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RESUMO
 

Percebe-se que, devido à crescente digitalização da rede e o aumento da capacidade e 
confiabilidade dos sistemas, as empresas operadoras perdem um pouco o seu papel típico de 
atuação na arquitetura das redes e passa a se preocupar mais com os serviços fornecidos aos 
usuários, que é um fator diferencial de fundamental importância no mercado. As redes de 
telecomunicações podem ser vistas, independentemente do tipo e dos equipamentos 
utilizados, a escolha do meio de transmissão adequado às aplicações é extremamente 
importante não só pelos motivos mencionados acima, mas também pelo fato de que ele 
influencia diretamente no custo das tarefas com a rede. Isso equivale a dizer que a busca pela 
agilidade, economia e viabilidade dos recursos oferecidos pelas redes, e suas ramificações é o 
que possibilita o avanço cada vez maior desta, dentro da área das telecomunicações. A 
exemplo disto tem-se o ADSL (Net Super), tecnologia que permite o usuário navegar na 
Internet sem a necessidade de uma linha telefônica exclusiva, oferecendo assim agilidade, 
baixo custo e retorno satisfatório para os clientes. A tecnologia ADSL atende todas as 
necessidade  do usuário, seja ela nas empresas ou até mesmo para uso pessoal.
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1-Introdução

 

 



              

Na virada do século XX, para o século XXI, pode-se dizer que é um momento  único e especial da 

história da humanidade: pela primeira vez o planeta apresenta-se para nós simultaneamente. Esse 

fenômeno se harmoniza com outros elementos da época, marcada por um extraordinário  aumento da 

escala das relações humanas,  ancorando na revolução técnica científica que vem se intensificando a cada 

dia. 

Um exemplo dessa revolução é a Internet, que apresenta um crescimento agressivo. Por volta mais 

ou menos do ano de 1995, com a criação da Word Wide Web, a Internet popularizou-se. Desde então, o 

número de usuários tem crescido de uma maneira fenomenal. Ao mesmo tempo, os usuários estão usando 

aplicações que demandam cada vez mais banda de transmissão.

Essa  demanda  exige  uma  maior  eficiência  na  comunicação  e  altas  taxas  de 

transmissão. A tecnologia ADSL (Asymmetric  Digital Subscriber Line) preenche os requisitos 

de oferecer uma conexão permanente, de alta velocidade, a um custo aceitável  tanto para 

usuários residenciais quanto comerciais. O efeito do ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) 

na conectividade é o mais evidente quando  se comparado ao tempo de download (para o 

mesmo tamanho de arquivo) em diferentes tecnologias de acesso. Por isso, a CTBC Telecom 

oferece o Net Super que é uma tecnologia de acesso rápido sem a necessidade de uma linha 

telefônica exclusiva e supre todas as necessidades do usuário, seja ela nas empresas ou até 

mesmo para seu uso pessoal.

 O 2º capítulo trata dos meios físicos e da busca pela dinamização dos serviços, levando em conta 

os custos e a infra-estrutura, protocolos, modens, etc., além da tendência à integração entre imagem, som 

e dados.

            No 3º  capítulo,  se  faz  uma explanação  em detalhes  (técnicos)  da  nova  família  de 

tecnologias que desponta como solução de médio prazo para um problema que a muito tempo 

esta presente. As tecnologias DSL que prometem solucionar o paradoxo entre o aumento de 

usuários e a capacidade de atendimento da Internet.

            Um estudo de caso é apresentado no 4º capitulo onde, é detalhado um empreendimento 

da CTBC Telecom (NETSUPER), baseado na tecnologia ADSL; que envolve outras regionais: 

Franca,  Uberaba,  Patos  de  Minas  e  Itumbiara,  além  de  Uberlândia,  que  será  a  base.  A 

implantação  desse  projeto  foi  de  responsabilidade  da  Nokia.  Os  detalhes  técnicos  e 

procedimentais estão devidamente tratados, bem como as conclusões sobre o mesmo.

            E finalmente, segue-se uma conclusão sobre o tema em estudo no 5º capitulo.

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Redes a Serviço da Telecomunicação

 

Pode-se  definir  um  sistema  de  rede  como  um  conjunto  de  unidades  com 

processamentos  independentes,  compartilhando  recursos  de  Software,  e  dados  entre  uma 

comunidade  de  usuários.  Assim sendo,  independente  do  porte  da  rede  a  qual  o  usuário 

recorre,  pode-se  afirmar  que  o  advento  deste  sistema  ocasionou  uma  revolução  na 

comunicação em geral.

            A Internet, nos dias atuais, tornou-se o mais forte exemplo dessa afirmação, uma vez 

que por meio dela qualquer pessoa pode  acessar em tempo  hábil  uma informação que por 

outras vias  teria, para sua obtenção,      um grande gasto de tempo (e de ônus). Isso equivale 

a  dizer  que a  busca pela  agilidade,  economia  e  viabilidade dos recursos oferecidos pelas 

redes,  é  uma constante.  Nesse sentido,  a  evolução das redes nas  telecomunicações tem 



passado por transformações inacreditáveis.

 Este  capítulo  apresenta  sistemas  em  redes  (hoje  chamada  Internet)  e  suas 

ramificações  e  da  maneira  como  está  sendo  a  evolução  desta,  dentro  dos  ares  da 

Telecomunicação.

 

2.1 – Redes e Internet

 

O ser humano, na busca por conhecimentos, tem sido capaz de criar mecanismos de 

comunicação fabulosos:  a  fala,  a  escrita,  etc.  Tem,  também concebidas as  mais  variadas 

invenções para tal fim, como o computador, que nada mais é que o aperfeiçoamento de idéias 

anteriormente concebidas.        

Em 1967, no auge da Guerra Fria, uma divisão do Departamento  de Defesa dos EUA o 

DARPA,  percebeu  a  necessidade  de  se  criar  uma  maneira  fácil  de  trocar  informações 

militares entre cientistas das mais variadas classes.

Foi  desenvolvido,  nesse  contexto,  o  Darpanet,  uma  rede  simplificada  de 

aproximadamente quatro computadores, mais tarde chamada de  Arpanet.Com esse avanço 

pesquisadores  civis  das  universidades  também  passaram  a  ter  acesso  informações,  por 

mensagens eletrónicas que se trocavam através de caixas pessoais. A partir daí a Arpanet 

desenvolveu um protocolo para a rede, sendo este utilizado na comunicação da rede.

Mas, para que isso acontecesse deveria ser utilizado uma linguagem de programação 

comum  de  comunicação.  Nesta  época  existiam  quatro  linguagens,  o  FORTRAN,  ALGOL, 

COBOL e o LISP. Mesmo assim, começava-se os primeiros problemas, já que a Arpanet ia 

fazer a transferencia de arquivos em grandes quantidades, em um curto espaço de tempo e  as 

linhas telefônicas ainda não eram satisfatórias.

            O sistema de transmissão, conhecido por modem, “foi  desenvolvido pela companhia 

americana AT&T, em 1960, que o chamou de Dataphone, e que já fazia o que os modems de 

hoje fazem, que é transformar os dados digitais em sinais analógicos, transmitir esses sinais 

por cabos telefônicos e depois reconstitui-los no formato digital original”.[1]

            Quando criou o Dataphone, a AT&T nem pensava nos computadores, porém este foi sua base 

geral. Entretanto, o tempo que  se gastava para fazer a transmissão de uma página de texto ou de desenhos 

era muito grande, tornando o processo muito lento. O tempo era o maior problema.



            A  ARPANET  necessitava  então  de  um  modelo  de  protocolos  que  assegurasse  a 

funcionalidade esperada, mostrando-se confiável, flexível, e de fácil implementação. Foi então 

que  se desenvolveu a arquitetura TCP\IP.  A ARPANET cresceu e tornou-se a rede mundial de 

computadores - Internet. Com isso, os fabricantes de outras redes passaram a utilizar o padrão 

TCP\IP,  com  a  finalidade  de  se  conectar  a  mesma,  e  sua  normalização  chegou  após  a 

utilização em massa.  

            Alguns dos principais marcos da história da Internet estão representados no gráfico da 

figura 2.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Figura: 2.1 – Internet e sua Evolução [1]
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2.2 – A Arquitetura TCP/IP

            

A arquitetura TCP\IP (Transmission Crontrol Protocol/Internet ou Protocolo de Controle  

de  Transmissão/Protocolo  da  Internet), refere-se  ao  conjunto  de  protocolos  utilizados  na 

Internet. Tem como função principal à interface do modelo TCP\IP com diversos tipos de redes 

( X.25, ATM FDDI, Ethernet, Token Ring, sistema de conexão  ponto a ponto SLIP, etc...).

            A TCP\IP foi projetado para interligar redes de diferentes tecnologias. Pois não existe 

nenhuma tecnologia de rede que possa atender as necessidades de todos os usuários. 

Esta arquitetura  é constituída basicamente por duas camadas; a camada de rede e a 

camada de transporte.

 

 

2.2.1 – Camada de Rede (IP - Internet Protocol)

            

A camada de rede é a primeira do modelo, também conhecida como camada Internet, é 

ela  a  responsável  pelo  endereçamento,  roteamento  dos  pacotes,  controle  de  envio  dos 

pacotes,  controle  de  envio  e  recepção  (erros,  bufferização,  fragmentação,  seqüência, 

reconhecimento, etc.), etc.

            Dentre  os  protocolos  da  camada  de  Rede,  destaca-se  inicialmente  o  IP  (Internet 

Protocol), além do ARP, ICMP, RARP e dos protocolos de roteamento (RIP, IGP, OSPF, Hello, 

EGP  e  GGP).  A  camada  de  rede  é  uma  camada  não  orientada  á  conexão,  portanto  se 

comunica através de datagramas [2].

 

2.2.2 – Camada de Transporte

            

É  nesta  camada  que  se  faz  o  controle  da  conversação  entre  as  aplicações 

intercomunicadas  da  rede.  A  camada de  transporte  é  uma camada  fim-a-fim,  isto  é,  uma 



entidade desta camada só se comunica com a sua entidade par do host destinatário. Ela utiliza 

dois protocolos: o TCP e o UDP. O primeiro é orientado á conexão e o segundo não são  

orientados  á  conexão.  E  estes  protocolos  podem  servir  a  mais  de  uma  aplicação 

simultaneamente.

            O protocolo TCP que faz a comunicação fim-a-fim da rede. È orientado á conexão e  

altamente confiável, independente da quantidade de serviços das sub-redes que servem de 

caminho.  Para  a  confiabilidade  de  transmissão,  garante  a  entrega  das  informações  na 

seqüência que lhe foi fornecida, sem perda nem duplicação.

            O protocolo UDP é mais rápido que o TCP, pelo fato de não verificar o reconhecimento 

das  mensagens  enviadas.  Por  isso,  não  é  confiável  como  o  TCP.  Este  protocolo  não  é 

orientado  a  conexão  e  não  prove  muitas  funções:  ele  não  controla  o  fluxo  podendo  os 

datagramas  chegar fora de seqüência ou até mesmo não chegarem ao destinatário.

O acesso à camada de aplicação é feito através de portas que recebem um número 

inteiro para cada tipo de aplicação, podendo   também estas portas ser criadas à medida  que 

vão surgindo novas necessidades de se desenvolver novas aplicações.

            A maneira como a camada de transporte  transmite  os dados das várias aplicações 

simultâneas é feito por intermédio da multiplexação, onde várias mensagens são repassadas 

para a camada de rede  que se encarrega de empacotá-lo e mandar  para uma ou mais portas 

específicas. [3] 

 

 

2.3 – Camada de Aplicação

 

            É formada pelos protocolos utilizados pelas diversas aplicações da arquitetura TCP\IP. 

Esta camada não possui um padrão comum, o padrão é estabelecido para cada aplicação, isto 

é, o FTP possui seu próprio protocolo, , bem como o SNMP, GOPHER, DNS, e outros.

            A arquitetura TCP/IP, não possui uma padronização comum. O endereçamento é feito 

através de portas, por onde são passadas as mensagens. A comunicação entre máquinas da 

rede é possibilitada através dos protocolos UDP e TCP.

            Portanto é na camada de aplicação que se estabelece o tratamento das definições entre 



representação de formato de dados.[3]

 

 

v    TELNET (Terminal Virtual)

 

É um protocolo que permite a operação em um sistema remoto através de uma sessão de 

terminal. Com isso, a aplicação servidora recebe as teclas acionadas no terminal remoto como 

se fosse local. Utiliza a porta 23 do TCP.

O TELNET oferece três serviços: Definição de um terminal virtual de rede, Negociação de opções 

(modo de operação, eco, etc.) e Transferência de dados.[3]

 

 

v     FTP (File Transfer Protocol) 

 

 

Provê serviços de transferencia, renomeação e eliminação de arquivos, além da 
criação, modificação e exclusão de diretórios. Para sua operação, são mantidas duas 
conexões: uma de dados e outra de controle. Não implementa segurança, o que deixa para o 
TCP, exceto as requisições de senhas de acesso a determinados arquivos (ou servidores 
FTP).

As transferências de arquivos podem ser no modo TEXTO, onde há conversões de 
codificação para o sistema destinatário, e o modo BINÁRIO, onde não há nenhuma conversão 
e todos os bytes são transferidos como estão.

v     SNMP (Simple Network Management Protocol) 

 

É utilizado para trafegar as informações de controle da rede. De acordo com o sistema 

de  gerenciamento  da  arquitetura  TCP/IP,  existem  o  agente e  o  gerente que  coletam  e 

processam,  respectivamente,  dados sobre erros,  problemas,  violação de protocolos,  dentre 

outros.



Na rede existe uma base de dados denominada MIB (Management Information Base) onde 
são guardadas informações sobre hosts, gateways, interfaces individuais de rede, tradução de 
endereços, e softwares relativos ao IP, ICMP, TCP, UDP, etc. Através do SNMP pode-se 
acessar os valores dessas variáveis, receber informações sobre problemas na rede, armazenar 
valores, todos através da base do MIB.

 

v     DSN (Domain Name System) 

 

O DNS é um mecanismo para gerenciamento de domínios em forma de árvore. Tudo começa 
com a padronização da nomenclatura onde cada nó da ávore é separado no nome por pontos. 
No nível mais alto pode-se ter: COM para organizações comerciais, EDU para instituições 
educacionais, GOV para instituições governamentais, MIL para grupos militares, ORG para 
outras organizações.

O DSN possui um algoritmo confiável e eficiente para tradução de mapeamento de nomes e 
endereços

 

 

v     SMTP (Simple Mail Tansfer Protocol)

 

Implementa o sistema de correio eletrônico da Internet, operando não orientado à conexão, 
provê serviços de envio e recepção de mensagens do usuário. Tais mensagens são 
armazenadas num servidor de correio eletrônico onde o usuário destinatário está cadastrado, 
até que este a solicite, quando são apagadas da área de transferência do sistema originador.

O SMTP divide a mensagem em duas partes: corpo e cabeçalho que são separados por 

uma linha em branco. No cabeçalho existem umas seqüências de linhas que identificam o 

emissor, o destinatário, o assunto, e algumas outras informações opcionais.

 

v     RPC (Remote Procedure Call) 

 

Implementam  mecanismos  de  procedimentos  de  chamada  remota,  úteis  no 

desenvolvimento de aplicações cliente-servidor com um nível maior de abstração.

Uma  aplicação utiliza o RPC para fazer interface das suas funções. Assim as funções 

chamadas  pelas  aplicações  são  repassadas  ao  RPC  que  monta  uma  mensagem 



correspondente  e  envia  para  processamento  remoto.  O  servidor,  então  processa  as 

mensagens, executa a rotina e devolve os resultados para o RPC da estação, que reestrutura 

os  dados  e  repassa  à  aplicação.  Tudo  isso  implementa  uma  função  virtualmente  local, 

transparente para a aplicação. 

 

v     NFS (Network File System)

 

O NFS supre uma deficiência do FTP que não efetua acesso on-line aos arquivos da rede. 

Desenvolvido pela SUN Microsystems tem acesso através da porta  do UDP.

O NSF cria uma extensão do sistema de arquivos local, transparente para o usuário, e 

possibilita várias funções como as seguintes:

a. Criação e modificação de atributos dos arquivos; 

b.      Criação, leitura, gravação, renomeação e eliminação de arquivos; 

c.      Criação, leitura e eliminação de diretórios; 

d.      Pesquisa de arquivos em diretórios; 

e.      Leitura dos atributos do sistema de arquivos.

Um dos problemas do NFS é que não suporta acesso compartilhado aos arquivos, 

portanto tais preocupações devem estar a cargo da aplicação.

O NFS utiliza o UDP, portanto tem embutidas várias rotinas de segurança para suprir a 

deficiência do protocolo. [3]

 

2.4 –Na Busca Por Qualidade

 

Há pouco tempo atrás, as operadoras de telecomunicações se preocupavam em 
aproveitar a máxima capacidade de transmissão dos sistemas existentes, se importando muito 
pouco com a qualidade do sistema e dos serviços prestados. 

Também  se percebe que, devido à crescente digitalização da rede e o aumento da 



capacidade e confiabilidade dos sistemas, as empresas operadoras perdem um pouco o seu 

papel típico de atuação na arquitetura das redes e passa a se preocupar mais com os serviços 

fornecidos aos usuários, que é um fator diferencial de fundamental importância no mercado. 

Ocorre, desta forma, um crescimento muito grande em termos de criação, implantação e oferta 

de novos serviços, baseados na integração de áudio, dados, textos, imagens e vídeo, ou seja, 

multimídia. Como exemplo de alguns serviços emergentes, pode-se citar os serviços de rede 

inteligente (RI), serviços em terminais de uso público, processamento digital de sinais de áudio 

e vídeo e os próprios serviços multimídia.

As  redes  de  telecomunicações  podem  ser  vistas,  independentemente  do  tipo  e  dos 

equipamentos  utilizados,  sendo  dividida  em  três  níveis  principais:  aplicação,  serviço  e 

arquitetura.

A camada de aplicação é aquela empregada diretamente pelo usuário final. A camada 

de serviço deve ser projetada pelo provedor de rede para suportar todas as aplicações do 

usuário e a camada de arquitetura propõe as soluções de engenharia que devem prover o 

transporte  de  qualquer  tipo  de  serviço  vendido  pela  operadora  ao  usuário.  O  serviço  é 

normalmente designado como a facilidade que o provedor vende a seus clientes e tipicamente 

suporta várias aplicações.

A necessidade de qualidade, a diversificação e a complexidade cada vez maior destes 

serviços implica em uma necessidade tão vital quanto o próprio serviço: a sua gerência.

Dentro deste conceito de gerenciamento de redes de telecomunicações, começaram a 

surgir  alguns  sistemas  de  supervisão  específicos  para  cada  situação  (por  exemplo, 

gerenciamento de falhas, de tráfego) e para cada fabricante, ou seja, os chamados sistemas de 

gerência proprietários.[2]

Estes equipamentos podem ser vistos como várias centrais telefônicas de fabricantes 

distintos, cada uma com seu próprio sistema de gerência. As centrais são interligadas entre si, 

mas os sistemas de gerência são isolados.

 

 

Este tipo de sistema possui alguns problemas, como:

 

v     A impossibilidade de interconexão entre  sistemas de diferentes fabricantes 



devido ao uso de interfaces não padronizadas;

v     Multiplicidade de sistemas: para cada novo tipo de equipamento/fabricante é 

necessário um novo sistema de supervisão específico;

v     Multiplicidade de terminais  e  formas de operação:  cada sistema tem seus 

próprios terminais e linguagem de comunicação homem-máquina;

v     Multiplicidade de base de dados: cada sistema tem a sua própria base de 

dados  local,  sendo  necessário  atualizar  cada  sistema  isoladamente,  o  que  acaba 

resultando em duplicidades e inconsistências. 

Estes fatores acarretam em uma falta de integração entre processos que impossibilita, 

por exemplo:

Obtenção de uma visão global do estado da rede e dos serviços;

v     Integração de forma automatizada das atividades operacionais;

v     Difusão de informações dos estados de circuitos e serviços de uma forma 

ampla;

v     Flexibilidade de roteamento na rede;

v     Operação e manutenção eficientes, etc.

 

Como conseqüência disto, tem-se:

 

v     Elevação do índice de falhas não detectadas;

v     Congestionamento na rede;

v     Falta de flexibilidade no roteamento;

v     Indicação múltipla da mesma falha;

v     Dados insuficientes para planejamento;

v     Deficiência de operação e manutenção, que acarretam em perda de ligações e 



de receitas, insatisfação do usuário e desperdício pelo aumento dos custos operacionais 

e investimentos extra.

 

2.5 Meios de Transmissão

 

            Meio de transmissão é a conexão física entre as estações da rede. Geralmente eles 

diferem com relação à faixa passante, potencial para conexão ponto a ponto ou multiponto, 

limitação  geográfica  devido  à  atenuação  característica  do  meio,  imunidade  a  ruído,  custo 

disponibilidade de componentes e confiabilidade.

            A escolha do meio de transmissão adequado às aplicações é extremamente importante 

não  só  pelos  motivos  mencionados  acima,  mas  também  pelo  fato  de  que  ele  influencia 

diretamente no custo das interfaces com a rede.

            Qualquer meio físico capaz de transportar informações eletromagnéticas é possível de 

ser usado em redes locais. Os mais comumente utilizados são o par trançado, o cabo coaxial e 

a fibra ótica. Sob circunstâncias especial radiodifusão, infravermelha e microondas também são 

escolhas possíveis.[5]

 

ü      Par Trançado

 

            No par trançado, dois fios são enrolados em espiral de forma a reduzir o ruído e manter 

constantes as propriedades elétricas do meio através de todo o seu comprimento.

            A transmissão no par trançado pode ser tanto analógica quanto digital. Radiação pode 

ocorrer quando a relação entre a separação dos condutores e freqüência de operação chega a 

um certo ponto. Como conseqüência, existe um limite na freqüência de transmissão. A faixa 

passante do par trançado é notavelmente alta, considerando o fato de ele ter sido projetado 

para  o  tráfego analógico  telefônico.  Taxas  de  transmissão podem chegar  até  a  ordem de 

alguns poucos megabits por segundo,  dependendo da distância técnica de transmissão de 

condição e qualidade do cabo.[2]

 



ü      Cabo Coaxial

 

            O cabo coaxial é uma forma de linha de transmissão que possui um condutor interno 

circundado por um condutor externo; tendo, entre os condutores, um dielétrico, que os separas. 

O condutor externo é por sua vez circundado por outra camada isolante.

            Existe  uma  grande  variedade  de  cabos  coaxiais,  cada  um  com  características 

específicas. Alguns são melhores para transmissão em alta freqüência, outros têm atenuação 

mais baixa,  outros são mais imunes a ruídos e interferências,  etc.  Os cabos de mais alta 

qualidade não são maleáveis e são difíceis de instalar, mas cabos de baixa qualidade podem 

ser inadequados para altas velocidades e longas distâncias.

            O cabo coaxial, ao contrário do par trançado, mantém uma capacitância constante e 

baixa independente (teoricamente) do comprimento do cabo, evitando assim vários problemas 

técnicos. Devido a isto oferecerá velocidades da ordem de megabits por segundo, sem ser 

necessário  regeneração de sinal  e  sem distorções ou ecos,  propriedade que revela a alta 

tecnologia já dominada.[2]

Os cabos coaxiais podem ser usados em ligações ponto a ponto ou multiponto. Ligações no 

cabo coaxial causam reflexão devido à impedância não infinita do conector  (“transceiver”). A 

colocação destes conectores em ligações multiponto deve ser controlada de forma a garantir 

que as reflexões não se somem em fase a um valor significativo. Em uma rede em barra, o 

cabo deve ser casado em seus extremos (como da mesma forma o par trançado) de forma a 

impedir reflexões.

 

ü      Fibras Óticas

 

            Transmissão em fibra ótica é realizada pelo envio de um sinal de luz codificado, dentro 

do domínio de freqüência do infravermelho, 1014 a 1015 Hz, através de um cabo ótico. O cabo 

consiste de um filamento de sílica ou plástico, por onde é feita a transmissão da luz. Ao redor 

do filamento existe uma outra substância de baixo índice de refração, que faz com que os raios 

sejam refletidos internamente, minimizando assim as perdas de transmissão.[2]

            A fibra ótica é imune a interferência eletromagnética e a ruídos; e por não irradiar luz 

para fora do cabo, não se verifica “cross-talk”. Ela permitirá uma isolação completa entre  o 



transmissor e receptor,  fazendo com que o período de curto  elétrico entre condutores não 

exista.

            Fibra ótica apresenta uma atenuação independente da freqüência,  permitindo assim 

uma  velocidade  de  transmissão  bastante  alta  (virtualmente  ilimitada).  Sob  condições 

experimentais em laboratório já foram obtidas taxas da ordem de alguns gigabits por segundo.

 

 

2.6-Outros Meios de Transmissão

            

 

Além  dos  três  meios  de  transmissão  já  mencionados,  existem  outros  meios  de 

transmissão, embora menos utilizados em redes locais. Um destes meios é a rádio difusão.

            Aplicações de rádio difusão em redes locais ainda são experimentais e seus custos bastante 

elevados. Por sua natureza, é adequado tanto para ligação ponto a ponto quanto para ligações multipontos. 

Seu emprego é particularmente importante para comunicações entre computadores e o ambiente de rede 

local móvel.

            Rádio difusão também é utilizada em aplicações onde a confiabilidade do meio de 

transmissão é requisito indispensável. Um exemplo drástico seria em aplicações bélicas, onde, 

por exemplo, o rompimento de um cabo poderia paralisar todo o sistema de defesa.

            Nas  ligações  entre  redes  locais  rádio  difusão  também  tem  papel  relevante, 

especialmente  se  as  redes distantes  e  a  taxa  de  fluxo  de  dados entre  elas  precisam ser 

elevada. Neste caso, circuitos telefônicos podem ser inadequados e a rádio difusão pode ter a 

largura de faixa exigida. 

            Radiação infravermelha e microondas são outros meios possíveis de comunicação, mas 

raramente utilizados em redes locais.

            Com esses vários tipos de transmissão os serviços de telecomunicações na atualidade 

exigem  a  cada  dia  maior  velocidade  e  qualidade  colocando  assim  a  antiga  rede  de 

telecomunicações  em  xeque,  pela  sua  maior  capacidade  em  proporcionar  melhor  infra-

estrutura para diversas finalidades.



Por outro lado surge uma concorrência tecnologica como é o caso da tecnologia  ADSL 

que  é  um  meio  de  transmissão  rápido  que  se  utiliza  uma  única  linha  telefônica,  para  o 

aproveitamento das redes de par metálico, mostrando que ainda existe uma sobrevida para as 

redes tradicionais.

Além destes aspectos pode ser citada uma série de outros parâmetros dessa tecnologia 

que se objetiva na criação de novos serviços, que permite ao usuário utilizar a Internet sem 

precisar de uma linha telefônica exclusiva.  

 

 

2.7-CONCLUSÃO

 

A Internet vem a ser uma resolução na comunicação entre pessoas e empresas. Após 

seu advento, a impossibilidade da presença física deixou de ser um empecilho à oferta de 

produtos e serviços através do mundo. Os meios comuns pelos quais as telecomunicações 

operavam tornaram-se insuficientes, pois hoje se faz urgente oferecer ao usuário não apenas 

informações em tempo hábil, mas sim em tempo real, aliada ao beneficio e a comodidade dos 

serviços multimídia (voz, vídeo, som,...).

Contudo, o  aumento da diversificação dos  serviços oferecidos pela Internet gerou e 

gera a necessidade de novas tecnologias que possibilitam melhor aproveitamento por parte do 

usuário e da própria empresa. Assim, aproveitando os milhões de fios de cobre já instalados no 

mundo, e dentro das características dos sinais de voz, permitindo ainda a inclusão de vários 

outros recursos (com velocidade) como som e vídeo (alarga a banda): criou-se à tecnologia 

XDSL.

Esta  tecnologia,  na  verdade,  é  uma  família  composta  de  várias  outras  tecnologias 

digitais,  que possibilitam além,  do  telefone,  uma grande  variedade  de serviços,  utilizam a 

mesma estrutura. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Tecnologias xDSL: Um Avanço Qualitativo

 

              A crescente  demanda por serviços em banda larga, reforçada  pelo desejo dos usuários (pessoas 

e empresas) em obter serviços de melhor qualidade, principalmente, no que diz respeito  à conexão em 

alta velocidade com a Internet, impulsionam as operadoras de telecomunicações e as demais prestadoras 

de serviços, fazerem um trabalho, avaliativo das diferentes opções de tecnologias que  melhor se 

adeqüem  aos meios disponíveis.   

            De acordo com as opções de acesso em alta velocidade, existem as mais diversas 

tecnologias  e os mais variados meios de transmissão que hoje são disponíveis, como:  as 

fibras ópticas, cabos coaxiais e pares de cobres. Dentre as soluções economicamente viáveis, 

salientam-se os equipamentos xDSL para  serem laçados no mercado  de acesso em Banda 

Larga.

                   A letra x pertence ao termo DSL(Digital Subcriber Line ou lLinha Digital Assimétrica), 

e  designa  diversas  formas  de  transmissão  de  dados  e  suas  respectivas  modalidades 

(técnicas).Como contraponto à sedução do serviço, que permite usar os cabos telefônicos para 

tráfego de dados em taxas de 8Mbps, no sentido central/ usuário; existem algumas limitações a 

serem superadas.

                   Além  da  adequação  da  rede,  as  companhias  telefônicas  precisam  de  um 

equipamento concentrador  de tráfego de dados,  o  DSLAM (Digital  Subscriber  Line Access 

Multiplexer); que remete as transmissões de  pacotes  à rede IP.

3.1 – A Família DSL 

 



                   DSL é uma tecnologia relativamente nova que traz uma grande largura de banda à 

transmissão de dados, para os consumidores e pequenas empresas, através de um simples 

cabo  de  telefônico.  Basicamente,  o  que  está  tecnologia  faz  é  “introduzir”  uma  grande 

quantidade de bits num cabo telefônico normal, como os que todas as pessoas têm em suas 

residências.

                   XDSL refere-se às variações do DSL, como por exemplo, ADSL, HDSL, VDSL. A 

diferença entre os vários tipos de xDSL prende-se basicamente com a velocidade do cabo.

            Por isso, quando se referir a está tecnologia pode-se citar os modens instalados nas pontas  e não a 

linha em si. Um par de modens aplicados a uma linha comum de voz  cria um  DSL. 

                   A tecnologia DSL (Digital Subscriber Line) utiliza técnicas digitais de processamento 

de sinais com freqüência de até 2,2 Hmz, sem interferir na faixa de voz com velocidade que 

variam de 128Kbps e 2 Mbps dependendo do comprimento do par metálico e da freqüência do 

sinal. Sua tecnologia é basicamente da camada física, então as transmissões podem ser feitas 

por meio de diversos protocolos como o IP (Internet Protocol) (já em uso a anos); Ipx (Internet 

Protocol),  PPP (Point-to-Point Protocol),  Frame Relay, ATM  (Asynchronous Transfer Mode), 

etc. Alguns fabricantes, tendo isso em vista, já estão produzindo modens com interface ATM, 

RADIUS, ou TACALS, e outras  características de segurança, haja visto que com a tecnologia 

DSL, a conexão é de tipo “Always on” (sempre disponível). Isto significa que o micro do usuário 

está sujeito a interferência das Hackers 24 horas por dia, portanto a segurança é primordial.

                   Ainda que fatores como estado de conservação dos fios de cobre, a geografia ou à 

distância entre o usuário e a central  possam interferir  na performace das tecnologias DSL, 

pode-se afirmar com segurança que estas são uma opção para às décadas que estão por vir. 

Com base nessa premissa,  as companhias se voltam para a oferta  de soluções fim-a-fim, 

desenvolvendo  DSLAMs  (Digital  Subscriber  Line  Acesses  Multiplexer),  CPEs(Costumer 

Premises  Equipments) e  tecnologia  para  redes  ATM/IP  além  de  buscar  trabalhar  com  o 

conceito de operabilidade (entre equipamentos de diferentes fabricantes); parcerias tem sido 

buscadas para esse propósito.

 

 

3.2 – Uma Visão Geral da Tecnologia xDSL

 



                   A família xDSL é composta por cinco tecnologias diferente:

 

ü      ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

ü      VDSL (Very Higt Bit Rate Digital Sbscriber Line)

ü      HDSL (High Bit Rate Subscriber Line)

ü      SDSL (Single-Line Sbscriber Line)

ü      IDSL (IDSN Digital Subscriber Line)

 

            A tecnologia VDSL, semelhante à tecnologia ADSL, a qual será analisada em um item à parte, é 

também assimétrica no que diz respeito à transmissão de dados. Entretanto, sua configuração permite 

taxas de transmissão da ordem de mais ou menos 52Mbps, porém em distâncias relativamente curtas 

(cerca de 500m). Por esse motivo, o VDSL foi criado para oferecer o transporte de dados de maneira 

assimétrica a uma taxa maior que o ADSL, porém em distâncias menores. Já a tecnologia HDSL, é uma 

versão simétrica e mais desenvolvida do xDSL, estando disponível  comercialmente a alguns anos. Sobre 

um par metálico, o HDSL possibilita a transmissão de informações a uma velocidade a cerca de 768Bbps 

full duplex simétrica(banda passante idêntica nos dois sentidos), ressaltando que com a utilização de dois 

ou três pares metálicos, esta velocidade atinge os possíveis valores de 1,5Mbps e 2Mbps, 

respectivamente.

            A distância máxima alcançada pelos enlaces HDSL , sem que se perda as suas potencialidades, é 

cerca de 3,6Km.

            O SDSL é uma versão simplificada do HDSL, uma vez que para sua operação necessita-se de 

apenas um par metálico para transmissão. Ele apresenta ainda vantagens de custo no transporte de tráfego 

frame rellay, além de apresentar os fluxos “dawstream” e “upstream” iguais, sendo apropriado também 

para o modelo Internet fim a fim de distribuição dos Web sites.

            Finalizando tem-se a tecnologia IDSL, que possui uma  capacidade de transmissão  muito maior 

para inserção de dados (até 2,3Mbps), além do acesso via banda larga apresentar o mesmo desempenho 

tanto para download como para o envio de dados (upload); o que significa que os arquivos pesados 

podem ser trocados entre as empresas e seus parceiros, com grande velocidade e eficiência.

 



 

3.3 – ADSL

            

            O termo ADSL, que significa Linha Digital Assimétrica para Assinantes (do inglês, Assimetric  

Digital Sibscriber Line) foi concebido em 1989 e não se refere a uma linha, mas a modens que convertem 

o sinal padrão do fio de telefone par-trançado em um duto digital de alta velocidade. Os modens são 

chamados “assimétricos” porque eles transmitem dados do seu computador em uma velocidade menor 

que os recebe.

            O ADSL pode transformar a cadeia de informação pública já existente, que é limitada a voz, texto 

e gráficos de baixa resolução, para um sistema capaz de trazer multimídia, incluindo vídeo em full-

motion, como, por exemplo, vídeo conferência, para o computador de todos.

            A tecnologia ADSL transmite informações assimetricamente, ou seja, o fluxo de dados é 

diferenciado dependendo do sentido das informações. No sentido ISP (Internet Service Provider) – 

Usuário (fluxo downstream), o fluxo de dados é algumas vezes superior ao fluxo de dados no sentido 

Usuário – ISP (fluxo upstream). Há a divisão da linha em quatro classes de canais: alta capacidade (half  

duplex), média capacidade (full duplex), sinais de controle (full duplex) e sinais de voz. Indiferentemente 

à forma de transmissão dos canais (half ou full duplex), o sinal de voz é transmitido simultaneamente a 

outras aplicações como acesso à Internet. Aliás, o acesso assimétrico executado pelo ADSL vem de 

encontro à forma de aceso mais comum na Internet, onde o fluxo de dados é preferencialmente no sentido 

ISP – Usuário, o que garante melhor desempenho com tráfego tipo Web, o qual pode envolver grande 

montante de dados, incluindo imagens e vídeos.   

                   O ADSL possui  sete  classes de  transporte  padronizadas pelo  ANSI  (Americam 

National  Standards  Institute),  sendo  quatro  delas  baseadas  em  múltiplos  do  padrão  T1 

(1,5Mbps) e três baseadas em múltiplos do padrão E1 (2,0Mbps). Cada classe específica uma 

banda passante requerida e o fluxo máximo nos sentidos  dowstream e upstream, de acordo 

com o  comprimento  e  demais  condições  da  linha  de  assinante.  Para  isto,  o  ADSL utiliza 

codificação de linha padronizada pelo ANSI,  denominada DMT (Discrete Multitone),  a  qual 

apresenta a melhor relação imunidade a ruído\flexibilidade de transmissão, se comparada a 

outras técnicas como QAM (Quadrature Aplitude Modulation)  e  a técnica CAP (Carrierless 

Apmplitude Phase Moduation), que realizam a modulação de uma portadora simultaneamente 

em fase e amplitude, e utiliza diversas portadoras transmitidas em  paralelo, sendo que cada 

uma leva pequena fração da informação total. 

                   O padrão DMT do ANSI especifica 256 sbportadoras (canais) com uma faixa de 



passagem de 4KHz e uma taxa de transmissão de aproximadamente 60Kbps, em um espectro 

de freqüências que varia entre 26 KHz e 1,1 MHz para aplicações em banda larga, e de 0 Hz 

até 4KHz para sinais de voz figura 3.1.  A técnica DTM controla dinamicamente o fluxo de 

dados através de testes realizados pelo modem DTM em cada sub-canal, a fim de determinar 

diversos fatores que influenciam a transmissão, dentre eles a relação sinal\ruído. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Figura 3.1 –Sub-portadoras DTM [9].

 

                   

                   O ADSL depende de processo digital avançado de sinal e algoritmos criativos para 
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comprimir a informação para linhas de telefones com pares – trançados. Além disso, foram 

necessários muitos avanços em transformadores, filtros analógicos, e conversores de A/D. As 

linhas de telefone longas podem atenuar sinais a um megahertz (a extremidade inferior da faixa 

usada pelo ADSL) por 90 db, forçando as seções analógicas do modem ADSL a trabalhar 

muito para atingir faixas largas e dinâmicas, canais separados, e manter baixas faixas de ruído, 

como mostra a figura 3.2.

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Estrutura do ADSL[6]

 

                   O modelo de referência para os sistemas ADSL representado na figura 3.2 onde se 

observa a unidade de transmissão no  lado da rede ATU-C (ADSL Transmission Unit at The 

network end) e a unidade de transmissão no lado do usuário ATUR (ADSL Trasnmission Unit  

at the customer end), bem como as interfaces com a linha de assinate realizada por splitters. 

Este último separa o sinal ADSL do sinal POTS. As ATUs podem ser consideradas modens 

ADSL  ou  equipamentos  de  interface  de  linha.  A  tecnologia  ADSL  possui  uma  variação 

denominada  RADSL  (Rate  Adaptative ADSL),  a  qual  recebe  este  nome  devido  a  sua 

capacidade  de  ajustar  automaticamente  a  velocidade  de  transmissão  dos  dados  na  linha, 

através  de  uma  série  de  testes.  O  RADSL  otimiza  a  utilização  da  linha,  levando  em 
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consideração,  durante seus testes todos os parâmetros que influenciam na capacidade da 

mesma (atenuação, dimensões da linha, número de repetidores, crosstalk, etc). Com o RADSL 

é possível a conexão com diferentes linhas em termos de vazão.

          O modelo ADSL mostra a ligação ponto a ponto permanente, e abaixo segue a relação 

das siglas referente a figura 3.2.

 ADSL, apresenta  uma ligação ponto a ponto permanente.

ATU –  são  os  emissores  e  receptores  de  informação,  estes  módulos  são  compostos  por 

modens.

Acess Node – nó de aceso que faz a interface ente os ATU_C e as redes de dados.

PDN – é uma ligação que pode ser ponto a ponto ou multiponto, ou mesmo uma rede local.

SM – equipamento da rede PDN que faz interface entre a mesma e os TE.

ATU-C – ADSL Transmission Unit- situa-se no extremo da rede, um ATU-C pode fazer parte de 

um Acess Node.

ATU-R – ADSL Transmission Unit – situa-se no lado do utilizador.

Loop – Linha telefônica normal constituída por cabo Twisted-pair .

Narrowband Network - Ligação a redes com bitrates inferiores a 2.0Mbps.

Spliter –  Filtro que separa as alta frequências  (ADSL) da baixas frequências (POTS). Este 

filtro geralmente está integrado nos modems ADSL.

T-SM – faz a interface entre o ATU-R e a rede.

U-C – interface entre o Loop e o POTS.

VA – interface lógica entre ATU-C e um Acess Node.

VC – interface entre um Acess  Node e uma rede.

               Os modens ADSL dependem fortemente de técnicas avançadas de processamento digital de 

sinal e de quanto seus algoritmos são capazes de comprimir os dados e enviá-los pela linha telefônica. Os 

modens, também, se beneficiam das novas tecnologias utilizadas em transformadores, filtros  anal. 

               Contudo, o ADSL parece um simples duto de dados síncrono transparente com várias taxas de 



dados em cima de linhas  de telefone comum, e no lado de dentro, onde todos os amplificadores 

trabalham, há um milagre da tecnologia moderna.

                A técnica  de  multiplexação empregada pelo  ADSL é  a  FDM (Frequency  Division 

Multiplexing).Os modens ADSL dividem a largura de banda disponível de uma linha telefônica 

em uma de suas formas:  Multiplexing por divisão de freqüência (FDM) ou cancelamento de 

Eco. Quando o cancelamento de eco é utilizado, a faixa de freqüência  reservada ao canal 

upstream é colocado sobre a parte inferior da faixa reservada ao canal  downstream. Isto faz 

com que a maior parte inferior da faixa downstream esteja situada em uma parte do espectro 

menos susceptível  à  atenuação (altas  freqüências)  e,  ao  mesmo tempo,  permite  ao  canal 

upstream estender sua largura de faixa através do incremento da área de sobreposição, como 

mostra a figura 3.3.

 

                   

 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Circuitos Híbridos[2]

                   

                   O FDM determina uma faixa inferior de dados e outra faixa superior, sendo a faixa 

inferior dividida através de multiplexação por divisão de tempo em um ou mais canais de alta 

velocidade ou em um ou mais canais de baixa velocidade, e o cancelamento de eco sobrepõe 

a faixa superior,  e separa os dois  por meio de cancelamento de eco local.  Em ambas as 

técnicas, o ADSL divide uma faixa de 4 KHz da linha comum até o final da banda, mostrada na 

figura 3.3.
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3.4 –Arquitetura  ADLS

 

O ADSL é na realidade uma tecnologia de codificação, sobre a qual pode trafegar dados 

das camadas mais altas, como ATM e IP, e outros serviços como multicasting e acesso a web.

A figura 3.4 descreve o modelo de referência OSI, dividido em 7 camadas. Cada camada 

fornece  um  serviço  às  camadas  acima  e  abaixo  dela.  Neste  modelo,  a  camada  física 

implementa a codificação básica do ADSL. Os padrões envolvidos aqui incluem DTM (Discrete 

Multitone), CAP (Carrierless Amplitude and Phase) e UADSL (Universal ADSL).

 

Figura 3.4: Modelo de Camadas OSI.

 

3.4.1-Camada ADSL

 

A Camada ADSL tem a função de codificar o sinal elétrico para ser transmitido no par de 
cobres. Agora serão descritas a tecnologia de codificação do meio físico e a forma de 
encapsulamento do ATM. 
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v    AM (Quadrature Amplitude Modulation)

 

O  QAM  (Quadrature  Amplitude  Modulation)  é  uma  técnica  de  codificação  muito 

implementada  nos  esquemas  de  modulação.  Ela  define  seus  símbolos  baseando-se  nos 

valores da amplitude e fase da portadora.

A  Figura  3.5a  apresenta  a  Modulação  em  Amplitude  e  Fase  dos  bits  01101.  A 

constelação correspondente está representada na Figura 3.5b. As componentes de amplitude e 

fase encontram-se em eixos ortogonais.

Figura 3.5: (a) Modulação em Amplitude e Fase (b) Constelação dos esquemas de modulação.

 

A Figura 3.6 apresenta uma Modulação QAM, que combina as duas componentes de 

fase a amplitude.
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Figura 3.6: (a) Forma de onda da Modulação QAM (b) Constelação do QAM.

O QAM define dois tipos de tráfego: o tráfego interleaved que implementa correção de 

erro, e o tráfego fast que não implementa correção de erro e é adequado para aplicações em 

tempo real pois sofre uma latência relativamente menor.

Neste ponto é importante ter em mente qual é a implicação de transportar vários tipos de 
informações em um canal de transmissão compartilhado. A princípio, pode-se supor que basta 
digitalizar as informações e transmiti-las em uma rede. No entanto, diferentes tipos de tráfego 
necessitam de diferentes características de transmissão.

v     Em  uma  transmissão  de  dados  é  importante  que  não  existam  erros  de 

transmissão. Neste tipo de sinal, cada bit tem um significado importantíssimo e a sua 

alteração é capaz de modificar  o  significado de toda a mensagem.  O tempo que a 

mensagem é transmitida não tem tanta importância, mas a sua integridade sim.

v     Em  uma  transmissão  de  voz,  o  atraso  e  a  variação  do  atraso  são 

características  muito  significativas.  É  fácil  notar  que  uma  comunicação  de  voz  é 

entendida mesmo se ocorrerem erros de transmissão ou até a falta de trechos da fala. 

Então retransmitir trechos com erros ou acrescentar atraso por causa de erros não é 

uma boa política.

 

ü     CAP (Carrierless Amplitude and Phase)

O  CAP  (Carrierless  Amplitude  and  Phase)  é  um  esquema  de  codificação, 

matematicamente  muito  similar  ao  QAM.  Ele  pode  ser  entendido  como  um  QAM  com  a 

portadora suprimida. Isto pode ser feito porque a portadora não entrega nenhuma informação.

O CAP é uma técnica de codificação que divide o espectro em duas portadoras, uma 

usada para o transporte do downstream e outra para o upstream. A Figura 3.7 demonstra  a 
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divisão do espectro de freqüência.

Similarmente  ao  QAM,  o  CAP define  dois  tipos  de  trafego:  o  tráfego  classe A  que 

transporta  dados baseados em células ou pacotes,  não é sensitivo à latência;  e  o  tráfego 

classe B que transporta dados sensitivos à latência e não implementa FEC (Forward Error 

Control).

 

Figura 3.7: Espectro de freqüências CAP.

 

Similarmente  ao  QAM,  o  CAP define  dois  tipos  de  trafego:  o  tráfego  classe A  que 

transporta  dados baseados em células ou pacotes,  não é sensitivo à latência;  e  o  tráfego 

classe B que transporta dados sensitivos à latência e não implementa FEC (Forward Error 

Control).

Os modems CAP transmitem tráfego ATM, de pacotes ou tráfego síncrono de bits (para 

tráfego  de  baixa  latência),  conforme  apresentado  na  Figura  3.8  Como  em  todas 

implementações de ADSL, o tráfego ATM certamente irá predominar. Além disso, o CAP ainda 

transmite  um canal  chamado EOC (Embedded Operations Channel)  para monitoramento e 

detecção de problemas.
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Figura 3.8: Tipo de dados CAP.

Os símbolos no esquema CAP são transmitidos em uma alta taxa de bits. Isso dispensa 
o uso de um canal para tráfego de baixa latência, apesar dele definir um. Este esquema 
contrasta com a transmissão de símbolos no esquema DMT.

 

ü     DMT (Discrete Multitone)

 

O CAP foi o código escolhido inicialmente para implementar o ADSL, atualmente o DMT 

(Discrete Multitone) é usado pelos principais fabricantes por causa do seu melhor desempenho. 

Esta  codificação  também  é  conhecida  como  OFDM  (Orthogonal  Frequency  Division 

Multiplexing) e é muito empregada em serviços de comunicação  wireless.

O DMT codifica o sinal digital a ser transmitido dividindo o espectro disponível em até 

256 sub-portadoras espaçadas de 4,3125 kHz, totalizando 1,104 MHz. Estas sub-portadoras 

são chamadas de canais. Alguns canais são especiais, outros não são usados. A maioria dos 

sistemas DMT usa somente 250 ou 249 canais para informação. Por exemplo, o canal  de 

número 64 é reservado para um sinal piloto, os canais de 1 a 6 são normalmente reservados 

para POTS(Plain Old Telephone System).  Em adição a isto, os canais de 250 a 256 sofrem 

muita perda e muitas vezes não são usados para o transporte  de informação.  Existem 32 

canais upstream, normalmente iniciando no canal de número 7 [8].

Estas características são capazes de incrementar a taxa de transmissão do DMT a cada 32 
kbps, aumentando assim a sua granularidade de banda oferecida.

A Figura 3.9 apresenta o espectro de freqüências do DMT. Quando os equipamentos 

ADSL são ativados, cada canal é testado através de um procedimento de handshaking. Além 

disso,  todos  os  canais  são  constantemente  monitorados  para  avaliar  o  desempenho  da 
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transmissão, pois dependendo das condições de operação a taxa de cada canal individual ou 

de grupos de canais pode variar.

 

Figura 3.9: Espectro de freqüências do DMT.

A  figura  3.10  apresenta  ganhos  comumente  encontrados  em  pares  de  cobre. 

Normalmente, existe uma atenuação maior nas altas freqüências, onde o efeito da distância 

predomina. Nas baixas freqüências surgem ruídos e o efeito de diafonia. 
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Figura 3.10: Exemplos de operação do DMT.

Em qualquer  um dos  casos,  os  equipamentos  DMT podem medir  as  condições  de 

transmissão (atenuação, ruído, diafonia etc) em cada canal e ajustar a sua taxa de bits. Em 

alguns casos, onde existam condições totalmente desfavoráveis (como a interferência causada 

por uma rádio ou grande atenuação causada por um bridge tap), os equipamentos DMT podem 

até desligar algum canal, conforme apresentado na figura 3.10.

O DMT define duas classes de tráfego:  fast e  interleaved. O modo  fast oferece baixa 

latência  e  é  adequado para  aplicações  em tempo real,  enquanto  que  o  modo  interleaved 

oferece um fluxo de dados com correção de erro via a codificação Reed-Solomon.

O  esquema  DMT  implementa  a  transmissão  de  dados  STM (Synchronous  Transfer 

Mode) e ATM (Asynchronous Transfer Mode). O esquema STM foi o único modo de operação 

definido inicialmente nas especificações do DMT. Desde então, a opção de ATM baseado em 

células tem se tornado a opção mais usada para encapsulamento.[12]
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ü     Compatibilidade Espectral

 

A compatibilidade espectral de sistemas DSL é o efeito do crosstalk (diafonia) que cada 
linha tem sobre a outra em um cabo de pares de cobre. Ela ocorre porque uma certa 
quantidade de energia transmitida em uma linha é irradiada e absorvida por outra linha, ou 
seja, o sinal recebido fica contaminado por outros sinais. Com o aumento da distância, o nível 
de potência do sinal que foi transmitido diminui, tornando-o mais susceptível às interferências. 
No projeto de sistema DSL, a compatibilidade espectral deve ser levada em conta porque o seu 
efeito pode degradar consideravelmente a performance do sistema.

Conforme mostrado na Figura 3.11 existem dois tipos de diafonia. O NEXT (Near End 

Crosstalk) que é o efeito de um outro sinal transmitido na mesma direção do sinal original. A 

energia  deste  segundo  sinal  (par  2)  faz  com  que  o  NEXT  seja  a  forma  mais  séria  de 

interferência, pois a potência do sinal principal original recebido (par 1) é menor por estar longe 

da origem. O segundo tipo de interferência,  FEXT (Far End Crosstalk)  resulta de um sinal 

transmitido na direção oposta (par 4) daquela do sinal original[11].

 

Figura 3.11: Interferências NEXT e FEXT.[11]

 

Acima do meio físico está o ATM (Asynchronous Transfer  Mode),  escolhido como a 

tecnologia de convergência de dados, voz e vídeo.

O ATM é uma tecnologia desenvolvida para preservar os requisitos de qualidade de 

serviço (QoS) dos múltiplos tipos de tráfego transportados em uma única conexão ou rede. Ele 

executa esta tarefa segmentando todos os tipos de tráfego em pacotes de 53 bytes chamados 

células, conforme a Figura 3.12.
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Figura 3.12: Célula ATM.

Em ATM, os circuitos estabelecidos entre fonte e destino são orientados à conexão, que 

podem estar  sobre o controle da rede no caso dos PVCs (Permanent  Virtual  Circuits)  ou  

podem ser inicializados pelo usuário.

Existem muitos debates em relação ao overhead colocado pelo ATM, onde 5 bytes da 

célula identificam a conexão (cabeçalho) e os 48 bytes restantes transportam informações. 

Entretanto,  esta perda de eficiência é recompensada pela capacidade que o ATM tem em 

atingir os requisito de QoS exigidos pelo usuário[12].

 

3.5 – ATM Sobre ADSL

 

            ATM (Asynchronous Transfer Mode, ou Modo de Transferência Assíncrona) foi criado pela 

padronização de Broadband ISDN (Integrated Services Digital Network) que começou na CCITT em 

meados da década de 80. Originalmente, intimamente ligado com o padrão SDH – Synchronous Digital  

Hierarchy,  foi conhecido num modo no qual os canais de comunicação poderiam ser providos por uma 

hierarquia de multiplexidores consistindo de um conjunto definido de canais de largura de banda fixas.

            Esta tecnologia foi desenvolvida para operar sobre meios físicos de transmissão de baixo ruído e 

altas velocidades. Contudo, a rede de acesso de pares trançados sobre o qual o ADSL opera constitui-se 

num ambiente muito ruidoso. Para superar tal problema, o ADSL lança mão de recursos como o FEC 

(Forword Error Control). Além disso, certos tipos de ruído, que ocorrem neste ambiente têm 

comportamento surtivo [1]. Assim, para solucionar esta questão, transmiti-se um fluxo de dados 

entrelaçados e outro de dados não entrelaçados, conforme ilustrado na figura 3.13.

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1035" type="#_x0000_t75"
 style='width:192.75pt;height:112.5pt' fillcolor="window">
 <v:imagedata src="./mono2182001_arquivos/image025.wmz" o:title="Arq-CelulaATM"/>
</v:shape><![endif]-->



.           Cada fluxo de dados fica sujeito à latências diferentes no seu percurso. Mesmo diante deste fato, 

as unidades de dados das camadas superiores à camada ATM são transportadas transparentemente sobre a 

rede de acesso baseada no ADSL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Fluxo de dados no ATU
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            Em conseqüência disto, diferentes configurações de acesso ADSL devem ser consideradas. De 

forma mais especifica é possível a implementação das seguintes classes de latência:

v     Latência simples, não necessariamente a mesma para cada direção de transmissão;

v     Latência dupla dounstream , latência upstream;

v     Latência dupla dounstream  e upstream; 

Conforme ilustrado na figura 3.12 os sinais transmitidos por canal sofrem embaralhamento (função 

Scramber) e, em seqüência, são submetidos ao processo de entrelaçamento (função Interleaver). A seguir, 

os dois fluxos de dados passam pelos processos de modulação de codificação de linha.[15]

O nó de acesso é responsável pela interface entre a rede ATM e a rede de acesso ADSL. A camada 

ATM, no lado da central telefônica realiza o encaminhamento do fluxo de dados ao modem ADSL 

apropriado, bem como demultiplexação do fluxo de dowstream e a multiplexação e concentração no fluxo 

de dados upstream. O encaminhamento pode ser baseado em canais Fast ou Interleaved  do modem. 

            No nível físico ATM, a subcamada TC (Transission Convergece Sublayer) possibilita ao ADSL a 

utilização de todas as funções necessárias ao transporte de células ATM, através de sua acomodação. 

Nesta subcamada gera-se o controle de erros do cabeçalho (HEC – Header Error Control), implementa-se 

o desempenho da taxa de transmissão  e realiza o delineamento de células. O ADSL também utiliza um 

método de transporte de dados via quadros. Seu quadro principal recebe a denominação  de super frame, 

sendo composto por 68 quadros ADSL.[15]

             O “ADSL form” considera inapropriado o transporte de informações sob taxas múltiplas 
de 1,536 Kbps [9]. Neste caso recomenda-se que a taxa  binária no canal seja múltiplo inteiro 
de 32 Kbps.

 

v  Como Funciona o ADSL

 

                   Um  circuito  ADSL  consiste  de  três  canais  lógicos  de  alta  velocidade  para 

“download”, um canal duplex de média velocidade e uma POTS (plain old telephony services), 

a linha de voz utilizada pelas campainhas telefônicas. A POTS é dividida no modem por filtros, 

garantindo canal  de  voz  ininterrupto,  mesmo se  houver  falhas  com o  ADSL.  As faixas  de 

capacidade de alta velocidade podem ir de 256Kbps a 6,1Mbps, enquanto a faixa das taxas 

duplex vão de 16Kbps a 640Kbps.[10]



                   Para viabilizar o funcionamento dessa tecnologia, a central telefônica possui outro 

modem ADSL, assim, a chamada de voz é roteada para  a rede de comutação de circuitos das 

operadoras de telefonia. Já o pedido de dados é encaminhado a um multiplexador na central 

telefônica, denominado DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer ),  que concentra 

várias linhas ADSL num único canal ATM (Assynchronous Transfer Mode ), com velocidade 

superior  a  1Gbps.  Os  dados  requisitados  da  Internet  retornam  ao  DSLAM,  e  dele  são 

encaminhados para o modem ADSL na casa do assinante. Esse modem necessita apenas de 

um  par  métalico  e  pode  ser  instalado  a  uma  distância  entre  2  Km a  2,5  Km  da  central 

telefônica.

                   Parte integrante da família, o modem xDSL é o único assimétrico, apresentando 

maior velocidade em download e menor em “upload”.  A solução utiliza um processo digital 

avançado  de  compressão  das  informações  nas  linhas  telefônicas  com pares  trançados,  e 

também pode ser compartilhado numa rede local.  

                   O ADSL transforma a tradicional linha analógica numa linha de alto débito de dados 

através de modens. Ao utilizar técnicas de modulação, codificação e transmissão avançadas 

em freqüências acima das utilizadas para o serviço de voz/fax, o ADSL consegue velocidades 

muito superiores às convencionais na mesma linha analógica ou   RSDI, como mostra a figura 

3.14.
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Figura 3.13 – Transmissão dos dados Voz/Fax

 

 

 

 

Figura 3.14 – Transmissão dos dados Voz/Fax[9]

v    O funcionamento em casa

              Para instalar o serviço ADSL em sua casa, necessita de um modem ADSL e um PC com 

interface USB ou Ethernet. O Spliter (filtro) é instalado por um técnico especializado. A figura 3.15 

mostra como feita a instalação do ADSL em sua casa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Instalação do ADSL em casa

 

v    Funcionamento no escritório
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              Para instalar o serviço ADSL no escritório, necessita de um modem ou router ADSL. Deste 

modo, poderá ligar vários PC’s ao router ou ligar a sua LAN através de um Hub ao router.  A  instalação 

do Splitter (filtro) e a configuração do equipamento ADSL é assegurada por técnicos especializados

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16- Instalação do ADSL em um escritório.

 

              A figura 3.16 acima mostra como foi feita a instalação do ADSL em um escritório.

 

3.6-Conclusão

 

              As Tecnologias DSL, são bastante promissoras justamente pelo fato de disponibilizarem alta 

largura de banda para o assinante , sem requerer grandes investimentos em nova infra-estrutura de 

telecomunicações, já que toda a atual infra-estrutura de transmissão de voz é completamente aproveitada. 

Assim como os serviços IDSN, que são bastante comuns em vários países algumas operadoras de 

telecomunicações já estão disponibilizando serviços IDSL e ADSL, como está sendo a tecnologia que 

mais se sobressai no mercado à vasta gama  de aplicações que ele permitirá será bastante grande.

              No caso da tecnologia XDSL,  são oferecido diversos protocolos de rede. Associada a sua grande 

taxa de transmissão de dados e a infra-estrutura propiciada pela rede telefônica de acesso, atribui a está 
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tecnologia o caracter de ponto de partida para redes de banda larga com integração de serviços. O melhor 

conjunto de opções para configuração de redes de acesso, sobretudo  se  levar em consideração sua 

promissora associação com o ATM.

              Vários fatores são favoráveis à sua rápida expressão, mas está tecnologia ainda encontra 

obstáculos na complexidade de seus moden, ou mesmo nas tradicionais interferências a que estão sujeitas 

as informações que trafegam pelas linhas telefônicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-  ESTUDO DE CASO: NETSUPER  

                            

              

              Em maio de 2001, deu início a implementação do projeto (Net Super) ADSL (Linha Digital 

Assimétrica), tecnologia digital de acesso à Internet sem necessidade de uma linha telefônica exclusiva.

              Na segunda fase de sua implementação foram instaladas  784(setecentos e oitenta e quatro) 

enlaces, lado central, distribuídos nas regionais de Franca, Uberaba, Patos de Minas, Itumbiara, tendo 



como sede a cidade de Uberlândia. A responsável pela implementação deste projeto arrojado foi a Nokia, 

com o acompanhamento direto da CTBC Telecom.

              O serviço Net Super tornou-se uma solução oferecida pela CTBC Telecom para empresas que 

necessitam de agilidade das informações e objetiva a disponibilização de uma porta de acesso 

compartilhada com a empresa através de uma infra-estrutura baseada na tecnologia ADSL, composta de 

um roteador integrado a rede Internet.

              Esta operação inclui o acompanhamento diário, pela Nokia, da rede e dos recursos alocados para 

cada cliente. Contempla também, a instalação dos equipamentos com sua configuração, bem como a 

resolução de problemas em caso de alguma pane ou falha de equipamentos. 

        Os serviços ADSL são comercializados 
nos modelos Residencial e comercial. 
            No  decorrer  deste  capitulo  será  mostrado  como  foram  feitas  as  instalações  das 

regionais.

4.1– Descrição dos Equipamentos Utilizados

            

Segue  abaixo  a  descrição  dos  equipamentos  utilizados  na  implantação  do 
NETSUPER:       

 

 

4.1.1 – LCS – Line Card Shelf

 

 

          É o primeiro estágio de multiplexação. Comporta até 18 placas de assinantes, cada placa 

possui  8  portas.  Os  LCSs são conectados  ao MCS(  Máster  Control  Shelf) através  de  01 

interface STM1 ou por NxE1s. Cada LCS agrega até 144 clientes e é composto das seguintes 

interfaces:

 

v     01 Interface Trunk LSM – Line Card Shelf Multiplexer (STM-1 ou de NxE1);



v     Até 18 Line Cards, placa de 8 assinantes.

 

As Line Cards(DMT8) devem ser inseridas do slot 01 ao slot 18. A LSM Card (trunk) deve ser 
inserida no slot 19, o slot 20 é reservado para redundância (ainda não utilizado).

            

 

4.1.2 – Remote Acces Module

 

O RAM funções idênticas ao LCS, porém comporta apenas 6 placas de 8 assinantes. O 

RAM é conectado ao MCS através de 01 interface STM1 ou por NxE1. Cada RAM agrega até 

48 assinantes. É composto das seguintes interfaces:

 

v     01 Interface Trunk LSM – Line Card Shelf Multiplexer (STM-1 ou de NxE1);

v     Até 06 Line Cards, placa de oito assinantes.

As Line Cards (DMT8) devem ser inseridas do slot 1 ao slot 6. A LSM Card (trunk) deve ser 
inserida no slot 07. O RAM não possui slot redundante.

4.1.3- MCS – Master Control Shelf

É o segundo estágio de multiplexação da rede.  Agrega o tráfego ATM proveniente dos 

LCSs e RAMs, executa funções de controle, gerenciamento e informações de alarmes. Cada 

MCS tem capacidade de receber tráfego de até 12 LCSs ou 12 RAMs (É possível receber em 

um  mesmo  MCS  conexões  provenientes  de  LCSs  e  RAMs).  É  composto  das  seguintes 

interfaces:

v     01 CSIP – Common System Interface Panel, composto de fonte de energia, 

Alarmes;

v     01 NMP – Network Management Processor, interface de gerencia;

v     02 MCP – Master  Control  Processor,  Armazena a configuração do próprio 

MCS dos LCSs e RAMs conectados;

v     02  Trunk  Card  (STM-1)  –  Interface  ATM  redundantes  para  conexão  ao 

terminador de sessões (BRAS);



v     12 MLAs – Master Line Adapter, interfaces que recebem conexão dos LCSs 

ou RAMs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Modelo de Conexão

 

A figura 4.1 mostra os Links e suas conexão.

A Interface NMP(Network System Processer) dever ser instalada no slot 01 do shelf, as 

duas MCPs nos 02 slots seguintes, as duas Trunk Cards nos slots 04 e 05, do slot 06 ao slot 1 

são inseridas as MLAs. 

 

4.1.4 – SMS – Broadband Remote Accser Server 

 

É o terceiro estágio de multiplexação da rede. Agrega o tráfego ATM proveniente dos 

MCSs.  Recebe  os  dados  dos  usuários  através  da  interface  ATM  Autentica  e  processa 

individualmente  as  sessões  de  cada  usuário.  É  a  chave  para  gerenciar  logicamente  as 

conexões individuais, independentes da forma de conexão física.
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4.2- Descrição do Processo de Instalação

 

Abaixo se descreve as atividades correspondentes a cada fase dos serviços de implantação 
referentes aos equipamentos xDSL Nokia, assim em cada localidade .

 

4.2.1 – Serviços de Instalação

 

Os serviços de instalação dos equipamentos correspondem aos seguintes itens:

v     Check-List/Vistoria de todas estações que receberão equipamentos;

v     Apresentação do Projeto de Instalação pela Nokia;

v     Instalação dos bastidores 19" nas estações;

v     Aterramento dos bastidores;

v     Fixação dos sub-bastidores (MCS/LCS ou RAM) nos bastidores;

v     Passagem e conexão dos cabos de alimentação –48DC;

v     Passagem e interligação dos cabos de pares provenientes do LCS/RAM até os 

blocos terminais do DG secundário;

v     Passagem e terminação dos cabos coaxiais  em conectores  RJ45 para as 

unidades 4xE1;

v     Passagem e conexão dos cabos coaxiais nos Patch Panel de distribuição;

v     Conexão entre o Patch Panel até o DID secundário (DID/COMDADOS);

v    Passagem  e  fixação  dos  cordões  óptico,  MCS  para  LC  serviços de 
Comissionamento.

 

4.2.2 – Serviços de comissionamento



 

Os serviços de comissionamento dos equipamentos correspondem aos seguintes itens:

 

v     Verificação da tensão de alimentação de cada sub-bastidor (MCS/LCS);

v     Instalação  das  unidades  nos  seus  respectivos  slots  dos  sub-bastidores 

(MCS/LCS);

v     Ligação dos disjuntores de alimentação dos sub-bastidores;

v     Conexão  do  sub-bastidor  (MCS/LCS/RAM)  ao  software  de  gerencia  local 

(Craft Terminal);

v     Ativação via Craft Terminal de cada unidade e suas respectivas portas;

v     Setagem dos parametros de configuração de cada porta, via Craft Terminal;

v     Teste de funcionalidade de cada porta, conecta-se um CPE nos pinos do bloco 

terminal  (POTS/OUT) correspondentes a cada porta.  O CPE deve detectar  um sinal 

xDSL;

v     Após  os  serviços  de  comissionamento,  a  Nokia  deve  informar  a  CTBC 

Telecom que os serviços de “jumper” entre o DG secundário até o DG principal poderão 

ser efetuados integralmente.

v     Através  do  software  de  gerencia  local  Craft  Terminal  é  checado  o 

gerenciamento remoto da estação comissionada;

 

4.2.3 – Aceitação

 

A aceitação de cada estação deve ser em conjunto com os responsáveis da CTBC Telecom 
nomeado em cada regional. Durante a aceitação, os seguintes itens devem ser checados:

 

v     Condição geral dos serviços de instalação;

v     Verificação da tensão da alimentação;

v     Teste prático de performance do equipamento. Uma porta é escolhida e um 



CPE(Custamer Premises Equipment) deve ser conectado a esta porta através do DG 

secundário. Após a conexão do CPE, deve ser verificada a performance da conexão a 

Internet em algum endereço de site escolhido pela CTBC Telecom;

 

 

4.2.4 – Serviços de Integração

 

Os serviços de integração dos equipamentos correspondem aos seguintes itens:

 

v      Através do software de gerência local Craft Terminal é chegado o 
gerenciamento remoto da estação comissionada;

v     Criação das conexões lógicas (VPI\VCI; velocidade de dawnload\upload) em 
cada porta. Estes parâmetros são setados via Craft Terminal, a serem definidos pela 
CTBC Telecom.  

4.3 - Considerações

 

v    Cabos de Pares

 

Deverá ser cabeada a capacidade total dos equipamentos, ou seja, sendo um LCS deverão ser 

cabeadas sempre 144 linhas que totalizam 2 blocos de 150 pares.Lembrado que o RAM mesmo sendo de 

48 linhas, deverão ser utilizados 2 blocos de 150 pares de acordo com a padronização CPA/REDE. 

Portanto mesmo que o equipamento não esteja cheio (com todas as placas) os cabos deverão ser passados, 

amarrados e conectorizados. 

OBS: Os blocos deverão ser identificados corretamente com etiquetas.

 

4.3.1 - Certificação e Homologação de Equipamentos/produtos

 



As identificações exigidas pela ANATEL e CTBC TELECOM devem conter:

v     Selo com a marca ANATEL;

v     Código numérico composto de HHHH-AA-FFFF, onde:
HHHH: identifica a homologação do produto por meio de numeração seqüencial 
com 4 caracteres.
AA: identifica o ano da emissão da homologação com 2 caracteres numéricos.
FFFF: identifica o fabricante do produto com 4 caracteres numéricos

v     Código de barras contendo, no mínimo, as seguintes informações:
1.      Código de homologação;
2.      Nome e endereço do fabricante;
3.      Tipo, categoria e modelo do produto;
4.      Identificação e endereço do fornecedor;

5.      Data da emissão e validade da homologação

 

4.4 – Topologia da Rede xDSL CTBC Telecom

 

Como mostra a figura 4.2,  todas as sessões iniciadas serão terminadas no BRAS em 

Uberlândia.  Estas sessões serão encaminhadas através da rede ATM (Rede Multi-Serviço) até 

o BRAS. 

O LCS-01 será ligado ao MCS01 por fibra, os demais equipamentos serão ligados aos 

respectivos  MCSs através  de  canais  E1.  Cada  um dos  MCSs possuem uma interface  de 

gerência independente (Ethernet), através desta interface e utilizando a rede corporativa como 

transporte, levara a gerência destes equipamentos até o COR(Centro de operações de Redes) 

em Uberlândia. Todos MCSs da planta utilizam a rede 192.168.167.0/24 para gerenciamento.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-Topologia da rede xDSL

Conforme apresentado na figura 4.2, cada MCSs será conectado ao IGX (Inter Grerrers) 
de cada regional por um enlace STM1. Como não se  tem as portas necessárias acrescenta-se 
interface UXME-SMF nestes equipamentos. Conforme orientação do CGR-Facilidades estas 
interfaces deverão ser inseridas no slot-5 do IGX de cada regional.
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4.4.1- Definições para Instalação - Regional de Franca

 

Na regional de Franca serão instalados 328 enlaces divididos em 7 cidades, num total 

de 15 estações. Serão instalados 02 MCSs, 07 LCSs, 08 RAMs, 41 placas DMT8 e serão 

utilizados 19 E1s para as conexões dos LCS/RAM aos MCSs. Estes E1s partem da estação 

origem para a estação FAC-1.

A figura 4.3 mostra como foi realizada a distribuição dos RAM para regional de Franca.

Franca
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Mapara ADSL - Franca
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4.4.2 - Definições para Instalação – Regional de Uberaba

 

Na  regional  de  Uberaba  serão  instalados  288  enlaces  divididos  em  2  cidades, 

totalizando 13 estações. Serão instalados 02 MCSs, 06 LCSs, 07 RAMs, 36 placas DMT8 e 

serão utilizados 13 E1s para as conexões dos LCS/RAM aos MCSs. Estes E1s partem da 

estação  origem para  a  estação  URA-1.  Na  figura  4.4  é  demonstrado  o  procedimento  da 

distribuição dos RAM para a regional de Uberaba.
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Figura 4.4 – Mapa ADSL - Uberaba

 

4.4.3 - Definições para Instalação da Regional de Patos de Minas

 

Na regional de Patos de Minas serão instalados 96 enlaces divididos em 3 cidades, 

totalizando 06 estações. Serão instalados 01 MCSs, 02 LCSs, 04 RAMs, 12 placas DMT8 e 

serão utilizados 06 E1s para as conexões dos LCS/RAM aos MCSs. Estes E1s partem da 

estação  origem  para  a  estação  PMS-1.  A  figura  4.5  demonstra  como  foi  realizado  a 

distribuição do RAM para regional de Patos de Minas. 
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Figura 4.5- Mapa ADSL – Patos de Minas
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4.4.4 - Definições para Instalação – Regional de Itumbiara

 

Na regional de Itumbiara foram instalados 72 enlaces divididos em 2 cidades, totalizando 

07  estações.  Serão  instalados  01  MCSs,  02  LCSs,  05  RAMs,  09  placas  DMT8  e  serão 

utilizados 06 E1s para as conexões dos LCS/RAM aos MCSs. Estes E1s partem da estação 

origem  para  a  estação  IUB-1.  Afigura  4.6  descreve  o  procedimento  como  foi  realizado  a 

distribuição dos  Ram para regional de Itumbiara.
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Figura 4.6- Mapa ADSL - Itumbiara

 

4.4.5 - Definições para Instalação – Uberlândia

 

Em  Uberlândia  será  acrescentado  apenas  01  RAM,  com  01  placa  MT8.  Este 

equipamento será instalado na estação ULA-58 (Cazeca) será  utilizados 01 E1 para conexão 

deste RAM ao MCS, 02 instalado na estação ULA - 01 (3236). A figura 4.7 demonstra como foi 

realizada a distribuição do RAM para a central de Uberlândia.
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Figura 4.7- Mapa ADSL - Uberlândia

 
4.5 -  Características do Modelo Residencial (PPPoE_RFC 1483) e  Modelo 
Corporativo (PpoA – RFC 2364)

 

O  cliente  que  contratar  o  serviço  em  qualquer  das  velocidades,  receberá  um  CPE 

configurado em modo Bridge (O valor deste CPE é divido em 24 prestações fixas, cobradas em 

conta telefônica).  No ato  da  implantação do serviço será instalado em seu PC o software 

PPPoE, através do qual o cliente fará a conexão utilizando o Login e Senha disponibilizados 

pelo provedor contratado.

Assim que “Logar” o cliente receberá um IP válido que será atribuído dinamicamente no 

ato da conexão.

Neste modelo o login é transparente para o usuário, as informações de usuário e senha são 

gravadas no próprio CPE. Portanto, ao ligá-lo o processo de login acontece automaticamente 

sem necessidade de intervenção pelo cliente.

A interface WAN deste CPE receberá um IP válido e fixo de acordo com sua string de login. 

Os Ips do lado LAN podem ser não válidos, neste caso o CPE estaria executando as funções 

de NAT. Caso a velocidade contratada seja de 1 ou 2 Mbps o cliente terá direito a receber uma 

subclasse “C”  válida  de  máscara  255.255.255.248 (8  endereços).  Neste  caso o  CPE não 

deverá executar as funções de NAT.



 

4.6 - Procedimento para Ativação de Clientes

 

              Os procedimentos necessários à instalação da tecnologia ADSL ao cliente residencial, utilizando 

o software PPPoE  para instalação do ADSL, são apresentados abaixo: 

v     Após a viabilidade analisada e favorável, executar a instalação utilizando 
um modem configurado como Bridge (PPPoE);

v     Instalar todos os micro-filtros necessários, observando os lados corretos para 

as ligações (linha/fone)

v     Realizar as conexões dos cabos (energia/cabo de rede/cabo RJ11 da linha 

utilizada p/ o ADSL)

v     Configurar o modem de acordo com o manual de instruções de cada modem. 

Utilizar VPI/VCI - 0/35;

v     Instalar o software PPPoE (raspppoe.exe) no PC do cliente, 

v     Verificar com o provedor o nome de usuário e senha definidos para o cliente

v     Fazer o login utilizando o PPPoE;

v     Mostrar  para  o  cliente  que  o  serviço  está  funcionando  fazendo  testes  de 

navegação na Internet.

 

Para  obter  a  instalação  do  RASPPPoE,  que  é  um  concentrador  de  linhas,  faz-se 

necessário os procedimentos abaixo: 

 

v     Baixar o RasPPPoE no drive C: http://user.cs.tu-erlin.de/~normand/

v     Descompactar o pacote utilizando o Winzip

v     Abrir propriedade de rede na área de trabalho

v     No ambiente de rede clicar em adicionar



v     Na tela seguinte clique em protocolo

v     Na tela seguinte clique em com disco

v     Na tela seguinte procure pelo driver no diretório onde os arquivos RasPPPoE 

foram descompactados

v     Selecione o nome do arquivo e clique em OK. EX: raspppoe-inf

v     Clique em OK nas duas telas seguintes

v     No ambiente de rede clique em OK novamente

v     Agora os drivers serão instalados. Durante este passo poderá ser necessária a 

inserção do disco de instalação o Windows para cópia de alguns drivers

v     Após reinicializar o PC, execute o RasPPPoE.exe que encontra-se na mesma 

pasta onde os arquivos foram descompactados

v     Clique em “Query Available Services”. Deverá aparecer na parte inferior da 

tela informações referentes ao SMS.

v     Passo  anterior  sendo  concluído  com êxito  clique  em:  “Create  a  Dial-UP 

Connection for the selected adapter”

v     Clique em exit

v     Aparecerá na área de trabalho um atalho para a conexão. Clicando neste 

atalho aparecerá a tela de login. Entre com o usuário e senha e faça a conexão.

 

       Os clientes corporativos, PPPoA até 512 Kbps ou  PPPoA até 1Mbps, (software utilizado 

para instalação do ADSL de 512 Kbps até 1Mbps),  necessitam do RASPPPoE, que é um 

concentrador  de  linhas  da  tecnologia  ADSL,  para  isso  faz-se  necessário,  a  instalação 

diferenciada  do  cliente  residencial.  Assim,  exige-se  que  sigam  os  procedimentos  abaixo 

relatados:

ü     Clientes Corporativos – PPPoA até 512 Kbps

 

v     Baixar o RasPPPoE no draive C: 



v     Após a viabilidade analisada e favorável, executar a instalação utilizando 
um modem Router (PPPoA);

v     Instalar todos os micro-filtros necessários, observando os lados corretos para 

as ligações (linha/fone)

v     Realizar as conexões dos cabos (energia/cabo de rede/cabo RJ11 da linha 

utilizada p/ o ADSL)

v     Configurar o modem de acordo com o manual de instruções de cada modem. 

Utilizar VPI/VCI - 0/35;

v     Habilitar a função de NAT (Network Address Translator) no Modem

v     Habilitar  o  DHCP do modem.  Definir  como faixa do DHCP range da rede 

192.168.1.0/24

v     Verificar com o cliente/provedor o nome de usuário e senha definidos para o 

cliente

v     Mostrar  para  o  cliente  que  o  serviço  está  funcionando  fazendo  testes  de 

navegação na Internet.

 

ü      Clientes Corporativos - PPPoA a partir de 1 Mbps

 

v     Após a viabilidade analisada e favorável, executar a instalação utilizando 
um modem Router (PPPoA);

v     Instalar todos os micro-filtros necessários, observando os lados corretos para 

as ligações (linha/fone);

v     Realizar as conexões dos cabos (energia/cabo de rede/cabo RJ11 da linha 

utilizada p/ o ADSL);

v     Configurar o modem de acordo com o manual de instruções de cada modem - 

Utilizar VPI/VCI - 0/35;

v     Verificar com o cliente/provedor o nome de usuário e a senha definida para o 

cliente, inserir estas informações diretamente ao modem. Não esquecer de acrescentar 

o domínio ao nome de usuário, Ex: usuario@isp1.com.br;

mailto:xxxxx@isp1.com.br


v     Desabilitar a função de NAT do modem;

v     Desabilitar a função DHCP do modem;

v     Atribuir a interface Ethernet do modem o último IP da subrede fornecida pela 

Gerência  de  Facilidades  –  CGR  (Centro  de  Gerencia  de  Redes) ,  com  a  devida 

máscara;

            A figura 4.8 mostra a conexão do ambiente cliente com servidor Net Super

 

 

 

Figura  4.8  – 
Net
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Net Super

 

v     Informar ao cliente a range disponível, o IP do gateway default (atribuído à 

porta ethernet do modem) e a máscara utilizada (255.255.255.248). Restarão para o 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1130" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:9pt;margin-top:4.55pt;width:378pt;height:285.25pt;
 z-index:11;mso-position-horizontal-relative:text;
 mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f" fillcolor="window">
 <v:imagedata src="./mono2182001_arquivos/image048.png" o:title="Netsuper-acima-de-512-v2"/>
</v:shape><![endif]-->



cliente  cinco  IPs  válidos  para  serem  atribuídos  a  suas  máquinas  internas.  A 

responsabilidade  de  configuração  das  máquinas  internas  (LAN)  é  de  exclusiva 

responsabilidade do cliente;

v     Responsável pela instalação deverá configurar um IP da faixa fornecida em 

seu Notebook e mostrar para o cliente que o serviço está ativo e funcionando.

 

4.7 - Conclusão

 

            Neste capítulo foi relatado um estudo de caso sobre a implantação do projeto ADSL pela 

CTBC Telecom, em parceria com a Nokia, onde se explicam os mecanismos de operabilidade 

dessa parceria (no que tange ás funções atribuídas a cada parte envolvida nessa parceria), 

bem como o mecanismo de funcionamento desse novo projeto,  o Net Super,  que tem por 

objetivo proporcionar ao cliente serviços mais ágeis a um custo acessível, sempre aproveitando 

a infra-estrutura já existente.

            Neste estudo foi  abordada tanto a funcional,  como a procedimental  de instalação e 

também a integração no interior das regionais, com a base ULA_01.

            A tecnologia ADSL foi escolhida pela CTBC por poder oferecer as seguintes vantagens 

práticas:  O  ADSL  (Asymmetric  Digital  Subscriber  Line)  é  uma  tecnologia  adequada  aos 

requisitos técnicos e comerciais de transmissão de dados dos dias atuais.  Ele é capaz de 

oferecer  uma  conexão  permanente,  de  alta  velocidade,  a  custos  compensáveis.  É  uma 

tecnologia que demonstra estar em constante desenvolvimento, e tem uma grande perspectiva 

de poder oferecer melhores serviços em curto espaço de tempo, que aliadas ao desempenho 

mais adequado para as características da região, favorecem esse empreendimento, pelo qual 

interessou-se a Nokia, estabelecendo-se assim a parceria já mencionada.

            Com esse projeto, a CTBC objetiva além de melhorar o atendimento a seus clientes, 

ampliar seu potencial pela região empreendendo maior eficiência aliada à qualidade ,como se 

sabe, hoje o mercado em geral exige tais características por ter  que atingir  o mercado de 

massa, que é cada vez mais disputado, tornando o desafio cada dia maior..

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-Conclusão

 

 

            Nos dias atuais, em que cresce a demanda por qualidade e agilidade dos serviços, a comunicação e 

acesso em tempo hábil e a um custo plausível é a mais nova preocupação de setores diversos da sociedade 

(deste as prestadoras de serviço on-line até estudante). Neste contexto, a tendência já claramente 

delineada é a da progressiva substituição do transporte físico de objetos postais pelo transporte 

instantâneo de informações e imagens à distância. Estão aí para comprovar essa tendência, além da TV, 

rádio e telefone, o correio  eletrônico e  a busca por novas tecnologias de acesso, levando em conta a 

relação custo-beneficio de sua implementação.

            A demanda por serviços virtuais cresce em proporção superior à adequação dos sistemas, visto 

que a Internet assumiu funções cada vez mais amplas, como as propagandas, negócios, pesquisas, etc... 

Desse modo, as novas tecnologias que compõem a família xDSL representam uma opção as futuras 

gerações; suas diversas características oferecem opções de rapidez e qualidade em espaços variados , o 

que vem de encontro às características geográficas e demográficas das cidades brasileiras, onde cresce a 

busca pela prestação de serviços.

            O NETSUPER, empreendimento da CTBC Telecom implantado pela Nokia, é embasado 

na tecnologia ADSL, integrante da família xDSL, escolhida pelas várias vantagens em relação 

às demais integrantes da família xDSL que é uma tecnologia que  adequada aos requisitos 

técnicos e comerciais de transmissão de dados dos dias atuais.  É capaz de oferecer uma 

conexão permanente,  de  alta  velocidade,  a  custos  compensáveis.  Com o ADSL,  o  cliente 

poderá  receber  e  fazer  ligações de voz normalmente,  mesmo quando estiver  conectado à 

Internet.  A  perspectiva  de  poder  oferecer  melhores  serviços  em curto  espaço de tempo e 

possibilitar melhorar a atuação da empresa na região, sempre levando em conta a tendência 

futura para a integração de negócios interpessoais virtuais, e a integração eficiente de imagem 

som  e  vídeo,é  que  torna  esta  tecnologia  uma  atração  e  implica  no  seu  constante 

desenvolvimento.

Esse trabalho tem por base os dados técnicos e funcionais de cada assunto abordado, 

pois seu objetivo geral é o de apresentar as tecnologias que facilitam o acesso à Internet, 

aproveitam a mesma infra_estrutura para o oferecimento de dois serviços: Internet e Telefone.
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