

controladas através de uma entidade denominada modelo OSI, a qual tem capacidade de fornecer uma 

base comum, que permita o desenvolvimento de padrões para a interconexão de um sistema através de 

vários níveis. A arquitetura estabelece seus padrões e serviços, sendo que os níveis têm funções para que 

uma camada não sofra nenhum distúrbio, detectando  e corrigindo o erro.

 

 

Uma  arquitetura  é  simplesmente  necessária  para  que  um sistema  de  rede  de  computador  seja  bem 

estruturado e adequado as necessidades exigidas, oferecendo soluções rápidas e práticas para um erro, 

sendo capaz de aumentar a rapidez dos transmissores sem prejudicar as mensagens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 PROTOCOLOS

 

 

Os protocolos dos níveis inferiores em redes locais se distinguem pelo fato de que devem tirar proveito 

das características de alto desempenho, baixo retardo e pequena taxa de erro do sistema de comunicação. 

Esta  seção  visa,  especificamente,  ao conjunto de  regras  para acesso ao meio físico,  que é  uma das 

funções do nível de ligação do modelo OSI.



 

 

Os  protocolos  de  acesso  ao  meio  foram  desenvolvidos,  na  maioria  dos  casos,  para  uma  topologia 

particular  de  rede,  no  entanto,  nota-se  que  muitas  das  estratégias  de  controle  podem ser  usadas  em 

qualquer topologia. Na avaliação de protocolos de controle de acesso, atributos específicos podem ser 

usados tais como: capacidade equipada ou justiça, prioridade, estabilidade em sobrecarga e retardo de 

transferência.

 

 

Determinadas funções do protocolo de enlace estão algumas vezes diretamente relacionadas com o tipo 

de acesso ao meio, e devem ser levadas em conta na comparação desses diversos tipos. Dentre essas 

funções,  podem-se  citar  a  detecção  de  erros,  o  reconhecimento  de  recebimento,  a  transparência  da 

informação, a seqüenciação dos dados e o controle do fluxo de dados.

 

 

 

 

5.1 Protocolos em ambiente OSI

 

 

O gerenciamento das redes fornecem mecanismos para monitoração, controle e coordenação da utilização 

de recursos, em um ambiente OSI. O gerenciamento da rede OSI se divide em cinco áreas funcionais :

 

- O gerenciamento de folhas define os recursos que permitem a detecção, o isolamento, e a correção  da 

operação irregular dos componentes.

-         O  gerenciamento de contabilização  provê os meios para que possa ser medida a utilização dos 

recursos gerenciados e para que possam ser calculados os custos  dessa utilização.



-         O  gerenciamento  de  configuração define  os  meios  utilizados  para  identificar,  coletar  dados, 

supervisionar e controlar a configuração dos componentes, no sentido de garantir a operação contínua 

do serviço de comunicação.

-         O  gerenciamento de desempenho  fornece os mecanismos utilizados para avaliar o comportamento 

dos recursos gerenciados e calcular a eficiência das atividades de comunicação.

-         O  gerenciamento  de  segurança  são  os  aspectos  relativos  a  segurança  no  acesso  aos  recursos 

utilizados.

 

 

O modelo de gerenciamento OSI define um sistema integrado de gerenciamento,  que é composto de 

agentes, gerentes e objetos gerenciados. O gerente coleta informações sobre os objetos gerenciados junto 

aos agentes, os quais processam as informações, se for necessário, posteriormente, solicita aos sistemas 

agentes  que  executem operações  de  gerenciamento  a  fim de  controlar  o  funcionamento  dos  objetos 

gerenciados. O agente coleta informações relativas ao funcionamento  dos objetos que gerencia, armazena 

essas  informações,  realizando  operações  de  gerenciamento  sobre  esses  objetos,  atendendo  assim  as 

solicitações  enviadas  pelo  gerente.  O  agente  envia  ao  gerente  notificações  geradas  pelos  objetos 

gerenciados.  Um objeto  gerenciado é uma representação de um recurso real  do ambiente,  sujeito ao 

gerenciamento, como entidade de uma camada, uma conexão, ou um equipamento de comunicação. Um 

objeto  gerenciado  é  definido  por  seus  atributos,  pelas  operações  que  é  capaz  de  executar,  pelas 

notificações que pode emitir e polo seu relacionamento  com outros objetos gerenciados.

 

 

O SMAP(System Management Application Process) é um software local responsável pela execução das 

funções de gerenciamento dentro de um sistema aberto OSI. O SMAP pode desempenhar tanto as funções 

de agente como as de gerente. O SMAP utiliza os serviços de gerenciamento fornecidos pela entidade da 

camada de aplicação(SMAE – Systems Management Application Entity), que é uma entidade do nível de 

aplicação responsável pelo  intercâmbio de informações de gerenciamento com outros sistemas, e reside 

no sistema de  gerente através do protocolo de aplicação CMIP (Common  Management Information  

Protocol), que transporta as operações de gerenciamento e os resultados da execução  das operações.

 

 



No modelo de gerenciamento OSI, cada camada é gerenciada por uma entidade denominada LME( Layer 

Management Entity), o LME de uma determinada camada  é responsável  pelo mapeamento dos objetos 

de gerenciamento abstratos, armazenados, e por objetos e eventos reais relativos a camada de gerência. 

 

 

5.2 O nível de Aplicação Internet TCP/IP

 

As  aplicações  na  arquitetura  Internet  TCP/IP  são  especificadas  em documentos  RFCs  (Request  For 

Comments)  e  implementadas  de  forma  isolada,  não  existindo um padrão  que  defina  como deve  ser 

estruturada uma aplicação. As aplicações trocam dados utilizados diretamente a camada de transporte, 

através de chamadas padronizadas. Além de compartilhar o mesmo conjunto de primitivas de transporte, 

muitas das aplicações  adotam o modelo Cliente/ Servidor, sendo que a denominação servidor refere-se a 

qualquer aplicação que ofereça um serviço a outra aplicação, serviço que pode ser requisitado através  da 

inter-rede. Os servidores aceitam as solicitações que chegam através da inter-rede, executando o serviço 

solicitado e  enviam de volta  o  resultado á  aplicação solicitante.  Principais  aplicações  disponíveis  na 

arquitetura Internet TCP/IP :

 

•        DNS – Domain Name System,

•        FTP – File Transfer Protocol,

•        NFS – Network File System,

•        RPC – Remote Procedure Call,

•        XER – External Data Representation,

•        TELNET,

•        WWW – World -Wide  Web),

•        SNMP – Simple Network Management Protocol.

 



 

5.2.1        DNS – Domain Name System

 

 

O DNS  é um  esquema de gerenciamento  de nomes, hierárquico e distribuído. O DNS define regras para 

delegação de autoridade por nomes, define a sintaxe dos nomes usados na Internet, um banco de dados 

distribuídos que associa  nomes aos atributos (IP), e um algoritmo distribuído para mapear nomes em 

endereços. As aplicações normalmente utilizam um  endereço IP, no sentido de abrir uma conexão, ou 

enviar um datagrama IP. Os usuários identificam as máquinas através de nomes específicos e não através 

de números, não tendo como identificar a máquina com a qual deseja fazer uma conexão, ou enviar 

mensagens. Assim, é necessário que um banco de dados permita a uma aplicação encontrar um endereço, 

tendo em mãos o nome da máquina  com  a qual deseja se comunicar.

 

 

Um conjunto de servidores de nomes mantém o banco de dados com os nomes e endereços das máquinas 

conectadas a Internet,  podendo existir  mais de um servidor de nomes em cada nível,  para garantir  a 

continuidade da  operação se acaso um dos servidores ativos parar de funcionar. 

 

 

O DNS não se limita a manter e gerenciar endereços na Internet, cada nome de domínio é um nó em um 

banco de dados, que pode conter informações, definindo várias propriedades, como por exemplo, os tipos 

de máquinas e as listas de serviços  fornecidos por elas. O DNS cria um aliás para o nó, e também serve 

para armazenar informações sobre os usuários. O DNS é importante para o sistema de correio eletrônico, 

porque ele possui registros que identificam a máquina, que manipula as correspondências relativas a um 

dados nome, identificando, assim, onde um determinado usuário recebe suas correspondências, podendo 

ser usado para definir listas para distribuição  de correspondência. 

 

 

5.2.2        FTP – File Transfer Protocol



 

 

O FTP permite que um usuário, em um computador, transfira, renomeie ou remova arquivos remotos, 

podendo também criar, renovar e modificar diretórios remotos. O FTP permite a transferência de arquivos 

completos. Antes de executar qualquer operação, o usuário solicitante – cliente, envia seu nome ou login 

e a senha para o servidor, e se a senha não condisser com a do servidor, a execução de qualquer operação 

é impedida.

 

 

A operação deste protocolo baseia-se no estabelecimento de duas conexões,  a  que está solicitando o 

acesso a arquivos remotos, e o servidor, que fornece o acesso a seus arquivos locais.  Uma conexão é 

denominada conexão de controle, usada para transferência de comandos; e a outra, é denominada conexão 

de transferência de dados, que é usada para transferência de dados. A conexão de controle permanece 

aberta enquanto durar a sessão FTP. Em uma sessão, podem ser transferidos vários arquivos, cada um 

deles em um conexão de transferência de dados estabelecida. 

 

 

O FTP permite que sejam transferidos arquivos do tipo binário ou texto, sendo que os arquivos do tipo 

texto são manipulados como sendo compostos por uma cadeia de caracteres ASCII, enquanto que os 

arquivos  do  tipo  binário  são  vistos  como  sendo  formados  por  uma  seqüência  de  octetos,  que  são 

transferidos sem qualquer conexão. O FTP providencia a compatibilização do código de caracteres e os 

delimitadores de fim de linha, nos quais os dados têm representação diferente.

 

 

A arquitetura TCP/IP  possui um outro protocolo que fornece um serviço simplificado de transferência de 

arquivos,  o  TFTP (  Trivial  File  Transfer  Protocol),  que  faz  somente  transferência  de  arquivos,  não 

implementando mecanismos de autenticação e operação em uma única conexão. O TFTP utiliza o UDP 

para o transporte de blocos de dados de tamanho fixo. Como o serviço do UDP não garante a entrega dos 

blocos, o TFTP utiliza o protocolo de bit alternado para transmitir seus blocos.

 



 

 

 

 

 

5.2.3        NFS (Network File System)

 

 

O NFS permite que  um sistema tenha acesso a arquivos localizados remotamente de um modo integrado 

e transparente, fornecendo a ilusão de que os discos, impressoras, ou outros dispositivos, fisicamente 

localizados em um sistema remoto, estão diretamente conectados ao sistema local.

 

 

5.2.4        RPC (Remote Procedure Call)

 

 

O mecanismo RPC foi projetado para facilitar o desenvolvimento de aplicações distribuídas, baseado no 

modelo de interação cliente-servidor. O mecanismo é usado da seguinte da seguinte forma: no módulo 

cliente, o programador declara alguns dos procedimentos como sendo remotos, forçando o compilador a 

incorporar a chamada ao cliente RPC. No módulo servidor, são implementados os procedimentos a serem 

compartilhados, que são declarados como procedimentos servidores. Quando o programa cliente faz uma 

chamada a um procedimento remoto, os argumentos da chamada são entregues ao cliente  RPC, que 

compõem uma mensagem e a envia ao servidor, passando, então, a aguardar  o retorno do resultado.

 

 

O servidor RPC, ao receber uma mensagem, invoca a execução de um procedimento, disparando sua 



execução e, ao seu término, envia os resultados obtidos de volta para o cliente RPC. O cliente RPC, ao 

receber  de  volta  a  mensagem com o  resultado  da  execução  do  procedimento  remoto,  entrega  esses 

resultados  ao  processo  de  aplicação,  colocando-os  nos  respectivos  argumentos  da  chamada  de 

procedimento.

 

 

Do ponto de vista do processo de aplicação, o procedimento é executado como se fosse local. O RPC 

esconde todos os aspectos de intercâmbio  de mensagens relativos , á execução remota do procedimento.

 

 

5.2.5        XDR ( External Data Representation)

 

 

A  ferramenta  XDR  permite  que  os  programadores  escrevam  aplicações  distribuídas,  nas  quais  são 

intercambiados os dados entre máquinas que os representam de forma distinta, sem que haja necessidade 

de escrever procedimentos para compatibilizar as representações. 

 

 

A solução adotada na ferramenta XDR foi a definição de uma representação independente de qualquer 

máquina  que  é  usada  para  codificar  os  dados  intercambiados.  Quando  deseja  transmitir  dados,  um 

programa de aplicação chama os procedimentos XDR  que convertem a representação  local para uma 

representação de transferência e, em seguida, transmite os dados convertidos. O processo que recebe os 

dados  chama  os  procedimentos  XDR,  que  convertem  a  representação  de  transferência  para  a 

representação  local  específica.  Os  programadores  não  precisam  acrescentar  aos  códigos  dos  seus 

programas as chamadas aos procedimentos XDR.

 

 

Ao invés disso, eles enviam ao compilador XDR as instruções do programa, nas quais declaram os dados 



que deverão  ser transformados  e o compilador, automaticamente, acrescenta ao código do programa as 

chamadas aos procedimentos XDR que são necessárias.

 

 

5.2.6        TELNET

 

 

O protocolo TELNET permite que um usuário, utilizando uma máquina, estabeleça uma sessão interativa 

com uma outra máquina da rede. A partir daí, todas as teclas pressionadas  na máquina A são passadas 

para  a  máquina  B,  com se  o  usuário  estivesse  utilizando  um terminal  ligado  diretamente  a  ela.  Os 

comandos digitados na máquina A são processados na máquina B,  e  o resultado de sua execução é 

enviado de volta para ser exibido no monitor da máquina A.

 

 

O módulo cliente do TELNET permite que o usuário identifique a máquina a qual deseja se conectar pelo 

nome ou por seu endereço IP. A segunda  opção torna possível o estabelecimento de conexões remotas 

em ambientes onde não seja possível fazer a associação entre nomes e endereços IP, por exemplo, quando 

o servidor de nomes está inoperante.

 

 

O protocolo TELNET é estabelecido quando se assume que ambas as extremidades estão ligadas a um 

terminal virtual de rede. Um NTV é um dispositivo lógico que fornece uma representação  padronizada de 

um terminal. Essa abordagem elimina a necessidade das máquinas participantes da conexão, conhecendo 

as características dos terminais utilizado por seus parceiros. Tanto o servidor quanto ao cliente mapeam as 

características e convenções de seus terminais locais nas características  do NTV, e assumem que seu 

parceiro na conexão faz o mesmo.

 

 



O princípio da negociação de parâmetros permite que os usuários envolvidos em uma conexão negociem 

opções que definem o comportamento do terminal virtual. Dentre as opções negociadas estão o formato 

de representação dos caracteres utilizados e o modo de operação. Uma vez que o protocolo TELNET trata 

os  terminais  e  o  processo  remoto  de  forma  equivalente  e  simétrica,  o  cliente  não  precisa  ser 

necessariamente um terminal, podendo ser um processo de aplicação qualquer. Uma outra implicação da 

simetria da conexão é que ambas as extremidades da conexão podem tomar a iniciativa da negociação de 

opções, o que não seria possível em uma arquitetura cliente/servidor básica na qual o servidor e passivo, 

ou seja, só entra em funcionamento em resposta a solicitações feitas pelo cliente.

 

 

5.2.7        SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

 

 

SMTP  é o protocolo usado no sistema de correio eletrônico na arquitetura Internet TCP/IP. Um usuário, 

ao desejar enviar uma mensagem, utiliza o módulo interface com o usuário para compor a mensagem e 

solicita ao sistema de correio eletrônica que a entregue ao destinatário. Quando recebe a mensagem do 

usuário, o sistema de correio eletrônico armazena uma cópia da mensagem em seu spool, junto com o 

horário do armazenamento e a identificação do remetente  e do destinatário. A transferência da mensagem 

é  executada  por  um processo  em background,  permitindo  que  o  usuário  remetente,  após  entregar  a 

mensagem ao sistema de correio eletrônico, possa executar outras aplicações.

 

 

O processo de transferência de mensagens,  executado em backgorund, mapeia o nome da máquina de 

destino em seu endereço IP, e tenta estabelecer uma conexão TCP com o servidor de correio eletrônico   

da máquina de destino. Quando recebe a confirmação  do recebimento e armazenamento, o cliente retira a 

cópia da mensagem, que mantinha em seu spool  local.  Se a  mensagem, por  algum motivo,  não for 

transmitida com sucesso, o cliente anota o horário da tentativa e suspende sua execução. Periodicamente, 

o cliente acorda e verifica que existem mensagens a serem enviadas na sua área de spool e tenta transmiti-

las.  Se  uma mensagem não  for  enviada  por  um período,  o  serviço  de  correio  eletrônico  devolve  a 

mensagem ao remetente, informando que não conseguiu enviar as mensagens.

 



 

Quando o usuário se conecta ao sistema , o sistema de correio eletrônico é ativado para verificar se 

existem mensagens na caixa postal do usuário. O  sistema de correio eletrônico emite um aviso para o 

usuário  que,  quando achar  conveniente,  ativa  o  módulo  de  interface  com o  usuário  para  receber  as 

correspondências.

 

 

Uma mensagem SMTP divide-se em duas partes, cabeçalho e corpo. Separados por uma linha em branco, 

no  cabeçalho  são  especificadas  as  informações  necessárias  para  a  transferência  da  mensagem.  O 

cabeçalho é composto por linhas, que contêm uma palavra-chave, seguida de um valor, identificando o 

remetente, e o destinatário. No corpo são transportadas as informações da mensagem propriamente dita. O 

formato do corpo é livre e as mensagens são transferidas no formato texto.

 

 

O usuário do sistema de correio eletrônico é localizado através de um par de identificadores. Um deles 

especifica o nome da máquina de destino e o outro identifica a caixa postal do usuário. Um remetente 

pode enviar, simultaneamente, várias cópias de uma mensagem, para diferentes destinatários, utilizando o 

conceito de lista de distribuição.

 

 

O SMTP especifica como o sistema de correio eletrônico transfere mensagens de uma máquina para 

outra. O módulo interface com usuário e a forma como as mensagens são armazenadas não são definidos 

pelo SMTP. O sistema de correio eletrônico pode também ser utilizado  por processos de aplicação, para 

transmitir mensagens contendo textos.

 

 

5.2.8        WWW (World-Wide-Web)

 



 

O WWW foi desenvolvido para permitir o acesso a informações organizadas na forma de um hipertexto, 

que engloba documentos armazenados em servidores espalhados por toda a inter-redes.

 

 

Um programa cliente, quando executado mostra um objeto WWW, que se aparente como um documento 

com texto e possivelmente  imagens, nas quais frases e imagens são destacadas. A seleção de uma área 

destacada  é  denominada  âncora,  esta  faz  com que  o  programa  cliente  busque  outro  objeto  WWW, 

possivelmente localizado em uma outra máquina, no servidor WWW. O objeto recuperado é normalmente 

um outro hipertexto, podendo o processo de navegação prosseguir até que a execução do programa cliente 

seja encerrada. Existem vários tipos de clientes WWW, como a informação é transmitida na rede num 

formato lógico padrão, cada cliente pode interpretá-la do modo mais natural  possível para uma dada 

plataforma, utilizando de forma otimizada as fontes, cores e outros recursos de interfaces com o usuário 

disponíveis na plataforma.

 

 

O HTTP (Hypertext  Transfer  Protocol)  é  um protocolo  usado  para  transferência  de  informações  no 

WWW. Os dados transferidos pelo HTTP podem ser texto não estruturado, hipertextos,  imagens,  ou 

qualquer outro tipo de dados. O HTTP pode ser usado para fazer acesso a documentos em um conjunto 

não limitado e extensível de formatos. Para que isso seja possível, o cliente, ao solicitar a transferência de 

uma cópia de um objeto, envia uma lista com os formatos que podem manipular. O servidor responde 

enviando o objeto solicitado e codificado em um dos formatos informados pelo cliente.

 

 

O  HTTP  é  um  protocolo  Internet  semelhante  ao  FTP.  Ele  utiliza  uma  conexão  TCP  para  cada 

transferência de objeto e a conexão só é mantida enquanto dura a transferência. Apesar da habilidade do 

HTTP em negociar formatos, o WWW possui uma linguagem básica para intercâmbio de hipertexto, 

denominada HTML ( HyperText Markup Language ).

 

 



5.2.9        SNMP ( Simple Network Managemente Protocol)

 

 

O sistema de gerenciamento de redes da arquitetura Internet TCP/IP opera na camada de aplicação e 

baseia-se no protocolo SNMP.  Como no esquema de gerenciamento OSI, os processos que implementam 

as  funções  de  gerenciamento  Internet  atuam como agentes  ou gerentes.  Os agentes  coleta  junto aos 

objetos  gerenciados  as  informações  relevante  para  o  gerenciamento  da  rede.  O  gerente  processa  as 

informações recolhidas pelos clientes, com o objetivo de detectar a presença de falha no funcionamento 

dos componentes da rede.

 

 

Um objeto gerenciado representa um recurso, que pode ser um sistema hospedeiro, ou um equipamento 

de transmissão. Cada objeto gerenciado é visto como uma coleção de variáveis, cujo o valor pode ser lido 

ou  alterado.  As  informações  sobre  os  objetos  gerenciados  são  armazenados  na  MIB (  Management 

Information  Base ),  que contém informações sobre o funcionamento dos hosts, dos Gateways, e dos 

processos que executam os protocolos de comunicação.

 

 

O funcionamento do SNMP baseia-se na troca de operação a qual permite que o gerente solicite que o 

agente lhe informe, ou modifique, o valor de uma variável de um objeto na MIB. O SNMP define também 

uma operação,  a qual permite que um agente informe ao gerente a ocorrência de um evento específico.

 

 

5.2.10    Protocolo de acesso com prioridade

 

 

A  proliferação  de  rede  locais  induziu  um grande  número  de  aplicações  que  exigem requisitos  bem 

diferentes do sistema de comunicação. Em particular, os requisitos de tempo de acesso, desempenho e 



outros  podem variar  de tal  modo que a  otimização de acesso para uma aplicação pode  resultar  em 

degradação de acesso para outra, até um ponto insustentável. A necessidade de funções de prioridade em 

ambientes de multiacesso é evidente. Uma vez que diferentes aplicações impõem diversos requisitos ao 

sistema, é importante que o método de acesso seja capaz de responder as exigências particulares de cada 

uma dessas aplicações.

 

 

São várias razões para a introdução de um esquema de prioridade   em ambientes de multiacesso. Uma 

rede é utilizada inicialmente para dar suporte ao tráfego interativo entre terminais e computadores. Uma 

grande  porção  do  canal  encontra-se  ociosa  e  poderia  ser  utilizada  se  permitisse  um  outro  tipo  de 

aplicação simultânea, como a transferência de arquivos entre computadores. A função de prioridade é 

definida como uma função de mensagem transmitida, bem como o dispositivo do transmissor.

 

Vários são os requisitos de aceitabilidade: o primeiro é uma independência hierárquica de desempenho, o 

que quer dizer que o desempenho do sistema dentro de uma determinada classe de prioridade não pode 

ser afetado pela carga de mensagens, ou uma classe mais baixa. O segundo é uma justiça no acesso e isto 

quer dizer que, dentro de uma mesma classe de prioridade,  todas as mensagens têm igual direito de 

acesso. O terceiro requisito é que o esquema deve ser seguro e confiável de tal forma a não ser afetado 

por erros na informação de prioridade. Ainda há um quarto requisito, que é a sobrecarga decorrente da 

implementação do esquema de prioridade, que deve ser a  menor possível. Por último, este requisito  com 

a ausência de prioridade, nenhuma sobrecarga deve ser impingida ao esquema normal de acesso de rede.

 

 

5.6    Conclusão

 

Os protocolos e suas estratégias  são vistos como aqueles que tiram proveito do alto desempenho de um 

sistema, mas, na verdade, é o sistema em si que se aproveita de suas vantagens e estratégias para a 

detecção de colisões e erros. Tem a grande vantagem de ser simples,  de possuir um baixo custo e ser 

adequados a aplicações em que o tráfego de rede é pequeno, nas quais a prioridade e o tempo são pontos 

básicos.



 

Os Protocolos proporciona uma programação de ida e volta  das mensagens, na mais alta determinação, e 

o reconhecimento do direito de acesso. A prioridade e a transferência é fundamental em um protocolo, 

propondo a estabilidade em tráfego intenso  e a interface é o centro da estrutura de confiabilidade. Dando 

ênfase ao desenvolvimento de uma rede, os métodos de protocolo estabilizam  e organizam um sistema 

para obter uma estrutura necessária.

 

 

 

 

 

 

 

6.0  SERVIÇOS DA REDE

 

 

Quando  foram  construídos  os  primeiros  compradores,  os  usuários  programavam  as  aplicações  em 

linguagem de máquina, interagindo diretamente com o hardware. Logo percebeu-se que algumas tarefas 

básicas se  repetiam nas mais diversas aplicações . Por exemplo, transferencia de dados entre a memória e 

os dispositivos de entrada ou saída. 

 

 

Foi  a  partir daí  que surgiram os sistemas operacionais, que é um software composto de um conjunto de 

rotinas, que fornecem serviços básicos de uso geral, simplificando a utilização dos recursos de hardware 

de uma  máquina. As rotinas ou módulos que compõem um SO (Sistema Operacional)  fornecem serviços 

como: gerenciamento do uso do processador, alocação dos processos na memória principal, controle do 

acesso aos dispositivos de entrada e saída, alocação de informações nos dispositivos de armazenamento.



 

 

Os computadores eram máquinas caríssimas que centralizavam em um único ponto, o processamento das 

aplicações  de vários usuários e, muitas vezes, de toda uma organização. Com a redução do custo do 

hardware,  e  a  introdução dos  microcomputadores  no  cenário  da  informática,  a  estrutura  centralizada 

cedeu lugar  a  uma estrutura totalmente  distribuída.  Nessa estrutura  diversos equipamentos  dos mais 

variados portes processam informações de forma isolada, o que acarretar uma serie de problemas. Do 

ponto de vista do hardware dos computadoras, a modificação necessária para viabilizar sua ligação à rede 

foi a introdução de um dispositivo de entrada e saída adicional, responsável pela interface do comprador 

com o sistema de comunicação: no qual hoje é a placa de rede, que faz toda essa interface.

 

 

Nesse  contexto  surgiram  os  sistemas  operacionais  de  redes,  como  uma  extensão  dos  sistemas 

operacionais locais, complementando-os com o conjunto de funções básicas e de uso geral, necessárias às 

operacionais locais, complementando-os com o conjunto de funções básicas e de uso  geral, necessárias à 

operação das  estações,  de  forma a tornar  transparente  o  uso dos recursos  compartilhados.  Dentre  as 

funções do sistema operacional de rede destaca-se o gerenciamento do acesso do sistema de comunicação 

e, consequentemente, as estações remotas para utilização de recursos  de hardware e software remotos.

 

 

6.1  Arquitetura Cliente – Servidor

 

 

Na arquitetura Cliente – Servidor, as estações da rede dividem-se em estações cliente, que só possuem as 

funções do módulo cliente,  acoplados ao seu sistema operacional  local,  e  as estações servidoras.  As 

estações servidoras necessariamente possuem as funções e módulos servidores e podem possuir também 

as funções do módulo cliente.

 

 



Transparência é um requisito fundamental dos sistemas  operacionais de redes, que fazem com que  os  

SORs  atuem  de  forma  que  os  usuários  utilizem  os  recursos  de  outras  estações  da  rede,  como  se 

estivessem  operando  localmente.  Para  que  isso  ocorra,  existe  o  redirecionador,  que  intercepta  as 

chamadas feitas pelas aplicações ao  sistema operacional local, desviando aquelas que dizem respeito a 

recursos  remotos  para  o  módulo  do  sistema  operacional  de  rede,  responsável  pelos  serviços  de 

comunicação, que providencia o acesso ao dispositivo remoto. O redirecionado foi o mecanismo básico 

sobre o qual foram desenvolvidos os sistemas operacionais de rede. Entretanto,  ele não é a única forma 

utilizada pelas aplicações para interagir como sistema operacional de rede.

 

A  interface  entre  as  aplicações  e  o  sistema  operacional  baseia-se,  usualmente,  em  interações 

solicitação/resposta,  nas  quais  a  aplicação  solicita  um serviço  através  de  um  chamando  ao  sistema 

operacional.  O sistema operacional  em resposta  a  chamada executa  o  serviço  solicitado  e  responde, 

informando  o  status  da  operação,  e  transferindo os  dados  resultantes  da  execução para  a  aplicação, 

quando for o caso. 

 

 

No módulo de interação cliente- servidor, a entidade que solicita um serviço é chamada cliente e a que 

presta serviço, é o servidor. A interação cliente-servidor constitui-se no modo básico de interação dos 

sistemas  operacionais  de  redes.  As  estações  que  disponibilizam  a  outras  estações  o  acesso  a  seus 

recursos  através  da  rede  devem  possuir  a  entidade  servidor.  As  estações  que  permitem  que  suas 

aplicações utilizem recursos compartilhados com outras estações devem possuir a entidade cliente.

 

 

Nas estações que possuem o módulo cliente,  o SOR, ao receber um pedido de acesso a um recurso 

localizado em outra estação da rede,  monta uma mensagem contendo o pedido e a envia ao módulo 

servidor  da  estação,  onde  será  executado o serviço na  estação remota.  O SOR recebe  a  mensagem, 

providencia a execução do serviço solicitado, monta uma mensagem com o resultado da  execução e a 

envia de volta para o SOR da estação requerente. Quando o SOR  na estação que requisitou o serviço 

recebe a mensagem, transporta-a, fazendo  sua entrega a aplicação local.

 

 



As funções necessárias a SOR nos módulos clientes são diferentes  das funções nos módulos servidor, o 

SOR restringe-se praticamente a fornecer serviços de comunicação  de pedidos para o servidor e a 

entregar as respostas às aplicações. Podemos classificar os módulos de um SOR instalados nas estações 

em dois tipos:

 

-         SORC – módulo cliente do sistema operacional.

-         SORS – módulo servidor do sistema operacional.

 

 

Existem vários tipos de arquitetura Cliente – Servidor, uma delas é a arquitetura Peer – To – Peer, na qual 

as duas estações cliente e servidor possuem os dois módulos, SORC, módulo cliente, e o SORS, módulo 

servidor.

 

 

Já a arquitetura na qual o servidor é dedicado as estações servidoras inclui um módulo SORS e o SORC 

que só  existindo,  permite que  seja cliente de outro servidor. Nessa arquitetura, geralmente as estações 

servidoras não permitem usuários locais, sendo integralmente dedicados ao atendimento de pedidos pelas 

estações cliente através da rede.

 

 

Um outro tipo de arquitetura é a arquitetura com servidor não dedicado, no qual as estações servidoras 

possuem um sistema operacional local, que é estendido por um módulo SORS e um módulo SORC. O 

módulo SORC pode ser usado tanto pelo SORS, quanto pelas aplicações do usuários locais das estações 

servidoras. Assim, os recursos locais das estações dos usuários são compartilhados, tanto pelos usuários 

atendidos  pelo sistema operacional  local,  quanto pelos usuários remotos que fazem pedidos ao SOR 

através da rede. Com a estação servidora possui um módulo SORC, o seu RORS  pode ser cliente de outra 

estação servidora, como de alguns servidores dedicados.

 



 

6.2                          Módulo Cliente

 

 

Quando um redirecionador recebe  uma execução de serviço, ele verifica se o acesso é de um recurso 

remoto, e repassa a solicitação para o driver de protocolo.  O driver de protocolo consiste em usualmente 

em uma implementação dos protocolos de comunicação, usados para controlar a transferência de dados na 

rede, adicionar informações de controle de seus protocolos às mensagens e, posteriormente,  entregar as 

mensagens ao driver da placa de interface da rede. A placa envia, através do meio físico, a mensagem do 

módulo cliente para o módulo servidor, em uma estação remota. Na estação remota, onde reside o módulo 

servidor, o pedido recebido pela placa de rede é entregue ao driver de protocolo  pelo driver de placa. O 

driver de protocolo entrega, finalmente, a mensagem ao sistema operacional de rede do servidor. 

 

 

O sistema operacional do servidor executa o pedido, e entrega a resposta ao driver de protocolo para que 

ele o envie de volta para o módulo cliente. Quando a resposta chega à estação do módulo cliente, ela é 

repassada  pelo  driver  da  placa  para  o  driver  de  protocolo,  e  por  este  para  o  redirecionador  que, 

finalmente, entrega a resposta ao processo de aplicação.

 

6.3                          Módulo Servidor

 

Uma das funções básicas das rede locais é o compartilhamento de recursos  caros e especializados, isto é, 

serviços. Vários serviços são usuais para todas as aplicações, fazendo com que módulos de propósito 

específico  dos  SORS fossem projetados  de  forma  a  melhor  oferecê-los.  Estações  que  possuem tais 

módulos são chamadas de simplificação de servidores, que são  distinguidos das outras estações pelo 

software de suporte ao serviço e algum hardware especial que contém. Entre os serviços mais oferecidos 

podem citar : 

 

•        Armazenamento de arquivos



•        O gerenciamento de banco de dados

•        O suporte para impressão

•        A tradução de nomes simbólicos em endereços físicos

•        A concentração de terminais

•        Monitoração de redes

•        Criptografia

•        Correio Eletrônico

•        Serviços de Comunicação.

 

 

Servidores podem ser também clientes de outros servidores da rede. Um exemplo bastante prático é um 

servidor de impressão ser cliente de um servidor de arquivos, ao fornecer serviços aos seus próprios 

clientes. Serviço de Correio Eletrônico é um outro exemplo de servidor que, muitas vezes, é realizado 

utilizando os serviços de armazenamento de arquivos de um outro servidor.

 

 

6.4         Servidor de Arquivos 

 

 

O Servidor de Arquivos tem como função oferecer a seus clientes os serviços de armazenamento,  acesso 

de informações e de compartilhamento de disco. Servidores de Arquivos controlam unidades de disco ou 

outras unidades de armazenamento, sendo capazes de aceitar pedidos de transações das estações clientes e 

atendê-las utilizando seus dispositivos de armazenamentos de dados, gerenciar um sistema de arquivos, 

que pode ser utilizado pelo usuário em substituição ou em adição ao sistema de arquivos existente na 

própria estação. O sistema de arquivos possui uma estrutura hierárquica de diretórios para a proteção de 

seus arquivos individuais e de diretórios através de palavras chave.



 

 

Um servidor  de  arquivos  geral  é  aquele  que  é  capaz  de  aceitar  transações  independente  do  sistema 

operacional do cliente, ou seja, independente da estrutura de arquivos utilizado pelo cliente. Nesse caso, 

existe um sistema de arquivos padrão da rede utilizado pelo servidor de arquivos, nos quais os vários 

arquivos das demais estações da rede devem ser convertidos para a comunicação com o servidor. Sendo 

adotada  essa  solução,  todos  os  arquivos  da  rede  são  potencialmente  acessíveis  a  todas  as  estações, 

independente das estruturas de arquivos individuais.

 

 

A solução apresentada para o servidor de arquivos tem como vantagem a generalidade, mas,  as vezes, é 

de difícil  implementação, pois exige das estações um processamento para a conversão de sistema. Muitas 

vezes essa capacidade de processamento não está disponível nas estações.  Nesse caso,  o servidor de 

arquivos deverá funcionar muito mais como um servidor de disco,  sendo capaz de armazenar várias 

estruturas de arquivos diferentes, mas sem qualquer tipo de compartilhamento entre vários sistemas.

 

 

A comunicação de um cliente com o servidor de arquivos pode ser totalmente transparente ou não, isto é, 

o servidor pode tornar totalmente transparente  para o cliente  a localização de arquivos e  a troca de 

primitiva  com o servidor. 

 

 

Nada  impede que uma rede possua mais de um servidor de arquivos. Nesse caso, se a transparência de 

localização é  desejada,  algum esquema de gerenciamento de arquivos distribuídos é  necessário.  Esse 

esquema dever prover globalmente as mesmas funções de um servidor individual, no que diz respeito a 

direitos de acesso, proteção e  integridade de dados. O servidor de arquivo pode ser dividido em três 

subsistemas  funcionais : 

 

•        Subsistema de gerência de arquivos, 



•        Subsistema de cache de disco,

•        Subsistema de controle de acesso compartilhado e segurança.

 

 

Alguns servidores implementam  o seu próprio subsistema de gerência de arquivos a fim de obter melhor 

eficiência e mais segurança, enquanto os outros utilizam os serviços do sistema operacional  local. O 

subsistema de cache de disco aumenta a eficiência do servidor, acessando o disco em grandes blocos de 

dados, fazendo com que fiquem mantidos em memória RAM, tentando diminuir o número de acessos 

físicos nas unidades de armazenamento.

 

 

O subsistema de acesso compartilhado controla o acesso simultâneo dos arquivos, permitindo que eles 

sejam compartilhados e utilizados concorrentemente. São usados dois modelos básicos para controlar o 

acesso aos arquivos: os modelos Share Level e User Level. Sendo que, no modelo Share Level, cada 

recurso compartilhado e cada direito de acesso possui uma ou mais senhas. Qualquer pessoa que conheça 

a senha pode utilizar o recurso com o direito de acesso associado. Já no modelo User level, cada usuário 

possui  um  senha  pessoal,  que  autoriza  seu  acesso  ao  sistema,  e  cada  recurso  possui  uma  lista  de 

permissões  de  acesso,  dando  permissões  somente  para  aqueles  usuários  que  pertencem  à  lista  de 

permissões.

 

 

 

6.5         Servidor de Banco de Dados

 

 

As aplicações baseadas no acesso a bancos de dados podem utilizar um sistema gerenciador de  bancos de 

dados, executado no cliente, que usa um  servidor de arquivos. Alternativamente, pode-se pensar em uma 

solução para que parte das funções do SGBD fosse executada no servidor, que agora assume não apenas 



as funções de processamento de consultas, sendo por isso denominado  servidor de bancos de dados. 

 

 

A utilização de servidores de bancos de dados permite a centralização de  funções, como controle de 

concorrência  e manutenção de consistência dos bancos de dados e várias outras funções  viabilizadas 

pelo processo orientado a transações implementadas.   A utilização  de servidores de bancos de dados é o 

aumento do desempenho das aplicações  e da rede, uma transação na qual são lidos os registros de um a 

banco de  dados, sendo alguns deles selecionados por um critério qualquer para geração  de um relatório.

 

 

Ao utilizar um servidor de arquivos para executar uma tarefa, o SGDB tem de ler todos os registros  da 

base de dados residente no servidor, solicitando que o servidor de arquivos  abra arquivos da base de 

dados em questão, e transfira através da rede, todos os registros para a estação  cliente. Ao receber os 

registros, o SGBD local  aplica  o critério de seleção e entrega  a aplicação ao cliente. Se for utilizado um 

servidor de bancos de dados,  o SGBD local primeiramente codifica o pedido do usuário,  entrega ao 

servidor  de  bancos  de  dados,  que  processa  a  consulta,  lendo todos  os  registros  do  banco de  dados 

localmente, selecionando-os de acordo com o critérios definidos. Dois aspectos explicam o aumento do 

desempenho  da aplicação quando é utilizado um servidor de banco de dados:

 

•        O Primeiro é a utilização da rede, que só transporta registros que efetivamente  irão compor o 

relatório, resultando  em um ganho no desempenho de todas as aplicações que estão utilizando a rede 

para transmitir dados.

 

•         O segundo é concentrar os procedimentos no hardware do servidor, resultando  em uma velocidade 

de processamento maior do que no caso da seleção ser  realizada  no cliente, que possui mecanismos 

de processamento mais baixo que o servidor.

 

 

6.6       Servidor de Impressão



 

 

O servidor de impressão tem como finalidade oferecer serviços de impressão  a seus clientes, possuindo 

um ou mais tipos de impressora acoplados, cada  um adequado à qualidade ou rapidez de uma aplicação 

particular. 

 

 

São  utilizadas  várias  formas para  implementar  um servidor,  sendo a  mais  simples  baseada  na  pre-

alocação da impressora. O cliente envia um pedido ao servidor, manifestando o desejo de uso de uma 

impressora específica. Uma  outra forma  é a utilização  da técnica de spooling, o cliente, ao invés  de 

pedir a alocação de uma impressora, envia diretamente ao servidor o documento a ser impresso, este é 

colocado em uma fila de espera, sendo impresso quando a impressora estiver disponível. 

 

A fila  de impressão pode  ser realizada  em arquivos localizados nos  discos existentes do servidor de 

impressão, ou através de arquivos de  um servidor de arquivos.

 

 

6.7         Servidor de Comunicação

 

 

É interessante ligar dispositivos sem inteligência à rede, ou mesmo livrar os dispositivos a serem ligado, 

dos procedimentos de acesso à rede. Nos dois casos é  necessária uma estação especial de frente, que será 

responsável pela realização  de todos os procedimentos de acesso à rede. As funções realizadas por essa 

estação especial definem o que chamamos de servidor de comunicação.

 

 

É  bastante usual a utilização de servidores de comunicação para ligação de terminais de pequena 



capacidade à rede, como também para ligação de computadores de grande porte à rede. A ligação do 

servidor ao computador ou terminal pode ser realizada de várias maneiras: desde linhas assíncronas de 

baixa velocidade  e protocolo de comunicação bem simples, até canais de entrada e saída com protocolos 

bastante complexos.

 

 

6.8         Servidor  de Gerenciamento

 

 

A monitoração do tráfego do estado e do desempenho  de uma estação da rede, assim como a monitoração 

do  meio  de  transmissão  e  de  outros  sinais,  é  necessária  para  o  gerenciamento  da  rede  de  forma  a 

possibilitar  a  detecção  de  erros,  diagnoses e  resoluções  de  problemas  como  falhas,  diminuição  do 

desempenho e outras. Algumas redes realizam essa monitoração em cada nó, podendo esses nós enviar 

em seus relatórios a quaisquer outros. Os padrões de gerenciamento SNMP da arquitetura Internet TCP/IP 

e  CMIS/CMIP  da  ISO  definem elementos  de  controle  em cada  estação,  que  são  responsáveis  pela 

monitoração de parâmetros  de controle e de detecção de  condições de erro.  Esses mesmos padrões 

especificam um outro elemento, o gerente que é  responsável  pelo processamento das informações de 

gerenciamento. Na primeira modalidade na qual o gerenciamento é distribuído, as funções de gerente, 

definidas  nesses  padrões,  são  executadas  em  várias  estações  da  rede.  O  uso de  um  servidor  de 

gerenciamento  não  libera  as  estações  de  realizarem estatística  de  controle  e  medidas  de  diagnose  e 

desempenho. Essas funções devem ser realizadas individualmente pelas estações, com relatórios sendo 

enviados periodicamente ao servidor. 

 

 

Ao  servidor caberá a análise e a obtenção de dados globais da rede para tomada de decisões quanto ao 

dimensionamento da rede, tarifação e isolamento de falhas. Muitas vezes, o servidor é capaz de reescrever 

todos os pacotes que transitam pela rede, mesmo aqueles não endereçados a ele. Dados que exigem 

segurança devem sofrer algum tipo de criptografia em níveis superiores de protocolo, sendo estas 

criptografias feitas nas estações de origem. No modelo de gerenciamento  centralizado, utiliza-se a 

terminologia dos padrões de gerenciamento ISO e da arquitetura Internet TCP/IP.

 



 

6.9         Conclusão

 

 

Em um sistema de redes de computador há algumas falhas, a partir destas surgiram os Serviços de Redes 

que  têm a  função de  detectar  e  recuperar  as  falhas  existentes  no  sistema.  O serviço oferece  muitas 

vantagens e tecnologia para melhoria de um sistema de computador.

 

 

O serviço conta com os módulos Cliente/Servidor,  nos quais  o sistema operacional  permite algumas 

funções básicas,  como fornecer serviços de comunicação ou a entrega de respostas às aplicações.  O 

compartilhamento de  recursos caros  e  especializados  é  a  base para que um (serviço)  seja  de  grande 

utilidade em um sistema de redes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0  CONCLUSÃO

 

Realmente, hoje o sistema de redes de computador é vital. A computação é, nos dias atuais, sinônimo de 

capital e quem concorre em um mercado no qual a competitividade e a transmissão de informação são 

extremamente necessárias, não pode deixar de possuir um sistema em redes.



 

A  evolução  continua  e  a  tecnologia  de  comunicação  vem,  desde  então,  abrindo novas  fronteiras.  O 

emprego  de  sistemas  de  comunicação  capazes  de  transportar  dados  a  alta  velocidade  e  a  grandes 

distâncias permitiu a introdução do conceito e uso de um sistema em redes.

 

Hoje a informação é processada e distribuída através das redes que possuem alcance mundial, estas se 

espalham  com  grande  rapidez  e  interligam  todo  o  mundo,  desde  empresas  de  grande  porte  até 

computadores pessoais.

 

O sistema de redes é formado por um conjunto de módulos processadores, capazes de trocar informações 

e compartilhar recursos interligados por um sistema de comunicação. O sistema de redes funciona como 

um enlace, que transmite e troca informação de um computador para outros.

 

É claro que num sistema de redes pode haver falhas, mas o sistema possui seus próprios  serviços, os 

quais detectam e solucionam os seus próprios erros. É necessário, para a implementação de um sistema 

em redes de computadores, que o administrador elabore uma política, em que possa  encontrar a melhor 

maneira e as melhores adaptações para satisfazer o usuário.
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