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RESUMO
 

No mundo competitivo atual, todos os dias um número maior de empresas e pessoas estão 
utilizando a Internet como uma fonte de pesquisa ou mesmo como ferramenta para auxiliar o trabalho. 
Assim, a necessidade de se fornecer acesso à Internet está sendo expandida, ocasionando um crescente 
número de empresas provedoras de acesso à Internet. Na montagem de um provedor de acesso, o(s) 
proprietário(s) deve(m) se questionar sobre a definição correta de diversos fatores como localização, 
capital investido, equipamentos e softwares utilizados além de atentar para a segurança de informações. 
Sobre a localização deve ser questionado se a área que o provedor abrange possui usuários suficientes 
para mantê-lo ou mesmo se o serviço de telecomunicações nesse local possui utilização e qualidade 
satisfatória. Para minimizar os problemas no tocante à questões de comunicação, grande parte dos 
provedores tem procurado montar suas sedes em lugares próximos à empresa telefônica. O capital inicial 
a ser investido na empresa deve ser cuidadosamente verificado. No caso de provedores de acesso, esses 
valores sofrem uma alta variação, pois há de se determinar o porte e os equipamentos que serão 
utilizados. Há situações, em que o custo inicial com a implantação alcança cifras da ordem de milhares de 
dólares. Por outro lado, há provedores que são montados com um capital bastante reduzido. Isso ocorre, 
principalmente em razão da escolha de equipamentos de hardware e software, bem como a velocidade da 
conexão estabelecida entre o provedor e a empresa telefônica. Esta pesquisa apresentará um estudo da 
viabilidade de como montar um Provedor de Acesso à Internet, apontando as necessidades, os serviços 
disponíveis, a infra-estrutura e os benefícios desta implantação. 

 

 

 



 

 

1 – INTRODUÇÃO
 

O mundo está vivendo uma verdadeira revolução tecnológica, onde a informatização está 
cada vez mais presente na vida das pessoas. Um dos principais meios de informatização dos dias atuais é 
a Internet, que vem conquistando pessoas de diferentes níveis culturais e sociais. 

A Internet é a novidade mais útil, consistente e acessível que a informática nos trás. São 
milhões de computadores interligados em todo o mundo, onde o acesso é fácil e imediato e as 
informações se apresentam de forma gráfica e agradável. Qualquer pessoa ou empresa pode buscar e 
fornecer informações via Internet. Com o crescimento exagerado da Internet começaram a surgir várias 
oportunidades no mercado de trabalho, onde as pessoas passaram a utilizar toda esta tecnologia que está 
em volta da Internet para ganhar dinheiro, como por exemplo, o comércio eletrônico, propagandas e 
marketing, e os Provedores de acesso à Internet. A importância e o surgimento dos Provedores de acesso 
à Internet se deu através da necessidade de interligar as pessoas com o mundo da Internet, é baseado neste 
conceito que será desenvolvido esta pesquisa, para avaliar a criação e montagem de um Provedor de 
acesso à Internet. 

O capítulo 2 abrange o tema Redes de Computadores – LAN’s, onde será pesquisado sobre 
Redes Locais e suas Topologias, Protocolos de Comunicação e Hardware, como placas de rede, hubs, 
tipos de cabos, etc.

O capítulo 3 abrange o tema Modelo OSI/ISO, onde será dissertado sobre sua importância e 
suas 7 camadas. 

O capítulo 4 abrange o tema Protocolo TCP/IP, que citará seu objetivo, sua importância e em 
que meios ele é utilizado.

O capítulo 5 abrange o tema Protocolo IP, que irá trazer um prévia sobre os endereçamentos 
IP, seus objetivos, sua importância e utilização. 

O capítulo 6 abrange o tema A Origem da Internet, onde será comentado sobre a base 
histórica da Internet no mundo e no Brasil.

O capítulo 7 abrange o tema Como Funciona a Internet, onde será dissertado sobre o 
protocolo de comunicação TCP/IP, os endereçamentos da Internet, domínios e distribuição dos servidores 
DNS.

O capítulo 8 abrange o tema Como se Conectar à Internet, mostrando as formas de acesso e 
utilização da Internet.



O capítulo 9 abrange o tema Serviços Disponíveis da Internet, onde citará os serviços 
disponíveis na Internet, como por exemplo, o E-Mail, serviços de BBS, Telnet, FTP e WWW.

O capítulo 10 abrange o tema Arquiteturas do Sistemas Cliente-Servidor, que irá mostrar uma 
prévia dos Sistemas Operacionais, aplicações de servidores e clientes, sistemas corporativos e hardware.

O capítulo 11 abrange o tema Produtos para Conectividade, que irá mostrar alguns dos meios 
para a conectividade com a Internet, como por exemplo, Bridges, Roteadores, Gateways, Hubs, servidor 
de terminais e de acesso remoto.

O capítulo 12 abrange o tema Considerações sobre Provedores de Acesso à Internet, que 
dissertará sobre os modelos funcionais, tipos de acessos disponíveis, serviços oferecidos e 
dimensionamento de um Provedor de Acesso à Internet.

O capítulo 13 abrange um Estudo de Caso, onde serão analisados os objetivos de um 
Provedor de Acesso à Internet, levantamento de custo, custos operacionais e previsão de receitas para a 
criação e montagem de um Provedor de Acesso a Internet, com os serviços básicos para 
aproximadamente 250 usuários com um Link de 64 Kbps e 15 linhas discadas para acessos dos usuários;  
e o capítulo 14 abrange a Conclusão dos capítulos anteriores.

 

2 – REDES DE COMPUTADORES - LANs 
(Local Área Networks)

 

 

2.1 – O que é uma Rede Local ? 
 

Uma rede local é caracterizada pela pequena distância física entre os nós de uma rede. 
Geralmente estão interligados em um único ambiente ou em ambientes próximos interligados diretamente 
por cabeamento específico. 



 

2.2 – Topologia
 

Podemos interpretar topologia como layout, ou seja, a configuração física de como os 
computadores estão interconectados. As topologias mais utilizadas em redes locais e metropolitanas são 
estrela, anel e barra. 

Podemos classificar as LANs como redes locais de média velocidade, onde podemos 
discriminar seus meios físicos através da tabela abaixo:

 

Redes de Média Velocidade

Mídia Cabo Conector Quant. Max de Nós Comp. Máximo

10Base-2 Coaxial BNC 30 180 metros

10Base-5 AUI DB-15 100 500 metros

10Base-T Par Trançado RJ-45 1 100 metros

 

 
 

2.2.1 – Topologia em Barra (ou linear)
 

Uma topologia em barra baseia-se na arquitetura de comunicação multiponto. Portanto, tudo 
que é transmitido por uma estação através do barramento é "escutado" por todos os outros nós quase que 
simultaneamente, caracterizando portanto, o canal broadcast. O meio é bidirecional, pois as mensagens 
partem do nó emissor em direção às pontas do cabo. Apenas uma estação deve transmitir por vez, pois de 
outro modo ocorrem colisões e os dados são perdidos. Nesta topologia, existem dois métodos principais 
de controle de acesso ao meio:

ü      Método determinístico: consiste em passar um token (permissão) de nó em nó, sendo que 
só pode transmitir a estação que possui o token. 

ü      Método aleatório: qualquer estação pode transmitir quando percebe silêncio na rede. 
Neste caso, é possível acontecerem colisões, se duas ou mais estações começarem a transmitir 



simultaneamente. Se isto ocorrer, as estações normalmente detectam a colisão, interrompem 
imediatamente a transmissão e efetuam nova tentativa em tempo aleatório. Este é o método utilizado 
pelas redes Ethernet, através do algoritmo CSMA/CD, que será analisado posteriormente. 

Como a topologia em barra geralmente tem como meio um único cabo coaxial, é ideal para pequenas 
redes cuja simplicidade e baixo custo são fatores determinantes. Porém, um grande problema da topologia 
em barra é que como a transmissão dos dados é bidirecional, se houver interrupção em qualquer parte do 
cabo toda rede deixa de operar. 

 

2.2.2 – Topologia em Anel
 

Caracteriza-se pela forma de anel onde a transmissão de dados assume uma direção 
unidirecional formando um círculo lógico. As informações circulam unidirecionalmente no interior do 
anel, formando uma série de enlaces ponto a ponto entre os repetidores. Cada nó na rede possui um 
repetidor regenerador de mensagens permitindo às redes que utilizam esta topologia obterem uma 
distância bem maior entre cada nó, fazendo com que a distância máxima seja maior que nas outras 
topologias. Como cada nó participa do processo de transmissão de qualquer mensagem que circule na 
rede, a confiabilidade do conjunto depende da confiabilidade de todos os nós, sendo necessário introduzir 
mecanismos de proteção para eliminar automaticamente do anel nós que possuam falhas, a fim de não 
afetar todo o sistema. Normalmente as redes na topologia em anel são interligadas fisicamente na forma 
de uma estrela, a fim de eliminar automaticamente uma estação em caso de falha.

 

2.2.3 – Estrela
 

Baseando-se no princípio de comunicação ponto-a-ponto, aqui faz-se uso de cabos de pares 
trançados. Os hosts são ligados a um concentrador central chamado HUB algumas vezes mediante um 
canal bidirecional e outras vezes mediante dois canais unidirecionais. Como o HUB é um dispositivo que 
distribui e otimiza o tráfego na rede, as características desta rede dependem na maior parte das funções 
executadas por ele, que podem ser diferentes dependendo do caso. Estas funções são descritas a seguir:

ü      Interconexão simples entre hosts: quando uma estação deseja transmitir, ela envia um 
pedido de conexão ao HUB, especificando o nó de destino. Este estabelece então uma conexão ponto-
a-ponto entre as duas estações. 

ü      Estrela ativa: o nó central executa duas funções principais: Regenerar e temporizar os 
sinais gerados em um nó qualquer para ser transmitido a todos outros nós. Detectar colisões 
originadas em transmissões simultâneas de dois ou mais nós. Quando isto ocorre, o nó central envia 
um sinal de colisão a todas outras estações. Este é o esquema proporcionado atualmente pelos hubs 
nas redes locais. 

 

Esta configuração torna-se necessária em redes médias ou grandes ou à medida que a demanda de tráfego 
aumenta. Neste caso um cabo defeituoso, compromete somente a máquina nele conectada. 



ü      Híbrida ou mista: Aqui, faz-se o uso de duas ou mais topologias, aproveitando as 
vantagens que cada uma oferece. Geralmente este sistema é empregado em grandes redes. Por 
exemplo, se numa topologia estrela o nó central ficar sobrecarregado, pode-se fazer uma interligação 
do nó central com outro nó central, levando uma parte das estações para outro nó formando uma outra 
topologia denominada estrela-estrela. Estão disponíveis no mercado dispositivos que permitem a 
interconexão entre quaisquer tipos de topologia.

 

2.3 – Protocolos
 

Protocolo é um conjunto de regras compartilhado sobre o gerenciamento do fluxo de 
informações, que interagindo com as camadas mais baixas da rede tem como finalidade garantir o 
intercâmbio de informações ordenadas e sem erros. Por viajarem em pacotes, protocolos diferentes podem 
ser empilhados em várias camadas na rede. Chamamos isto de pilha de protocolos. Os protocolos mais 
usados em redes locais são:

ü      IPX/SPX: Baseado num conjunto criado pela Xerox chamado XNS. Padrão nas 
redes Novell Netware, o IPX/SPX, ou simplesmente IPX, também são robustos e muito seguros, 
porém menos complexos, e por isso indicados para redes locais. 

ü      NetBIOS: Criado pela IBM, é um protocolo simples e rápido. Mesmo não tendo a 
complexibilidade e segurança de seus irmãos maiores o NetBIOS pode ser usado sem problemas 
em pequenas e médias redes locais. 

ü      Apple Talk: Desenvolvido pela Apple Computer para redes de computadores 
padrão Macintosh. Por ser proprietário, seu uso também é restrito somente a redes com este 
tipo de computador. 

ü      TCP/IP: Com raízes no Departamento de Defesa Norte-Americano, o TCP/IP é o 
protocolo usado na internet e o mais usado no mundo hoje. O TCP/IP foi projetado para 
interligar computadores à distância, por isso é robusto, confiável e seguro. Embora possa ser 
utilizado sem problemas em LANs, sua complexibilidade sugere que seu uso seja voltado para 
as WANs. Por isso um estudo mais aprofundado do TCP/IP está na página sobre as redes 
remotas (WAN). 

ü      SNA: Desenvolvido pela IBM para seus computadores de grande e médio porte seu 
uso está restrito somente a esta área.

 

2.4 – Hardware 
 



Vários são os dispositivos de hardware de uma rede local. Podemos considerar como 
os mais importantes os seguintes: Placas de Rede (NIC), Hubs, Cabos e Bridges.

 

2.4.1 – Placas de Rede 

 

As placas de rede, ou NICs (network interface card) fazem a conexão dos micros com o cabo 
de rede através de um conector especial. São instaladas no interior do micro como outra placa qualquer, 
tomando-se o cuidado com a sua configuração para que possam funcionar adequadamente. Hoje em dia as 
placas de rede também já aderiram ao padrão Plug-and-Play (auto-detecção e configuração automática) 
tornando sua instalação bem mais fácil e rápida. 

 

2.4.2 – HUBs 
 

São dispositivos que centralizam as conexões distribuindo os sinais elétricos entre os vários 
equipamentos que compõem a rede. Hubs e Switches atuam como guardas de tráfego de dados, 
diminuindo colisões e congestionamentos, isolando eventuais estações com problemas e garantindo maior 
nível de segurança e confiabilidade ao sistema. Também permitem que a rede cresça em número de 
equipamentos, até um limite aceitável de colisões, dependendo do tipo de cabeamento e topologia da 
rede. 

 

2.4.3 – Bridges 
 

Permitem segmentar uma grande rede local em várias sub-redes, diminuindo drasticamente o 
fluxo de dados. Os Bridges também podem converter padrões, interconectando redes de diferentes 
tecnologias como Ethernet e Token-Ring. 

Eles lêem o endereço do pacote e retransmitem, eliminando erros e ruídos. Por isso servem 
de filtros, não retransmitindo pacotes mal formados. Quando o tráfego é intenso, também armazenam os 
pacotes em buffers e aguardam até poderem transmití-los adequadamente. 

 

2.4.4 – Cabos 
 

Atualmente são três os tipos de cabeamento utilizados em redes locais: Coaxial, Par 
Trançado e Fibra Ótica.



 

2.4.4.1 – Coaxial
 

Semelhante ao usado em antenas coletivas, o cabo coaxial de rede consiste de dois elementos 
básicos: Um condutor central, envolvido por um isolante e a malha externa, composta de fios trançados e 
envolvida pela capa isolante externa. O cabo coaxial apresenta boa condutividade, resistência à 
interferência elétrica e magnética. 

 

2.4.4.2 – Pares trançados
 

Esta é semelhante ao usado em interfones ou central telefônica. São como vários cabos 
telefônicos dentro de uma capa isolante. Atualmente os mais usados são com dois e quatro pares. O cabo 
de pares trançados ou vulgo "par trançado" apresenta como principal vantagem possibilidade de maior 
fluxo de informações.

 

2.4.4.3 – Fibra Ótica
 

Devido à sua complexibilidade de manuseio e alto custo os cabos de fibra ótica ainda são 
pouco utilizados, mas tem como vantagem a enorme capacidade de transporte de dados e a total 
imunidade a qualquer tipo de interferência externa. É uma nova tecnologia que transporta informações 
digitais por luz através de um cabo feito de finíssimos fios de vidro, onde os raios de luz transportam o 
sinal. De plástico ou de vidro, a fibra é revestida por um material com baixo índice de refração. Além 
disso, possui também um revestimento plástico externo como proteção. Como os cabos de fibras ópticas 
tem uma capacidade de transmissão muito superior em relação aos cabos metálicos suportam muito mais 
informações, e devido à baixa atenuação do sinal, também podem transmitir a distâncias bem maiores. 
Com o emprego de amplificadores, é possível uma transmissão de até centenas de quilômetros de 
distância sem estações intermediárias, aumentando a confiabilidade do sistema, diminuindo o 
investimento e despesas de manutenção.

 

Podemos dividir a fibra ótica em duas categorias: 



ü      Multimodo: Caracteriza-se por transmitir os diferentes sinais em diferentes fatias 
de tempo, e por isso sua capacidade de transmissão é limitada pela dispersão modal, (fenômeno 
provocado pela reflexão da onda luminosa em diferentes tempos de propagação). Por isso, a 
taxa de transmissão fica na casa dos 400 MHZ.km. 

ü      Monomodo: Transmitem os diferentes sinais em ondas semelhantes, sendo assim 
insensíveis a dispersão modal. Devido a esta característica, esta fibra pode atingir taxas de 
transmissão na ordem de 100 Ghz/Km.

 

As fibras óticas são totalmente imunes a ruídos em geral e interferências eletromagnéticas, 
como as causadas por descargas elétricas e instalações de alta tensão. Além disso não causam 
interferência entre si (diafonia), eliminando necessidade de blindagens especiais que representam parte 
importante do custo de cabos metálicos. Nos transmissores, as informações são recebidas como sinais 
elétricos, portanto, devem ser transformadas em pulsos de luz para serem transmitidas. Obviamente, nos 
receptores o processo é o inverso. 



3 – MODELO ISO/OSI
 

                    O modelo OSI (Open Sistem Interconnect), foi criada em 1977 pela ISO (International 
Organization for Standardisation) com objetivos de criar padrões de conectividade para interligar sistemas 
de computadores locais e remotos.  Os aspectos gerais da rede estão divididos em 7 camadas funcionais, 
fundamentais sobre a rede, apesar de tal modelo não ter sido adotado para fins comerciais.

                    A tabela abaixo mostra o modelo ISO/OSI e atuação dos produtos de comunicação em cada 
uma das camadas desse modelo. O modelo ISO/OSI tem uma divisão muito clara das camadas de um 
sistema de comunicação. Este é um grande auxílio para o atendimento dos diversos protocolos do 
mercado.

 

Fig.01 Modelo de 7 camadas ISO/OSI

Fonte: Internet

3.1 – Camada Física (Camada 1)
 

A camada física compreende as especificações do hardware utilizado na rede (compreendido 

em aspectos mecânicos, elétricos e físicos – todos documentados em padrões internacionais). Ex.: 

Ethernet 802.3, RS-232, RS-449, V.22, V.35, X.21.
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3.2 – A Camada de Enlace (Camada 2)
 

A camada de enlace restringe-se a dois nós da rede somente: os protocolos desta camada 
devem garantir que os dados transmitidos de um computador chegam  ao outro diretamente ligado a ele 
com integridade (controle de fluxo, correção de erros...)

 

3.3 – A Camada de Rede (Camada 3)
 

Na camada rede o “conhecimento” da rede passa existir (topologia, como os nós estão 
conectados entre si). Protocolos destas camadas tratam de encaminhar as mensagens na rede segundo 
algoritmos de roteamento, disciplinas controle de fluxo e endereçamento. Exemplos: IP, ISO Internetwork 
Protocol. 

 

3.4 – A  Camada de Transporte (Camada 4)
 

Estabelece e encerra conexões pela rede. Esta camada garante que um pacote de dados chegue 
a seu destino, possibilitando uma comunicação verdadeiramente confiável. Se o funcionamento da rede 
for interrompido procurará rotas alternativas ou gravará os dados transmitidos até que a conexão da rede 
seja restabelecida.

 

 

3.5 – A Camada de Sessão (Camada 5)
 

A principal função da camada de sessão é gerenciar o controle de tráfego.  As sessões podem 
permitir o tráfego em ambas as direções ao mesmo tempo. Se o tráfego só puder ser feito em uma direção 
de cada vez, a camada de sessão poderá ajudar a monitor esse controle.

 

3.6 – A Camada de Apresentação (Camada 6)
 



Os computadores têm diferentes códigos para representar os caracteres, para permitir que 
computadores com diferentes representações se comuniquem existe a camada de apresentação, que é 
responsável pela conversão entre caracteres ASCII e EBCDIC, compressão e descompressão de dados .

 

3.7 – A Camada de Aplicação (Camada 7)
 

Trata da definição dos protocolos de aplicações propriamente ditos. É importante observar 
que esta camada não define como a aplicação final deve ser, mas sim o protocolo de aplicação 
correspondente. 

Exemplo: uma aplicação de transferência de arquivo em um computador estabelece 
comunicação com o usuário (para obter dados como o nome dos arquivos, endereços do nó destino, etc), 
com os gerenciadores de arquivos do sistema operacional (de onde e para onde ler e gravar os arquivos no 
computador e como) e com um gerenciador de comunicação que implementa as funções da camada 7 do 
modelo ISO/OSI (protocolo de tranferência de arquivos no caso). [CYC 97]

 

 

 

 

 



4 – PROTOCOLO TCP/IP
 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é um conjunto de protocolos 
desenvolvidos para permitir que computadores de diferentes plataformas compartilhem recursos através 
de uma rede e é através dele que a Internet se tornou uma realidade. Foi desenvolvido pela comunidade de 
pesquisadores que se reuniram para formar o ARPANet, a rede TCP/IP mais conhecida no mundo. Em 
Junho de 1987, pelo menos 130 fabricantes tinham produtos que suportavam TCP/IP, e milhares de redes 
de todos os tipos o estavam usando. 

TCP/IP é realmente uma família de protocolos que reside em uma arquitetura de 
comunicação de quatro camadas. Três dos principais protocolos desta família, além do TCP/IP, são o 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), o FTP (File Transfer Protocol) e o TELNET. Juntos eles 
integram a família de protocolos conhecida como suíte de protocolos TCP/IP.

Alguns dos principais serviços que são oferecidos diretamente por TCP/IP, ou 
implementados usando TCP/IP são: transferência de arquivos, login remoto, correio eletrônico, NFS 
(Network File Systems), servidores de terminais, etc.

TCP é o protocolo da camada de transporte responsável por quebrar a mensagem em 
datagramas, reunindo-os na ordem correta no computador destino. TCP provê o mecanismo para 
estabelecer, manter e terminar conexões lógicas entre hosts usando IP como protocolo de rede. Além 
disso, TCP provê portas de protocolo para distinguir múltiplos programas executando em um único 
dispositivo, incluindo a porta origem e destino em cada mensagem. TCP executa funções tais como 
transmissão confiável de cadeias de bytes, definições de fluxos de dados, reconhecimentos de dados, 
retransmissão de dados perdidos ou corrompidos e multiplexação de múltiplas conexões através de uma 
única rede. Além disso, o TCP é responsável por encapsular informação em uma estrutura de datagrama. 
O protocolo IP é responsável pela distribuição de datagrama da camada de rede do suite TCP/IP não 
orientado à conexão que executa funções de controle, endereçamento e roteamento para transmitir e 
receber datagramas (unidade de informação enviada através da rede) em uma rede. Como um protocolo 
não orientado à conexão, IP não requer um caminho associado com a conexão lógica de rede. Quando os 
datagramas são recebidos pelo roteador, a informação de endereçamento IP é usada para determinar o 
melhor "próximo salto" que um datagrama deveria ser re-roteado para seu destino final. Se um dispositivo 
de rede ou linha se torna indisponível, o IP provê o mecanismo necessário para rotear os datagramas por 
um caminho alternativo à área afetada.

Os datagramas IP começam com um cabeçalho. O cabeçalho identifica a versão do protocolo 
IP usado para criar o datagrama, o comprimento do cabeçalho, o tipo de serviço requerido para o 
datagrama, o tamanho do datagrama, o número de identificação do datagrama, informações de controle de 
fragmentação, o número máximo de saltos em que o datagrama pode ser transportado na rede, o formato 
do protocolo do campo de dados, os endereços IP fonte e destino e opções potencialmente IP, conforme 
figura n.º. 02.



Fig.02 Componentes de um TCP/IP

Fonte: Internet

Os endereços IP são formados por dois componentes: um componente de rede e um 
componente de host, compostos por quatro bytes e gravados em uma notação chamada de pontos padrão, 
onde cada byte é gravado como um número decimal separado por pontos. Um exemplo seria 
192.168.40.1. Como cada uma das partes do endereço deve ter 1 byte de tamanho, seu valor deve estar 
entre 0 e 255.

 

Fig.03 Classes dp TCP/IP

Fonte: Internet

 

Para uma utilização de endereço adequada, os endereços IP são divididos em classes. As três 
classes mais importantes de redes são A, B e C, conforme figura n.º 03. Os endereços IP são divididos 
nessas três classes de acordo com os primeiros bits do endereço conforme a figura abaixo. Normalmente, 
uma rede IP é tratada como um endereço IP cuja parte do host é composta de zeros – por exemplo, 
10.0.0.0, 128.37.0.0 ou 200.23.45.0. Por exemplo, 137.103.210.2 é um endereço da classe B em que 
137.103 é a parte da rede e 210.2 é a parte do host. A rede pode ter até 65.536 hosts que devem 
compartilhar os dois primeiros bytes 137.103 e ter partes de hosts exclusivas.

Crescimento é a questão básica que causou a necessidade de uma nova versão de IP. Segundo 
Robert Hinden, atualmente Ipv4 (como é chamada a versão atual do IP), serve ao que poderia ser 
chamado de mercado de computadores. O mercado de computadores foi o condutor do crescimento da 
Internet. Ele compreende a Internet atual e não considera outras pequenas redes que não estão conectadas 
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à Internet. Seu foco é conectar computadores em grandes negócios, órgãos dos governos e entidades 
universitárias. Este mercado vem crescendo em uma taxa exponencial, onde o número de redes na 
Internet dobra aproximadamente a cada 18 meses. 

A próxima fase de crescimento provavelmente não será dirigida pelo mercado de 
computadores. Mesmo que este mercado continue crescendo, talvez não continue crescendo a uma taxa 
exponencial. O que é provável que aconteça é o desenvolvimento de outros tipos de mercado. Estes 
mercados abrangerão várias áreas, e sua característica principal é que serão extremamente grandes, e 
também trarão com eles um novo conjunto de exigências que não ficaram evidentes nos primeiros anos 
do Ipv4. Os novos mercados provavelmente ocorrerão em paralelo com um outro acontecimento. Pode-se 
descobrir que teremos saudade do tempo em que a Internet apenas dobrava a cada 18 meses. O desafio da 
próxima versão do IP é prover uma solução que resolva os problemas atuais e seja atrativo para os 
mercados emergentes.

Parece certo que a computação móvel irá tronar-se onipresente com sua queda de preços e 
seu aumento de capacidade. A característica mais importante é que eles estarão conectados em rede. Ao 
contrário da maioria dos computadores atuais eles suportarão uma maior variedade de redes. Além da 
exigência óbvia de um protocolo que possa suportar um roteamento e endereçamento em larga escala, 
eles exigirão um protocolo que imponha um baixo overhead como elemento básico, os sistemas de 
computação móvel necessitarão se comunicar com a geração atual de computadores. As exigências de 
baixo overhead vem da utilização de redes sem fio. Diferentes das LANs que terão velocidades muito 
altas, os meios sem fio serão várias ordens de grandeza mais lentas devido às limitações de freqüências 
disponíveis, alocação no espectro, taxas de erro e consumo de potência.

Outro mercado é o entretenimento em rede. Os primeiros sinais deste mercado emergente são 
as propostas sendo discutidas para 500 canais de televisão, vídeo sob demanda, etc. A possibilidade é que 
cada aparelho de televisão se torne um host na Internet. Com a tecnologia da televisão digital de alta 
definição, a diferença entre uma televisão e um computador diminuirá. Assim como no mercado anterior, 
este mercado exigirá um protocolo que suporte endereçamento e roteamento em larga escala e 
autoconfiguração. Este mercado também exige um protocolo que imponha um overhead mínimo para 
obter o efeito desejado. O custo será o maior fator na escolha de uma tecnologia apropriada.

Outro mercado que poderia usar o IP de próxima geração é o controle de dispositivos, tais 
como equipamentos de iluminação, de aquecimento e resfriamento, motores e outros tipos de 
equipamentos que são atualmente controlados por chaves analógicas e agregam um consumo considerável 
de potência elétrica. O tamanho deste mercado é enorme é exige soluções que sejam simples, robustas, 
fáceis de usar e de custo muito baixo. O retorno potencial é que o controle de dispositivos resultará em 
uma economia de custos muito grande.

O fato é que estes mercados acontecerão com ou sem um novo protocolo. Se não surgir o 
protocolo que atenda suas necessidades eles desenvolverão cada um o seu próprio e que talvez não 
interajam entre si. Então há duas alternativas, ou se cria um um protocolo aberto que teria como resultado 
uma enorme infraestrutura de rede de informação de alcance mundial, ou teremos um mundo de redes 
disjuntas com protocolos controlados por seus proprietários.

Outros dois fatores estão direcionando a exigência de uma nova versão de protocolo na 
Internet: o roteamento e o endereçamento. O roteamento global da Internet baseado nos endereços de 32 
bits do Ipv4 está se tornando altamente estrangulado. Os endereços do Ipv4 não oferecem bastante 
flexibilidade para construir hierarquias eficientes que possam ser agregadas. O Classless Inter- Domain 
Routing está prolongando o tempo de vida do roteamento do Ipv4 por algum tempo e o esforço para 
gerenciar o roteamento continuará crescendo. Mesmo que o roteamento do Ipv4 possa ser escalonado para 
suportar o máximo do Ipv4, a Internet fatalmente esgotará o número de redes. A questão não é mais se o 
um novo IP é necessário, mas apenas uma questão de quando.



5 – PROTOCOLO IP
 

O Protocolo IP é responsável pela comunicação entre máquinas em uma estrutura de rede 

TCP/IP. Ele provê a capacidade de comunicação entre cada elemento componente da rede para permitir o 

transporte de uma mensagem de uma origem até o destino. O protocolo IP provê um serviço sem conexão 

e não-confiável entre máquinas em uma estrutura de rede. Qualquer tipo de serviço com estas 

características deve ser fornecido pelos protocolos de níveis superiores. As funções mais importantes 

realizadas pelo protocolo IP são a atribuição de um esquema de endereçamento independente do 

endereçamento da rede utilizada abaixo e independente da própria topologia da rede utilizada, além da 

capacidade de rotear e tomar decisões de roteamento para o transporte das mensagens entre os elementos 

que interligam as redes.

Na arquitetura TCP/IP, os elementos responsáveis por interligar duas ou mais redes distintas 

são chamados de roteadores. As redes interligadas podem ser tanto redes locais, redes geograficamente 

distribuídas, redes de longa distância com chaveamento de pacotes ou ligações ponto-a-ponto seriais, 

conforme figura n.º 04. Um roteador tem como característica principal a existência de mais de uma 

interface de rede, cada uma com seu próprio endereço específico. Um roteador pode ser um equipamento 

específico ou um computador de uso geral com mais de uma interface de rede. 

Por outro lado, um componente da arquitetura TCP/IP que é apenas a origem ou destino de 

um datagrama IP (não realiza a função de roteamento) é chamado de host.

 



Fig.04 funções de host e roteador

Fonte: Internet

 

5.1 – Endereços IP
 

Um endereço IP é um identificador único para certa interface de rede de uma máquina. Este 
endereço é formado por 32 bits (4 bytes) e possui uma porção de identificação da rede na qual a interface 
está conectada e outra para a identificação da máquina dentro daquela rede. O endereço IP é representado 
pelos 4 bytes separados por ponto ( . ) e representados por números decimais. Desta forma o endereço IP: 
11010000  11110101  00011100  00111111 é representado por 208.245.28.63.

Como o endereço IP identifica tanto uma rede quanto a estação a que se refere, fica claro que 
o endereço possui uma parte para rede e outra para a estação. Desta forma, uma porção do endereço IP 
designa a rede na qual a estação está conectada, e outra porção identifica a estação dentro daquela rede. 

Uma vez que o endereço IP tem tamanho fixo, uma das opções dos projetistas seria dividir o 
endereço IP em duas metades, dois bytes para identificar a rede e dois bytes para a estação. Entretanto 
isto traria inflexibilidade pois só poderiam ser endereçados 65536 redes, cada uma com 65536 estações. 
Uma rede que possuísse apenas 100 estações estaria utilizando um endereçamento de rede com 
capacidade de 65536 estações, o que também seria um desperdício.

A forma original de dividir o endereçamento IP em rede e estação, foi feita por meio de 
classes. Um endereçamento de classe A consiste em endereços que tem uma porção de identificação de 
rede de 1 byte e uma porção de identificação de máquina de 3 bytes. Desta forma, é possível endereçar até 
256 redes com 2 elevado a 24 estações. Um endereçamento de classe B utiliza 2 bytes para rede e 2 bytes 
para estação, enquanto um endereço de classe C utiliza 3 bytes para rede e 1 byte para estação. Para 
permitir a distinção de uma classe de endereço para outra, utilizou-se os primeiros bits do primeiro byte 
para estabelecer a distinção, conforme figura n.º 05.
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Nesta forma de divisão é possível acomodar um pequeno número de redes muito grandes 
(classe A) e um grande número de redes pequenas (classe C). Esta forma de divisão é histórica e não é 
mais empregada na Internet devido ao uso de uma variação que é a sub-rede, como será visto em seção 
adiante. Entretanto sua compreensão é importante para fins didáticos.

As classes originalmente utilizadas na Internet são A, B, C, D, E., conforme mostrado abaixo. 
A classe D é uma classe especial para identificar endereços de grupo (multicast) e a classe E é reservada. 

 

Fig.05 Classes do IP

Fonte: Internet

 

A Classe A possui endereços suficientes para endereçar 128 redes diferentes com até 
16.777.216 hosts (estações) cada uma. 

A Classe B possui endereços suficientes para endereçar 16.384 redes diferentes com até 
65.536 hosts cada uma.

A Classe C possui endereços suficientes para endereçar 2.097.152 redes diferentes com até 
256 hosts cada uma.

As máquinas com mais de uma interface de rede (caso dos roteadores ou máquinas 
interligadas à mais de uma rede, mas que não efetuam a função de roteamento) possuem um endereço IP 
para cada uma, e podem ser identificados por qualquer um dos dois de modo independente. Um endereço 
IP identifica não uma máquina, mas uma conexão à rede.

Alguns endereços são reservados para funções especiais:

ü      Endereço de Rede:  Identifica a própria rede e não uma interface de rede específica, 
representado por todos os bits de hostid com o valor ZERO.

ü      Endereço de Broadcast: Identifica todas as máquinas na rede específica, representado 
por todos os bits de hostid com o valor UM. esta forma, para cada rede A, B ou C, o primeiro 
endereço e o último são reservados e não podem ser usados por interfaces de rede.

ü      Endereço de Broadcast Limitado: Identifica um broadcast na própria rede, sem 
especificar a que rede pertence. Representado por todos os bits do endereço iguais a UM = 
255.255.255.255.

ü      Endereço de Loopback: Identifica a própria máquina. Serve para enviar uma mensagem 
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para a própria máquina rotear para ela mesma, ficando a mensagem no nível IP, sem ser enviada à 
rede. Este endereço é 127.0.0.1. Permite a comunicação inter-processos (entre aplicações) situados na 
mesma máquina.

 

A figura n.º 06 mostra um exemplo de endereçamento de máquinas situadas na mesma rede e 
em redes diferentes. Pode ser observado que como o endereço começa por 200 (ou seja, os dois primeiros 
bits são 1 e o terceiro 0), eles são de classe C. Por isto, os três primeiros bytes do endereço identificam a 
rede. Na parte superior da figura, ambas as estações tem o endereço começando por 200.18.171, elas 
estão na mesma rede. Já na parte inferior da figura, as estações estão em redes distintas e uma possível 
topologia é mostrada, onde um roteador interliga diretamente as duas redes.

 

Fig.06 Exemplo de endereçamento

Fonte: Internet

 

A figura n.º 07 ilustra um diagrama de rede com o endereçamento utilizado. Note que não há 
necessidade de correlação entre os endereços utilizados nas redes adjacentes. O mecanismo para que uma 
mensagem chegue na rede correta é o roteamento. Cada elemento conectando mais de uma rede realiza a 
função de roteamento IP, baseado em decisões de rotas. Note que mesmo os enlaces formados por 
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ligações ponto-a-pontos são também redes distintas. 

Neste diagrama existem 6 redes, identificadas por 200.1.2.0, 139.82.5.0, 210.200.4.0, 
210.201.0.0, 10.0.0.0 e 200.1.3.0. 

Fig.07 Mapeamento de endereços IP em endereços de rede

Fonte: Internet

 

Os protocolos de rede compartilhada como Ethernet, Token-Ring e FDDI possuem um 
endereço próprio para identificar as diversas máquinas situadas na rede. Em Ethernet e Token-Ring o 
endereçamento utilizado é chamado endereço físico ou endereço MAC - Medium Access Control , 
formado por 6 bytes, conforme o quadro abaixo:

VG U/L ID Organização (22-Bits) ID Atribuído (24-Bits)

 

Este tipo de endereçamento só é útil para identificar diversas máquinas, não possuindo 
nenhuma informação capaz de distinguir redes distintas. Para que uma máquina com protocolo IP envie 
um pacote para outra máquina situada na mesma rede, ela deve se basear no protocolo de rede local, já 
que é necessário saber o endereço físico. Como o protocolo IP só identifica uma máquina pelo endereço 
IP, deve haver um mapeamento entre o endereço IP e o endereço de rede MAC. Este mapeamento é 
realizado pelo protocolo ARP. O mapeamento via protocolo ARP só é necessário em uma rede do tipo 
compartilhada como Ethernet, Token-Ring, FDDI, etc.. Em uma rede ponto-a-ponto como, por exemplo, 
um enlace serial, o protocolo ARP não é necessário, já que há somente um destino possível. A figura n.º 
08 mostra uma rede com 3 estações, onde uma máquina A com endereço IP 200.18.171.1 deseja enviar 
uma mensagem para a máquina B cujo endereço é 200.18.171.3. A mensagem a ser enviada é uma 
mensagem IP. No caso do exemplo abaixo, antes de efetivamente enviar a mensagem IP, a estação 
utilizará o protocolo ARP para determinar o endereço MAC da interface cujo endereço IP é o destino da 
mensagem.
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Fig.08 Rede c/ três estações

Fonte: Internet

 

O funcionamento do protocolo ARP é descrito abaixo:

ü      Estação A verifica que a máquina destino está na mesma rede local, determinado através 
dos endereços origem e destino e suas respectivas classes.

ü      Protocolo IP da estação A verifica que ainda não possui um mapeamento do endereço 
MAC para o endereço IP da máquina destino.

ü      Protocolo IP solicita ao protocolo que o endereço MAC é necessário

ü      Protocolo ARP envia um pacote ARP (ARP Request) com o endereço MAC destino de 
broadcast (difusão para todas as máquinas) 

ü      A mensagem ARP enviada é encapsulada em um pacote Ethernet conforme mostrado na 
fig. n.º 09:

Fig.09 pacote Ethernet

Fonte: Internet

ü      Todas as máquinas recebem o pacote ARP, mas somente aquela que possui o endereço 
IP especificado responde (Fig.10). A máquina B já instala na tabela ARP o mapeamento do endereço 
200.18.171.1 para o endereço MAC de A.

 

  Fig.10 pacote ARP
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Fonte: Internet

 

ü      A resposta é enviada no pacote Ethernet, encapsulado conforme figura n.º 11, através de 
uma mensagem ARP Reply endereçado diretamente para a máquina origem. 

Fig.11 pacote Ethernet

Fonte: Internet

 

ü      A máquina A recebe o pacote e coloca um mapeamento do endereço IP de B e seu 
endereço MAC respectivo. Esta informação residirá em uma tabela que persistirá durante um certo 
tempo.

ü      Finalmente a máquina A transmite o pacote IP inicial, após saber o endereço MAC da 
estação destino, conforme mostrado na figura 12.

Fig.12 pacote Ethernet

Fonte: Internet

Os protocolos de nível de Rede como Ethernet possuem um identificador para determinar o 
tipo do protocolo que está sendo carregado no seu campo de dados. Um pacote Ethernet pode, por 
exemplo, carregar os protocolos ARP, IP, RARP, IPX, Netbios e outros. A figura n.º 13 mostra o formato 
do quadro Ethernet. Note que o campo protocolo, de 2 bytes de tamanho identifica o protocolo sendo 
carregado no campo de dados. No caso de transporte de um pacote ARP, o valor é 0806h (hexadecimal), 
enquanto que no caso de IP este campo tem o valor 0800h.

Fig.13 pacote Ethernet

Fonte: Internet

 

O protocolo ARP possui dois pacotes, um REQUEST e um REPLY, com o formato abaixo. 
No REQUEST, são preenchidos todos os dados exceto o endereço MAC do TARGET. No REPLY este 
campo é completado (Fig. 14).
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Fig.14 pacotes REQUEST e um REPLY

Fonte: Internet

 

HARDWARE TYPE: identifica o hardware (Ethernet, Token-Ring , FDDI, etc) utilizado, que pode variar 
o tamanho do endereço MAC.

PROTOCOL TYPE: identifica o protocolo sendo mapeado (IP, IPX, etc,) que pode variar o tipo do 
endereço usado.

OPERATION: identifica o tipo da operação, sendo 1 = ARP Request, 2 = ARP Reply, 3 = RARP Request 
e 4 = RARP Reply. 

 

6 – A ORIGEM DA INTERNET
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6.1 – Base Histórica
 

A Internet é um conjunto de redes de computadores interligadas pelo mundo inteiro, que têm 
em comum um conjunto de protocolos e serviços, de forma que os usuários a ela conectados podem 
usufruir de serviços de informação e comunicação de alcance mundial. A Internet surgiu a partir de um 
projeto da agência norte-americana ARPA (Advanced Research and Projects Agency) com o objetivo de 
conectar os computadores de seus departamentos de pesquisa.  

Essa conexão iniciou-se em 1969, entre quatro localidades (Universidades da Califórnia de 
Los Angeles e Santa Barbara, Universidade de Utah e Instituto de Pesquisa de Stanford), e passou a ser 
conhecida como ARPANET. Esse projeto foi colocado à disposição de pesquisadores, que resultou em 
uma intensa atividade de pesquisa durante a década de 70, cujo principal resultado foi à concepção do 
conjunto de protocolos que até hoje á a base da Internet, conhecido como TCP/IP. 

No início da década de 80 a ARPA iniciou a integração das redes de computadores dos outros 
centros de pesquisas à ARPANET.  Nessa mesma época foi feita na Universidade da Califórnia de 
Barkeley, a implantação dos protocolos TCP/IP no Sistema Operacional UNIX, que possibilitou a 
integração de várias Universidades à ARPANET. Em 1985, a entidade americana NSF (National Science 
Foudation) integrou os supercomputadores de seus centros de pesquisas, o que resultou na rede conhecida 
como NSFNET, que em 1986 foi conectada à ARPANET.  

O conjunto de todos os computadores e redes ligados a esses dois backbones (espinhas 
dorsais de uma rede) passou a ser conhecido oficialmente como INTERNET. Em 1988 a NSFNET passou 
a ser mantida com o apoio das organizações IBM, MCI (empresa de telecomunicações) e MERT 
(instituição responsável por uma rede de computadores de instituições educacionais de Michigan), que 
formaram uma associação conhecida como ANS (Advanced Network na Services). 

Em 1990 o backbone ARPANET foi desativado, criando-se em seu lugar o backbone DRI 
(Dfence Reasearch Internet); em 1991/1992 a ANS desenvolveu um novo backbone, conhecido como 
ANSNET, que passou a ser o backbone principal da Internet.  Nessa mesma época iniciou-se o 
desenvolvimento de um backbone europeu (EBONE), interligando alguns países da Europa à Internet. 

A partir de 1993 a Internet deixou de ser uma instituição de natureza apenas acadêmica a 
passou a ser explorada comercialmente, tanto para construção de novos backbones por empresas privadas 
(PSI, Unet, Sprint,...) como para fornecimentos de serviços diversos, abertura essa em nível mundial.

 

6.2 – A Internet no Brasil
 

A Internet chegou ao Brasil em 1988 por iniciativa da comunidade acadêmica de São Paulo 
(FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e Rio de Janeiro (UFRJ – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e LNCC – Laboratório Nacional de Computação Científica). 

Em 1989 foi criada, pele Ministério da Ciência e Tecnologia, a Rede Nacional de Pesquisas 
(RNP), uma instituição com os objetivos de iniciar e coordenar o oferecimento de serviços de acesso a 
Internet no Brasil. Como ponto de partida foi criado um backbone conhecido Backbone RNP, 
interligando instituições educacionais à Internet. 

Esse backbone inicialmente interligava 11 estados a partir de pontos de presenças (Pop – 



Point of Precense) em suas capitais.  Ligados a esses pontos foram criados alguns backbones regionais, a 
fim de integrar integrar  instituições de outras cidades à Internet: como exemplos desses backbones temos 
em São Paulo a ANSP (Academic Network at São Paulo) e no Rio de Janeiro a rede Rio. A exploração 
comercial da Internet foi iniciado em dezembro de 1994 a partir de um projeto-piloto da Embratel, onde 
foram permitidos acessos a Internet inicialmente através de linhas discadas, e posteriormente (Abril/1995) 
através de acessos dedicados via RENPAC ou linhas E1. 

Em paralelo a isso, a partir de abril/1995 foi iniciado pela RNP um processo para 
implantação comercial da Internet no Brasil, com uma série de etapas, entre as quais a ampliação do 
backbone RNP no que se refere a velocidade e número de PoPs, a fim de suportar o tráfego comercial de 
futuras redes conectadas a esses PoPs; esse backbone a partir de então passou a se shamar Internet/BR. 
Uma primeira etapa de expansão desse backbone foi concluída em dezembro/1995, restando ainda a 
criação de PoPs em mais estados.



7 – COMO FUNCIONA A INTERNET ?

 
 

7.1 – Internetworking e TCP/IP
 

A Internet é a mais bem sucedida aplicação prática do conceito de Internetworking, que 
consiste em conectividade de redes de tecnologias distintas; essa conectividade foi conseguida pelo uso 
do conjunto de protocolos conhecidos como TCP/IP Protocol Suite, ou simplesmente TCP/IP.

O TCP/IP (nome derivado de seus protocolos principais, Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol) executa essa conectividade em nível de rede, o que permite a comunicação entre 
aplicações em computadores de redes distintas sem a necessidade de conhecimento da topologia 
envolvida nesse processo.

Uma outra característica importante do TCP/IP é a flexibilidade de adaptação às tecnologias 
de redes existentes e futuras, possível porque o TCP/IP foi conhecido de forma independente das 
tecnologias de redes.

A conexão entre redes na Internet pode ser feita de forma transparente aos protocolos 
TCP/IP, via repeaters, hubs, bridges e switches, ou com a intervenção do protocolo IP; neste caso os 
equipamentos que executam a conexão baseiam-se nesse protocolo para o encaminhamento de 
informações através das redes envolvidas, e por isto são denominados como Roteadores IP.

As figuras de n.º 15 e 16, mostram o processamento do TCP/IP em uma transferência de 
arquivos via protocolo FTP (File Trasnfer Protocol), que usa o protocolo TCP para transporte, entre um 
usuário conectado à Internet via linha discada e um servidor FTP localizado em outra rede; nesse exemplo 
fica clara a conectividade em nível de rede TCP/IP.
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Fig.15 Processamento do TCP/IP em uma aplicação FTP.

Fonte: [CYC 97] Pág. 40

Fig.16 Modelos em camadas, funções e exemplos.

Fonte: [CYC 97] Pág. 40

 

7.2 – Endereçamento na Internet
                    

Os Endereçamentos de equipamentos na Internet são baseados em um indicador que 
independe da tecnologia de rede envolvida, conhecido como endereço IP, cujo formato é do exemplo a 
seguir: 128.32.96.4

                    Esse formato representa um número de 32 bits, que no modo normal de endereçamento da 
Internet está associado a um único equipamento, identificando a rede e o equipamento nessa rede; existe 
um outro modo de endereçamento conhecido como endereçamento em multicasting, onde um endereço IP 
está associado a um grupo de computadores.

                    O endereço IP permite apenas a localização de um dado equipamento na Internet; para a 
localização de  uma aplicação em execução nesse equipamento existe um  outro identificador conhecido 
como “porta”, usado em conjunto com a seleção de um dos protocolos de transporte (TCP ou UDP) para 
tal localização. Essa tríade composta por endereço IP, número de porta e protocolo de transporte é 
conhecida pelos programadores como socket.

                    Para as aplicações padrão existente na Internet são reservados alguns valores de “porta” 
combinados a um dos protocolos de transporte.  Assim, para a localização de um servidor de uma dada 
aplicação na Internet normalmente só é necessário saber o nome do equipamento onde ele está ativo (que 
se relaciona diretamente com endereço IP, como veremos adiante), pois o número de “porta” do servidor 
e o protocolo de transporte estão implícitos na especificação do serviço.  

Como exemplo dessa associação temos:

 

Aplicações ou Serviço                       Nº de Porta                    Protocolo

                    FTP                                                     21                                    TCP
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                    TELNET                                             23                                    TCP

                    SMTP(E-Mail)                                    25                                    TCP

                    DNS                                                   53                                    UDP

                    GOPHER                                            70                                    TCP

                    HTTP(WWW)                                    80                                    TCP

                    NETWORK NEWS                           119                                  TCP

 

7.3 – Roteamento na Internet 
 

O roteamento de IP é a tarefa executada pelo protocolo IP responsável pela entrega das 
informações geradas pelas aplicações aos seus destinos de forma correta e eficiente.

                    A execução dessa tarefa é baseada em tabelas de roteamento existentes em todos os 
equipamentos conectados à Internet, onde constam as rotas a serem seguidas pelas informações em 
função do seu destino.  A manutenção dessas tabelas é descentralizada na Internet, via combinações das 
seguintes formas:

 

ü      Forma estática: administrador de uma dada rede pode configurar manualmente 
rotas para todas as redes a ela ligadas “default” (default gateway) “apontando” para o próximo 
roteador em direção ao núcleo da Internet, ou

ü      Forma dinâmica: Esse administrador pode fazer uso de algumas aplicações que 
implementam Protocolos de Roteamento, que automaticamente determinam e divulgam essas 
rotas.  A grande vantagem do uso do protocolo de roteamento sobre a forma anterior é a 
possibilidade de adaptação dinâmica das rotas a situações de falha ou congestionamentos 
detectados.

                    

Na prática, a Internet é dividida em unidades conhecidas como Sistemas Autônomos (que 
podem ter a abrangência de um ponto de presença de um backbone, por exemplo), sendo que dentro 
desses sistemas às rotas são definidas de forma estática ou através de protocolos interiores de roteamento, 
e um dos seus equipamentos é eleito para divulgar essas rotas para outros sistemas autônomos via 
protocolos exteriores de roteamento.



Os protocolos de roteamento mais usados são os seguintes:

 

ü      Interiores:                 RIP - Routing Information Protocol

                                        OSPF – Open Shortest Path First

 

ü      Exteriores:                EGP – Exterior Gateway Protocol

                                        BGP. 4 – Border Gateway Protocol version 4

 

7.4 – Domínios na Internet - DNS (Domain Name System)
 

                    Os equipamentos na Internet normalmente são referenciados através de um nome simbólico, 
que está associado ao seu endereço IP.  Essa associação é feita por um conjunto de servidores, de forma 
que o conjunto formado por esses servidores e sua interface com as aplicações da Internet é conhecido 
como DNS – Domain Name System. O Domain Name System está estruturado em dois pontos básicos, a 
organização da Internet em domínios e a distribuição dos servidores DNS na Internet.

 

7.4.1 – Organização da Internet em Domínios
 

A Atribuição de domínios na Internet teve como objetivos evitar a utilização de um mesmo 
nome por mais de um equipamento e descentralizar o cadastramento de redes e equipamentos. Dividindo-
se a Internet em domínios administrativos distintos e garantindo que cada domínio não se cadastre 
equipamentos ou subdomínios com o mesmo nome, recursivamente garante-se um nome único para cada 
equipamento da Internet. Assim o nome simbólico de um equipamento é composto por um nome local 
adicionado à hierarquia de domínios, conhecido como Nome de Domínio  Completo ou FQDN (Fully 
Qualifed Domain Name). Os Domínios na Internet podem ser Institucionais ou Geográficos, e não há 
necessidade de um equipamento ou instituição pertencer apenas a um mesmo tipo de domínio. Nos 
Estados Unidos os domínios institucionais são os mais comuns, onde é adotada a seguinte subdivisão:

 

Domínio                          Tipo de Instituição

mil                                   Instituições com fins militares

                    edu                                  Instituições educacionais 



                    com                                 Instituições com fins comerciais

                    gov                                  Instituições governamentais

                    org                                  Instituições não governamentais

                    net                                  Instituições provedoras de backbone

 

Na prática adotou-se nos Estados Unidos a associação de um domínio geográfico a cada país, 
cabendo às instituições administrativas de cada país a criação dos seus domínios. No Brasil (domínio 
geográfico br) adotou-se uma organização semelhante à americana, sendo que o sufixo do domínio edu 
foi omitido nas instituições educacionais. Por exemplo, o nome do domínio de um equipamento de nome 
www, em função da instituição onde reside, pode ser:

 

ü      Embratel:                   www.embratel.net.br

ü      Empresa XYZ:           www.xyz.com.br

ü      Univ. de São Paulo:    www.usp.br

 

7.4.2 – Distribuição dos Servidores DNS na Internet
 

                    A tarefa de conversão dos nomes para endereços IP é distribuída entre vários servidores, pois 
não é possível a sua centralização em uma única base de dados.  Assim cada servidor (na verdade um 
servidor primário e um ou mais servidores secundários ou backup) se encarrega de manter a base de 
dados de um dado espaço dentro da hierarquia de domínios da Internet, espaço conhecido como Zona de 
Autoridade desse servidor. A colaboração entre os servidores ocorre quando um servidor necessita 
executar uma conversão referente a um equipamento que não pertence à sua zona.  Neste caso ele torna-se 
“cliente” de um outro servidor, contanto que esse servidor possa resolver a conversão desejada, para então 
fornecer o resultado ao cliente que a solicitou.  Todos os programas da Internet que necessitam resolver 
um nome simbólico para em endereço IP torne-se cliente do DNS. [CYC 97]



8 – COMO SE CONECTAR À INTERNET
 

 

O acesso de um computador à Internet no que se refere à execução de aplicações 
relacionadas a essa rede pode ser classificado em:

 

ü      Acesso Completo:  O Computador possui software TCP/IP, é endereçável na 
Internet e, portanto pode executar aplicações que podem interagir diretamente com outras 
aplicações em computadores da Internet; o computador é, portanto um ‘host’ da Internet.

ü      Acesso Limitado:  O computador não possui software TCP/IP, ou seja, apenas um 
computador possui acesso completo à Internet (por exemplo, conecta-se a esse computador via 
um Emulador de Terminal). Assim, seu acesso à Internet é indireto, através de programas 
residentes nesse computador e neste caso o computador não é um ‘host’ da Internet.

Existe também uma outra classificação que é quanto à forma com que se dá a conexão entre 
um computador (ou uma rede de computadores) e o seu ponto de acesso à Internet, que pode ser:

 

ü      Conexão Permanente:  A ligação entre os computadores e a Internet é feita através 
de circuitos dedicados de comunicações; é usado apenas por computadores que possuem acesso 
completo à Internet, endereço e nome de domínio fixos, e portanto localizáveis por qualquer 
outro computador dessa rede.

 

ü      Conexão Temporária:  Esse tipo de ligação é usado tanto por computadores com 
acesso completo limitado à Internet, normalmente através de linhas telefônicas discadas (o 
acesso à Internet só existe enquanto a ligação telefônica está estabelecida).  Os computadores 
com acesso completo à Internet continuam tendo acesso direto aos demais computadores dessa 
rede, porém não são mais localizáveis de forma unívoca, pois normalmente não possuem um 
endereço fixo nem nome de domínio próprio.

 

Em resumo, a integração entre essas classificações acima resulta nas seguintes formas de 



acesso à Internet.

 

ü      Acesso dedicado:  Via conexão permanente, com acesso completo à Internet, 
execução de aplicações clientes e servidores.

ü      Acesso discado de protocolo: Via conexão temporária, com acesso completo à 
Internet, execução apenas de aplicações clientes.

ü      Acesso discado de terminal: Via conexão temporária, com acesso limitado à 
Internet,  via emulação de terminal e/ou transferência de informações via protocolos não 
TCP/IP.

 
 



9 – SERVIÇOS DISPONÍVEIS NA INTERNET
 

 

9.1 – E-Mail (Serviço de Correio Eletrônico)
 

                    São servidores que permitem a troca de mensagens entre usuário através da Internet. São os 
serviços de maior alcance na Internet, pois permitem a troca de mensagens tanto com usuários de outras 
redes de serviços como usuário de redes corporativas não totalmente interligadas à Internet.

                    O funcionamento desses serviços tem como base um endereço conhecido como “e-mail 
adress” ou endereço de correio eletrônico, cujo formato é: user@domain onde “user” representa o 
identificador de uma caixa postal (um espaço em disco) para recebimento de mensagens, e “domain” 
representa o nome do domínio de equipamento que pode localizar essa caixa postal. Este endereço pode 
estar associado a um usuário, a um grupo de usuário ou mesmo um serviço a ser prestado usando o 
correio eletrônico como meio de transporte.

                    O funcionamento do correio eletrônico é baseado no paradigma “store-and-forward” entre os 
servidores de e-mail, onde os usuários envolvidos na transferência de uma mensagem não integram 
diretamente entre si, e sim com programas servidores encarregados de executar e gerenciar essa 
transferência.

Os componentes principais de um sistema de correio eletrônico são:

ü      User Agent (UA):  Programa que interage com o usuário, responsável pela 
obtenção de mensagens a serem transmitidas e a retirada de mensagens recebidas,

 



ü      Mail Transport Agent (MTA): Programa responsável pelo transporte de 
mensagens entre os pontos envolvidos, locais ou através da Internet,

ü      Mail Boxes: Caixas postais onde são armazenadas as mensagens,

ü      Mail Box Manager:  Programa responsável pelo gerenciamento de caixas postais, 
necessário especialmente quando os programas UA e MTA não residem no mesmo 
equipamento.

                    

Como exemplos mais comuns desses módulos temos o programa sendmail do UNIX como 
“Mail Transfer Agent”, um programa POP Server como “Mail Box Manager”, ambos executando no 
equipamento de um provedor de acesso, e o programa PC-EUDORA como “User Agent” executando sob 
o Windows no equipamento do usuário que acessa a Internet via esse provedor.

Além da simples troca de correspondência entre dois usuários, existem outros 
serviços  na Internet baseados nesse sistema, tais como:

 

ü      Lista de Discussão (“Mailing Lists”): Baseado na associação de um endereço de 
correio eletrônico a várias caixas postais (ou seja, uma lista de usuários), de forma que uma 
correspondência enviada a esse endereço é recebida em todas as caixas postais.  Essa lista de 
discussão pode ser uma lista simples (sem controle sobre a correspondência e o cadastramento 
de usuários), moderada (com cadastramento de usuários).

 

ü      Serviço de informação via Correio Eletrônico (“Mailing Information Service”): 
Fornecidos por programas que interagem com os usuários através de correspondência 
direcionada a um dado endereço de correio eletrônico, correspondência normalmente 
constituída por camadas e palavras chaves que orientam tais programas a transferir as 
informações solicitadas.

                    

Esses dois serviços normalmente são implementados por programas que trabalham em 
colaboração o MTA do sistema de correio eletrônico, sendo de utilização mais comuns os programas 
Majordomo e ListProcessor.

9.2 – Network News (Serviço de BBS)
 

                    O serviço Network News (ou Usanet News, ou News), é composto por informações 
agrupadas por categorias e programas responsáveis pelo seu intercâmbio, divulgação e acesso, semelhante 
ao que se denomina na prática como BBS – Bulletim Board Services – originado a partir dos usuários da 



rede Usenet (uma rede acadêmica de equipamentos com Sistemas Operacionais UNIX, conectados 
através de linhas discadas via UUCP), atualmente está amplamente difundido pela Internet.

                    As categorias que as informações são agrupadas são denominadas como newsgrups, 
organizados de forma hierárquica. Não existe um catálogo único de todos os grupos existentes pois 
existem grupos relacionados a assuntos de interesse local apenas. A unidade que compõe um newsgrup é 
denominada como artigo, cujo o formato é bem semelhante ao das mensagens do sistema de correio 
eletrônico, assim,  o serviço Netnews permite que os usuários, a partir da seleção de um ou mais grupos 
de seu interesse, possam participar desses grupos, desde a simples leitura até o envio de artigos próprios 
ou respostas de outros artigos. Os artigos referente a um dado assunto são enviados a um determinado 
endereço, a partir do qual são distribuídos para programas servidores espalhados pela Internet (News 
Service), de acesso público ou não, que trabalham em colaboração entre si (newsfeed), os usuários podem 
ter acesso a esses artigos através de um desses servidores via um programa cliente  (News Reader).

                    A subscrição de um usuário a um grupo quanto ao controle dos artigos  lidos são feito pelo 
programa News Reader, de forma que o servidor  ao qual o usuário possui  permissão para acesso apenas 
oferece os artigos pertinentes aos grupos de interesse de sua comunidade de usuários.

                    O envio de artigos para um dado grupo (news posting) normalmente é feito da mesma forma 
com que se envia correspondência a um lista de discução de correio eletrônico, sendo que existem 
programas que executam a transferência de um artigo de uma lista de discussão para um newsgrup (mail-
to-news gatews).

 

9.3 – Telnet (Execução Remota de Aplicação)
 

                    A execução de programas em outros equipamentos da Internet, interagindo com esses 
programas a partir de seu terminal ou estação local é realizada através da Telnet.  Esses equipamentos 
remotos devem ter um sistema operacional multitarefa (UNIX, por exemplo) que possua mecanismo de 
autorização de acesso através de um sistema de contas (login), por isso a classificação do serviço Telnet 
como um serviço de “remote login” da Internet. O usuário interage com o serviço telnet através de um 
programa cliente telnet, selecionado o equipamento onde deseja executar uma determinada aplicação. 
Nesse equipamento é acionado um servidor telnet, que envia um prompt para o estabelecimento de 
sessão, normalmente solicitando ao usuário um login e uma senha de acesso. Uma vez estabelecida a 
sessão, o usuário pode executar qualquer aplicação desse equipamento desde que tenha autorização.

                    O serviço telnet tem várias aplicações práticas, por exemplo, a de oferecer acesso a serviços 
da Internet não oferecidos localmente, através de execução do lado cliente desses serviços em outros 
equipamentos. A aplicação mais prática porém é a de permitir acesso a qualquer serviço de BBS 
disponível em equipamentos da Internet, mesmo que o tal serviço não tenha sido concebido para 
utilização nessa rede.

 

9.4 – FTP (Serviço de transferência de arquivo)
 

                    O serviço FTP (File Transfer Protocol) é um serviço padrão da Internet para transferência  de 
arquivo entre computadores. A partir dele usuários podem obter ou enviar arquivos de um para outros 



computadores da Internet. O funcionamento FTP se baseia no estabelecimento de uma sessão limitado 
entre cliente FTP local e o servidor FTP do equipamento remoto. O usuário pode pesquisar a estrutura de 
arquivos do equipamento remoto antes de executar as transferências desses arquivos. A utilização mais 
comum do serviço FTP na Internet é a de obtenção de programas ou informações a partir de servidores de 
domínio público ou comercial, serviço conhecido como FTP Anônimo. Para esse serviço, o servidor FTP 
oferece uma conta especial com autenticação flexível (normalmente a senha é apenas o endereço de 
correio eletrônico do usuário). O conjunto de arquivos referentes a um programa ou assunto oferecidos 
por um serviço FTP Anônimo é o que se chama repositório. Por medidas de segurança e disponibilidade, 
existe um processo conhecido como FTP mirroring que oferece cópias de um dado repositório em mais de 
um equipamento da Internet.

                    Alguns servidores da Internet periodicamente “varrem” os servidores FTP Anônimos de um 
cadastro e criam base de dados a partir do conteúdo desses servidores.  Esse serviço é conhecido como 
Archie. Pode-se ter acesso aos servidores archie de várias formas: via um programa cliente archie, 
residente no equipamento do usuário ou em outro por ele acessível; de forma direta, através do acesso via 
telnet a uma conta especial no equipamento onde reside o servidor archie; ou por solicitação via correio 
eletrônico a um determinado endereço associado a um programa que interage com um servidor archie.

 

9.5 – WWW (World Wide Web)
 

A Word Wide Web (WWW, W3 ou Web) foi desenvolvida a partir de 1989 no Laboratório 
de Pesquisas Nucleares – CERN, em Genebra – Suíça , com objetivo de interligar os pesquisadores de 
vários institutos através da Internet; é o sistema cuja utilização mais cresce atualmente na Internet, sendo 
o maior responsável pelo crescimento dessa rede nos últimos anos. A WWW é um sistema de busca e 
obtenções onde os caminhos de navegação não são baseado nos títulos dos documentos e sim embutidos 
nesses documentos, navegação por hipertexto. A WWW cria a imagem de uma Teia  que interliga 
documentos através da Internet, daí seu nome World Wide Web, se traduzido, seria Teia de Alcance 
Mundial. Os documentos componentes da Web pode conter também imagens e recursos de multimídia, 
denominados hipermídia. A composição desses documentos é estruturada na linguagem HTML (Hiper 
Text Markup Language), baseada em diretivas em formato ASCII, que permite definir o formato do 
documentos e as ligações com outros documentos (hiperlinks).

                    Um documento HTML ou outra informação é localizada na WWW através de um indicador 
conhecido como URL (Universal Resource Location). A URL identifica o tipo de servidor a ser acessado, 
o endereço do equipamento onde a informação reside, e a sua localização nesse equipamento. Home-Page 
é a página padrão ou a “porta de entrada” de um site. O lado cliente do serviço WWW é um programa 
denominado como Browser, e o lado servidor é composto por programas servidores ativos em vários 
equipamentos da Internet.  Para obtenção de um documento HTML ou outro tipo de informação, o cliente 
interage com o servidor do equipamento onde reside a informação via protocolo http (Hiper Text Transfer 
Protocol). Uma vez obtido o documento o cliente é o responsável pela sua interpretação e visualização.

                    Os Browsers WWW normalmente interagem também com outros servidores de informações 
(News, FTP, Wais), obtendo deles informações e as apresentando como se fossem documentos hipertexto. 
Como exemplo de browsers WWW comumente usados temos os programas Internet Explore e Netscape 
Navigator; os servidores WWW mais comuns são os programas Apache e IIS (Microsoft). Além de 
serviços de navegação, os servidores WWW podem comunicar-se com qualquer outros serviços 
disponíveis em equipamentos da Internet. Através de uma interface conhecida como CGI (Common 
Gateway Interface) os servidores WWW podem interagir com qualquer programa ou serviço disponível 
através de programas ou sistemas conhecidos como Gateways para WWW.

                    Os Gateways mais comuns são aqueles que permitem a interação dos usuários com 



programas que permitem o preenchimento de formulários, o que possibilita um número amplo de 
serviços, desde transações comerciais até pesquisas em bases de dados. Em resumo, a integração da 
facilidade de navegação da WWW a esse mecanismo de interface faz da WWW não apenas um sistema 
de navegação e busca de informações, mas sim uma poderosa ferramenta de interação de sistemas, de 
utilização praticamente ilimitada através da Internet.



10 – ARQUITETURAS DO SISTEMA 
CLIENTE-SERVIDOR
                    

A arquitetura cliente-servidor é composta de diversos computadores, que possuem duas 
funções básicas:

ü      Servidor:  fornece serviços aos usuários do Sistema;

ü      Cliente:  permite aos usuários o acesso e esses serviços.

 

As primeiras arquiteturas de sistemas eram baseados em um único computador central 
(‘’mainframe”). Os usuários interagiam com o sistema através de cartões (em um passado mais remoto) e 
terminais não inteligentes. 

Com o barateamento dos componentes necessários para a montagem de um computador, 
foram criados os PCs. Algumas aplicações começaram a surgir: edição de textos, planilhas, pequenos 
gerenciamento de banco de dados, editores gráficos, etc. Para que os sistemas Corporativos pudessem ser 
baseados em PCs, haviam dois gargalos:

ü      Baixa performance dos PCs;

ü      Dificuldade comunicações entre os PCs.

 

Porém, a evolução dos PCs, redes locais e WANs foi muito rápida, eliminando aqueles 
gargalos. Desta forma, aplicações críticas começaram a migrar do ambiente mainframe para o ambiente 
PC. Um exemplo comum é a migração de grandes bancos de dados SQL (Exemplo: Oracle, SysBase, 
Informix, etc.).

 Esse processo de migração do mainframe para a arquitetura baseada em PCs e redes deu-se o 
nome de “downsinzing”. Alguns fabricantes utilizam também o termo “rightsinzing”, numa postura de 
partilhar funções entre mainframe (que passa a ser um servidor, no contexto Cliente-Servidor) e o 
ambiente PC.

Podemos dividir, os componentes de uma Arquitetura de Sistemas Cliente-Servidor nos 
seguintes grupos:

ü      Sistemas Operacionais

ü      Aplicações Servidoras



ü      Aplicações Clientes

ü      Hardware

ü      Sistemas Coorporativos

 

10.1 – Sistemas Operacionais (S.O.)
 

Constituem o ambiente operacional dos computadores que compõem o Sistema. Os principais 
S.O.  utilizados hoje são:

ü      Para Servidores: Novell; Unix (diversos); Windows NT; OS/2; Lantastic

ü      Para Clientes: DOS; Windows (NT,3.xx, 9x); OS/2; Unix (diversos)

 

10.2 – Aplicações Servidoras
 

As aplicações servidoras são a base para a implementação dos Sistemas Cliente-Servidor, as 
principais categorias são:

ü      SGBD’s (Sistemas Gerenciadores de Bando de Dados): são responsável por gerenciar os 
acessos às informações dos sistemas da empresa, observando aspectos como: segurança, integridade, 
performance, etc. É a aplicação mais crítica dentro da Arquitetura de Sistemas Cliente-Servidor. 
Exemplo: Oracle, SyBase, Informix, etc.

ü      Servidores de arquivos e impressão: Responsável pelo compartilhamento dos recursos 
de armazenamento em disco rígido (ou outra mídia) e impressão. Em geral acompanham o Sistema 
Operacional.

ü      Servidores de comunicação: Permitem o acesso dos usuários a informações / sistemas 
situados remotamente ou em plataformas diferentes.

ü      E-Mail: Coordena a troca de mensagens entre os usuários de uma rede. O conceito de e-
mail evoluiu para o chamado “workgroup computing”: o foco muda de troca de mensagens para 
fluxos de informações. Estas informações podem ser desde mensagens do e-mail até agendas coletivas 
e trânsitos de documentos gerados por várias áreas, com diversos níveis de aprovação. Tudo isto de 
maneira eletrônica, com pouca ou nenhuma geração de papeis.

 

10.3 – Aplicações Clientes
 



ü      Ferramentas de Desenvolvimento de Sistemas: São os geradores dos Sistemas da 
Empresa (corporativos ou departamentais), fazendo a parte entre os usuários e os SGBDs. Além do 
tradicional Cobol e das linguagens de 4º geração, existem hoje diversas ferramentas de 
desenvolvimento para ambiente gráfico. Exemplo: SQL Windows, PowerBuiler, Delphi, Visual C++, 
Visual Basic, Oracle Tools, etc. Na arquitetura de Sistemas  Cliente-Servidor, é comum oferecer parte 
destas ferramentas a alguns usuários.

ü      Ferramenta de Consulta a Banco de Dados: Permitem aos usuários consultar (guardados 
os diretórios de acesso) as informações da empresa, oferecendo-as para outras formas de apresentação 
(gráficos, relatórios, mala direta, etc.).

ü      Ferramentas de apresentação e análise de informações: Nesta categoria, se insere as 
aplicações típicas dos PCs (planilhas, editores gráficos, editores de apresentação, pacotes estatísticos, 
etc.).

 

10.4 – Sistemas Corporativos
 

Constituem os sistemas desenvolvidos no âmbito da empresa como um todo, utilizando-se dos 
sistemas e ferramentas citadas de 3.1 a 3.3.

 

 

10.5 – Hardware
 

O hardware deve suprir a capacidade do processamento e de comunicação de acordo com a 
performance e flexibilidade exigidos pelo Sistema. O hardware pode ser dividido nas seguintes grupos:

 

ü      Equipamento de processamento: microcomputadores, workstations, notebooks, etc.

ü      Periférico de entrada e saída: scanners, placa de som e vídeo, impressoras, plotters, 
mouses, etc.

ü      Periféricos de armazenamento: diskarrays, discos ópticos, fitas DAT, etc.

ü      Equipamentos de comunicação que viabilizam a interligação entre os equipamentos de 
processamento e de periféricos – consiste de placas de rede e hubs no âmbito de LANs, roteadores, 
placas multisseriais, servidores de acesso remoto, suportando diversos protocolos no âmbito das 
WANs. [CYC 97]



11 – PRODUTOS PARA CONECTIVIDADE

 
 

11.1 – Bridges
                    

Bridge é um produto com a capacidade de segmentar uma rede local em sub-redes com o 
objetivo de reduzir tráfegos ou converter diferentes padrões de LANs (de Ethernet para Token-Ring, por 
exemplo). As bridges diferenciam-se do roteadores, pois manipulam pacotes ao invés de sinais elétricos. 
As bridges possuem vantagens sobre os roteadores, pois não retransmitem ruídos, erros, ou frames mal 
formados. 

A bridge atua nas camadas 1 e 2 do modelo de referência ISO/OSI, lendo o campo de 
endereço de destino dos pacotes de mensagens e transmitindo-os quando se trata de seguimentos de rede 
diferentes, utilizando o mesmo protocolo de comunicação. São atribuições de uma bridge: filtrar as 
mensagens de tal forma que somente as mensagens endereçadas para ela sejam tratadas; armazenar as 
mensagens, quando o tráfego for muito grande e funcionar como uma estação repetidora comum. As 
bridges atuam também como elementos passivos gerenciadores de rede, podendo coletar dados 
estatísticos de tráfego de pacotes para a elaboração de relatórios. A configuração da figura n.º 17 (LAN1 
– Bridge – LAN2) oferece melhor performance que uma rede local única.

 

Fig.17 Exemplo de configuração de uma Bridge

Fonte: [CYC 97] Pág. 65
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11.2 – Roteadores (Routers)
 

                    Os roteadores decidem sobre qual o caminho o tráfego de informações (controle e dados) 
deve seguir. Operam nas camadas de níveis 1, 2 e 3 do modelo ISO/OSI e fazem o roteamento entre as 
LANs.

                    Para estabelecer a rota, o Roteador consulta uma tabela interna de roteamento para obter 
informações sobre a rede. Essas tabelas podem ser estáticas ou dinâmicas (quando dão utilizados 
protocolos de roteamento como RIP, OSPF, etc.). Esses protocolos baseiam-se em algoritmos para 
escolher a melhor rota, sendo composto por vários critérios conhecidos como “Métrica de Roteamento”. 
Os roteadores podem também comprimir e compactar dados.

                    Os roteadores permitem que LANs tenham acessos a WANs, conform figura n.º 18. 
Normalmente um roteador tem uma porta LAN (Ethernet ou Token-Ring) e várias portas WANs (PPP, 
Frame-Relay, ISDN). Os roteadores trabalham normalmente com IP ou IPX e os endereços IPs definidos 
na tabela de roteamento são repassados à rede WAN. 

 

Fig.18 Exemplo de rede utilizando Roteadores

Fonte: [CYC 97] Pág. 66

11.3 – Gateways
                    

Os Gateways atuam em todas as camadas do modelo ISO/OSI, e têm o objetivo de permitir a 
comunicação entre duas redes com arquiteturas distintas.

                    Estes equipamentos resolvem problemas de diferença entre tamanho máximo de pacotes, 
formas de endereçamento, técnicas de roteamento, controle de acesso, time outs, entre outros. Como 
exemplo de gateways podemos citar um produto que integra redes TCP/IP com redes SNA. Na figura n.º 
19, qualquer nó da rede TCP/IP pode se conectar na rede SNA e ter acesso ao Mainframe, por exemplo 
emulando terminais 3278.
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Fig.19 Exemplo de um gatway TCP/IP-SNA

Fonte: [CYC 97] Pág. 66

 

11.4 – Hubs
 

                    Hubs são dispositivos utilizados para conectar os equipamentos que compõe uma LAN. Com 
o hub, as conexões da rede são concentradas (por isso é também chamado de concentrador) ficando cada 
equipamento num seguimento próprio, conforme figura n.º 20.

O gerenciamento da rede é favorecido e a solução de problemas facilitada, uma vez que o 
defeito fica isolado no equipamento da rede.

Os hubs mais comuns são os hubs Ethernet com 10Base-T (conectores RJ-45) e 
eventualmente são parte integrante de bridges e roteadores.

Fig.20 Exemplo de uma LAN com Hub (servidor de terminais)

Fonte: [CYC 97] Pág. 67
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11.5 – Servidor de Terminais  (Terminal Server)
 

            Um servidor de terminais é um periférico independente numa rede Ethernet TCP/IP com 
alimentação própria, processador, memória, interface Ethernet e interfaces seriais RS-232 (Fig. 21), que 
executa as seguintes funções:

ü      A interface Ethernet conecta o Servidor de Terminais à rede Ethernet TCP/IP onde 
servidores Unix, Windows NT e outros estão também conectados;

ü      As interfaces seriais RS-232 conectam:

ü      Terminais seriais que podem abrir sessões telnet ou login em servidores 
Unix; 

ü      Impressoras que podem ser endereçadas por aplicações residentes nos 
servidores Unix através de RCP (Remote Copy); 

ü      Qualquer periférico serial que possa ser acessado pelas aplicações residentes 
nos servidores Unix ou Windows NT através de interface Sockete (uso típico em 
automação comercial). 

Fig.21 Exemplo de aplicações – Servidor de Terminais

Fonte: [CYC 97] Pág. 68
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11.6 – Servidor de Acesso Remoto (RAS – Remote Access Server)
 

                    A definição de um Servidor de Acesso Remoto (aqui chamado somente de RAS), confunde-
se de certa forma com a do Servidor de Terminais, sendo muito mais ampla. Um  RAS conecta usuários 
remotos a LANs através de modens (portas seriais RS-232), ISDN, ADSL, ou outras tecnologias. Através 
do RAS , o usuário remoto sem acesso aos recursos da LAN dispõe de vários recursos (aplicaçòes, 
impressoras, bancos de dados, etc.) como se tivesse localmente conectado à LAN.



12 – CONSIDERAÇÕES SOBRE 
PROVEDORES DE ACESSO À INTERNET
 

 

                    As informações a seguir foram compiladas a partir de documentos oferecidos na Internet por 
empresas fornecedoras de produtos e serviços, apenas a título de orientar os interessados em conhecer ou 
iniciar a atividade de Provedor de Acesso à Internet, e não devem ser adotadas como normas ou padrões 
rígidos.

 

12.1 – Modelo funcional de um provedor de acesso à Internet
 

                    Os requisitos necessários para montagem de um provedor de acesso à Internet podem ser 
representados simbolicamente conforme a figura n.º 22, onde cada módulo corresponde a uma função a 
ser desempenhada pela instalação. 

 

Fig.22 Provedor de acesso – Fluxograma de um Modelo Funcional

Fonte: [CYC 97] Pág. 49
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12.1.1 – Acesso Dedicado à Internet

 

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

ü      Uma ou mais linhas de comunicação de dados interligando o provedor e a instituição que 
fornece acesso à Internet.  Essas linhas podem ser privadas, de acesso a redes de comunicação de 
dados, ou mesmo de rádio.

ü      Equipamentos necessários para conversões de sinais entre essas linhas e o roteador, por 
exemplo modens (para linhas analógicas) ou CSU/DSU (para linhas digitais).

ü      Conectividade IP, que consiste de um contrato com a instituição que fornece acesso a 
Internet apara o tráfico de pacotes IP através dessas linhas de comunicações.

Esse acesso pode ser obtido de um Provedor de Acesso de maior porte ou de um provedor de backbone. 
São exemplos de servidores de backbone no Brasil: Embratel, RNP, GlobalOne, Teles estaduais, etc.  O 
acesso aos provedores de backbone é feito via conexão IP dedicada, através de linhas privadas sícronas 
entre o provedor POP (Point of Presence). As velocidades variam de 64Kbps a links de 2Mbps, e o 
protocolo de alcance utilizado pode ser PPP ou Frame Relay. Pode se optar por acesso dedicado de 
velocidade inferior (33.6 Kbps ou 56.6 Kbps) através de linhas privadas ou mesmo comuns, via um 
Provedor de Acesso de maior porte.

Nos EUA esse acesso pode ser obtido através de outras tecnologias, tais como linhas privadas 
de 56 Kbps, conexão via ISDN, conexões T1 (1.544Mbps) e FT1 (em frações de 64 Kbps), conexões T3 
(45 Mbps), e conexões a Redes ATM.

 

12.1.2 – Roteador
 

Consiste no módulo responsável pelo controle do tráfego de pacotes entre a rede do Provedor 
de Acesso e a Internet.  Essa função pode ser desempenhada por um equipamento dedicado a essa função 
(um roteador IP), a forma mais comum e eficiente; por estações (PCs) com software dedicado a essa 
função ou pelo próprio Servidor de Aplicações, através de interfaces de hardware e configuração do 
software TCP/IP do mesmo. O ponto comum a essas opções é a necessidade da implementação dos 
protocolos necessários para conectividade de redes na Internet (protocolos IP e de roteamento), além  de 
facilidade de administração (por exemplo o protocolo SNMP).

 

12.1.3 – Servidor de Aplicações
 

É o equipamento onde residem os programas responsáveis pelos serviços oferecidos aos 



usuários. Em função do porte do provedor de acesso, podem ser utilizados desde uma única estação PC-
Pentium ou equivalente até vários equipamentos com os serviços distribuídos entre eles. A característica 
principal desses equipamentos é a de possuírem um S.O. Multitarefa, sendo os de filosofia UNIX (BSDI, 
SunOS, Linux, FreeBSD, SCO Unix, AIX, entre outros) e o WINDOWS NT os mais usados.

As soluções mais completas são as baseadas em plataforma Sun e Silicon Graphics, utilizando 
estações de alta performance s Sistema Operacionais Unix. Soluções mais baratas (porém eficientes) são 
possíveis baseadas em equipamentos do tipo PC/Intel (Pentium) com Sistema Operacionais Linux ou 
FreeBSD (de domínio público) ou Windows NT.

 

12.1.4 – Servidores de Comunicações
 

É o conjunto de interfaces seriais através das quais os usuários se conectam à rede do 
Provedor de Acesso; essas conexões podem ser temporárias (discadas) ou permanentes (dedicadas).  Sua 
implementação pode ser feita:

ü      Através de Servidores de Acesso Remoto (Remote Access Servers),

ü      Integrada ao roteador,

ü      Integrada ao Servidor de Aplicações, através de placas multiseriais assíncronas e/ou 
síncronas.

12.1.5 – Acessos Discados a Usuários
 

É o conjunto formado pelas linhas discadas e os equipamentos necessários para sua interface 
com o módulo Servidor de Comunicação, para a conexão dos usuários com acesso discado ao provedor. 
As linhas normalmente são fornecidas pelos provedores de serviços de comunicação, e seu padrão varia 
conforme a localidade. Os acessos discados constituem-se de linhas telefônicas e modens, estes com 
recursos de atendimento automático de ligações (autoanswer) e a negociação de velocidade de 
transmissão (de 2.4 até 115 Kbps), e que podem estar embutidos nos Servidores de Comunicação. Esses 
acessos também podem ser oferecidos através de uma rede de comunicação de dados (por exemplo 
REMPAC), a fim de fornecer acesso a usuários distantes de provedor a um custo menor através de 
ligações interurbanas.

 

12.1.6 – Acessos Dedicados a Usuários
 

É o conjunto formado pelas linhas dos usuários com acesso dedicado à Internet e os 
equipamentos necessários para a interface com o Servidor de Comunicação. Pode ser formado tanto por 
conexões semelhantes às discadas acima (isto é, linhas digitais com modems) ou por conexões que 
atualmente vem sendo muito utilizadas chamadas de Cable Modem, tecnologia que utiliza a infra 
estrutura de TV por assinatura, ou seja, toda transmissão de informação entre o usuário e o provedor e 



feita através da rede de TV a cabo. Esta nova tecnologia utiliza uma conexão coaxial exatamente igual à 
de TV a cabo e depois ligado à placa de rede 10BaseT do computador do usuário através de um cabo 
ethernet. 

 

12.1.7 – Estação Local
 

É normalmente uma estação (ou mais estações) de menor porte do que o Servidor de 
Aplicações que pode ser usada tanto por usuários locais às instalações do provedor como para funções de 
gerenciamento.

12.1.8 – Rede Local
 

Constitui os equipamentos e cabos associados à rede que interliga os equipamentos de 
instalação, por exemplo uma rede Ethernet com mídia 10BaseT e um HUB. Pode-se dispensar essa rede 
quando as funções do Roteador, Servidor de Aplicações e Servidores de Comunicações estão agrupados 
em um único equipamento (a menor configuração possível de um Provedor de Acesso à Internet).

 



12.2 – Tipos de Acessos Disponíveis

 

Um Provedor de Acesso à Internet oferece esse acesso a seus usuários de uma ou mais 
dessas formas:

ü      Acesso discado: Normalmente através de linha não especializada (Linha Privada e 
dois fios) com a adição de protocolos de enlance (PPP, Frame Relay).

ü      Acesso Discado de Protocolo: Normalmente através de linhas telefônicas comum a 
edição de protocolos de elance, para permitir a execução no equipamento do usuário de 
aplicações baseadas em TCP/IP. É o tipo mais comum de  acesso fornecido.

ü      Acesso Discado de Terminal (ou “Shel Account”): Normalmente através de uma 
linha telefônica comum, sem uso de protocolo nessa linha (normalmente apenas emulação de 
terminal).

ü      Acesso discado UUCP: Semelhante ao anterior, porém com ativação dos protocolos 
de pacote UUCP na linha associada a esse acesso.

 

12.3 – Serviços oferecidos por Provedores de Acesso à Internet
 

                    Um provedor de acesso deve fornecer aos usuários as ferramenta necessária para que esse 
possa ter acesso à Internet, que variam em função de forma com que se dá acesso desses usuários ao 
provedor.

Usuários via acesso discado de protocolo:

ü      Área em disco para armazenamento de correspondência recebida 
(isto é, uma caixa postal) e acesso ao gerenciador dessa correspondência.

ü      Normalmente, pacote de software com os programas principais a serem utilizado no 
equipamento do usuário (TCP/IP, Browser, FTP, IRC, News, Telnet, etc...).

ü      Opcionalmente, acesso a serviço Netnews (através de servidor próprio ou não).

ü      Opcionalmente, área em disco e ferramenta para criação de home-pages WWW.

 



Usuários via acesso discado de terminal:

ü      Para esses usuários o lado dos serviços da Internet deve ser 
fornecido pelo provedor, ou seja, aos serviços do item anterior devem ser 
adicionados:

ü      Os programas clientes FTP, Telnet, WWW, etc., na versão não gráfica.

ü      Espaço em disco para utilização dessas aplicação.

ü      Usuários via acesso discado UUCP

ü      Acesso de serviço NteNews e E-mails via UUCP.

ü      Usuários via conexão dedicada

ü      Serviços semelhantes aos que provedores de acesso recebe da instituição através da qual 
ele tem acesso à Internet, tais como:

ü      Intermediação de pedidos de endereços IP e registro no DNS.

ü      Alimentação de News (newsfeed).

ü      Fornecimento de DNS secundário.

ü      Opcionalmente, aluguel de DNS primário.

ü      Opcionalmente, venda/aluguel de software e equipamento.

 
 

 

12.4 – Dimensionamento de um Provedor de Acesso
 

                    Para o dimensionamento de instalações de Provedor de Acesso não existem normas ou 
padrões rígidos, apenas algumas orientações e até mesmo alguns parâmetros a serem observados, estes 
obtidos não a partir de documentos oficiais e sim da combinação dos seguintes itens:

ü      Estudos sobre utilização de recursos de rede e processamento em função do 
tipo de serviço, acesso e perfil dos usuários;

ü      Experiências práticas relatadas por outros provedores de acesso;

ü      Avaliações dos usuários.

Essas orientações, associadas ao bom conhecimento dos protocolos, serviços e equipamentos 
envolvidos na Internet, são fundamentais para o dimensionamento das instalações de um Provedor de 



Acesso à Internet. Uma outra orientação interessante é a de iniciar a operação com recursos mais 
modestos, expandindo as instalações em função da aquisição de usuários, até ser atingido o objetivo 
inicial. Para isso deve-se tomar cuidado em evitar a perda de investimento durante a expansão (por 
exemplo, discos rígidos com  interfaces IDE dificilmente serão aproveitados no caso de uma expansão de 
um servidor PC-Intel para um de outra tecnologia).

 

12.4.1 – Infra-estrutura de Comunicação
 

Usuários por linhas discada: Corresponde à relação entre o número de usuários com acesso 
discado e o número de linhas discadas disponíveis. Seu cálculo depende do perfil do usuário, sendo nos 
Estados Unidos o valor 10/1 adotado como referência. No Brasil valores entre 10/1 e 20/1 têm hoje uma 
boa aceitação por parte dos usuários (vale lembrar que somente um usuário pode utilizar uma linha em 
dado momento).

Usuários por capacidade de conexão dedicada: É representado normalmente pela relação 
entre os número dos usuários simultâneos e a capacidade do acesso dedicado entre o provedor e a 
Internet. 

12.4.2 – Servidores de Comunicação e Roteadores
 

O dimensionamento deste item é mais simples, devendo-se verificar se esses equipamentos 
são capazes de suportar o tráfego nominal das linhas de comunicação envolvidas, que hoje são o 
“Gargalo” dos sistemas de comunicação.

 

12.4.3 – Servidores de Aplicações
 

Os itens desses equipamentos  a serem avaliados são: a capacidade de processamento (CPU), 
recursos de memória e discos necessários, além de fabricante de Hardware e Sistema Operacional, que 
normalmente é feita em função de outros critérios (familiaridade, suporte, confiabilidade, etc...).

 

12.4.3.1 – Capacidade de Processamento
 



Esse dimensionamento depende dos seguintes fatores:

Números de usuários simultâneos: Embora para usuários de acesso discado de protocolo a 
utilização de recursos do servidor de aplicações seja pequena, esse parâmetro deve ser considerado.

Distribuição das tarefas pelos equipamentos: As funções de roteador e/ou servidor de comunicação, 
quando embutidas no Servidor de Aplicações, tende a  consumir deste mais recursos de CPU do 
que se fossem executadas por equipamento dedicados.

Tipos de acessos oferecidos: Os acessos de protocolos (discado ou dedicado) utilizam menos 
recursos do Servidor de Aplicações do que o acesso discado de terminal pois neste o lado dos 
serviços é executado no Servidor de Aplicações.

Tipos de serviços oferecidos: Serviços adicionais (editores HTML, Servidores WWW, NetNews 
locais) tende a consumir recursos adicionais de processamento, além dos consumidores pelos 
serviços normais (DNS, E-mail, POP Server).

 

                    Normalmente os provedores de pequeno porte (até cerca de 200 usuários com acesso 
discado) podem utilizar um único computador  para Servidor de Aplicações, com um segundo 
equipamento como reserva e de uso geral. Para o caso de fornecimento de NetNews ou de outros serviços 
mais “robustos” (acessos a bases de dados WAIS, por exemplo), pode ser necessário o uso de 
equipamento dedicados.

 

12.4.3.2 – Capacidade de Memória
 

                    Os fatores a serem considerados são os mesmos do item anterior. Na prática é adotado um 
critério de dimensionamento em função do número de usuários simultâneos (entre 1MB e 2MB por 
usuários), adicionando-se requisitos necessários pelo Sistema Operacional e por eventuais serviços 
adicionais a serem fornecidos.

 

12.4.3.3 – Capacidade de Armazenamento em Disco
 

                    Influem da mesma forma que nos itens anteriores os tipos de acesso e serviços oferecidos, 
porém o número de usuários a ser considerado aqui é o número total de usuários cadastrados, e não o de 
usuários simultâneos. O espaço em disco reservado a um usuário depende do tipo de acesso associado, 
podendo ser adotados valores entre 2MB e 10MB por usuário, além do espaço reservado para o Sistema 
Operacional (em torno de 300 a 400 MB).

                    Recomenda-se o uso de disco SCSI (ou Fast SCSI) por motivo de performance, 
confiabilidade e especialmente facilidade de utilização em equipamentos de fornecedores distintos.



13 – ESTUDO DE CASO
 

Através das informações descritas nos capítulos anteriores será apresentado a montagem de 
um Provedor de Acesso a Internet na cidade de Araguari – MG, baseando-se em pesquisa realizada na 
mesma para verificar o porte ideal para este provedor.

 

13.1 – Objetivo
                    

Fornecer acesso à Internet e serviço de correio eletrônico a aproximadamente 250 usuários via 
acesso discado de protocolo.

 

ü      Parâmetros adotados:

→    15 linhas discada,

→    1 linha dedicada com link de 64Kbps,

→    2 MB de memória por usuário simultâneo,

→    10 MB de espaço em disco por usuário cadastrado

 

ü      Especificações dos equipamentos:

→    Roteador: 

⇒    Interface para redes Ethernet 10BaseT,

⇒    Interface V.35                   

⇒    Protocolos: TCP/IP, Ethernet, PPP

 

 



→    Rede Ethernet

⇒    Hub de 4/8 portas 

⇒    Cabos Twisted Pair

⇒    Placa Multisserial

⇒    15 portas seriais, integradas ao servidor de aplicações

→    Comunicação:

⇒    Link PPP de 64Kbps via Embratel

⇒    CSU/DSU para esse link

⇒    15 linhas telefônicas comuns para acesso discados dos usuários

⇒    15 Modens externos padrão V.90

→    Servidor de Aplicações:

⇒    Hardware:

>        Processador Pentium III 600 MHz

>        Memória com 128 Mbytes

>        Placa de rede Ethernet

>        Discos Rígidos IDE 15 GigaBytes

⇒    Software

>        S.O. Linux ( distribuição gratuita e de alta confiabilidade )

>        Serviços ativos obrigatórios: 

−        E-mail

−        DNS primário da rede local

−        WWW para páginas WWW locais e dos usuários (servidor http)

−        Protocolo PPP nas linhas seriais 

>        Serviços opcionais:

−        Demais serviços (telnet, ftp, news,etc...)

−        Programas para programas implementação de firewalls

 



Pensando na possibilidade de uma expansão futura das instalações, sugere-se que todos os 
equipamento e recursos envolvidos sejam facilmente escaláveis. Como exemplo, o roteador deve suportar 
outros protocolos para a conexão dedicada (PPP, Frame-Relay) e velocidade acima de 64Kbps (até 
2Mbps por exemplo), as placas multiseriais e os servidores de comunicação devem suportar velocidades 
acima de 56.6Kbps, bem como expansão para mais portas, etc.

 

13.2 – Levantamento de Custos
 

                    Os preços especificados abaixo são aproximados, variando conforme a marca e o modelo dos 
equipamentos, tendo como moeda base o Dólar Comercial.

                    

Equipamentos Valor U$

02 Computadores (conf. descrição acima) 2.200,00

01 Impressora Matricial de 80 colunas 230,00

01 Impressora Jato de Tinta 210,00

01 Scaner de mesa 110,00

01 Roteador com Interface para redes Ethernet 
10BaseT e V.35

1.100,00

01 Placa Multisserial com 15 portas 550,00

15 Modem externo de 56K padrão v90 1.350,00

01 Hub de 8/16 portas 75,00

50 Terminais RJ-45 15,00

50 Mts de Cabo par trançado 12,00

02 Placa de rede Ethernet PCI 30,00

Comunicação  

01 Linha dedicada de 64Kbps via Embratel com 
registro de domínio

950,00



15 Linhas discadas 545,00

Móveis  

01 Banca de madeira para 2/3 computadores 130,00

01 Prateleira para o Roteador, Placa Multisserial e os 
Modem externos

40,00

02 Escrivanias 150,00

04 Cadeiras giratórias estofadas 180,00

01 Armário de aço com 2 portas 90,00

03 Mts de prateleiras de aço 120,00

01 Arquivo de aço 45,00

01 Ar condicionado de 12.000 BTU 350,00

Total........................................................ 8.482,00

 

 

13.3 – Custo Operacional
 

Aluguel do Link de 64 Kbps 950,00

Aluguel de 15 Linhas discadas 180,00

Energia elétrica 80,00

Água 15,00

Funcionários (aproximadamente 2) 250,00

Encargos tributários sobre prestação de serviços 40,00

Contador 30,00

Outras despesas 100,00



Total........................................................ 1.645,00

 

 

13.4 – Previsão de receitas
 

250 Usuários cadastrados a U$ 10,00 2.500,00

Locação de espaço em disco 100,00

Hospedagem de Páginas Comerciais 150,00

Outras receitas como manutenção, instalação e 
suporte de equipamentos para usuários diversos

250,00

Total........................................................ 3.000,00

 

 

                    Levando em consideração os custos operacionais e a previsão de receitas, o empreendimento 
terá um retorno aproximado após seis meses de operação, podendo variar de acordo com o capital 
investido e as receitas obtidas.

                    O capital investido poderá ter um custo reduzido, levando em consideração alguns 
equipamentos e móveis que poderão ser economizados de acordo da disponibilidade e funcionamento do 
provedor e seus usuários.



14 – CONCLUSÃO
 

                    A Internet chegou e trouxe consigo diversos serviços que possibilitaram mudanças na vida 
das pessoas, interatividade entre culturas e constante evolução da humanidade, aumentando cada vez mais 
o número de usuários que estão interligados no mundo da Internet.

                    Um desses serviços foi a criação dos Provedores de Acesso à Internet que possui o papel de 
interligar a rede mundial de computadores com seus usuários.

                    Através da criação destes Provedores de Acesso à Internet, surgiram também outros serviços, 
como o correio eletrônico, domínios e hospedagem de sites dos mais diferenciados temas e assuntos, 
comercio eletrônico, propaganda, e vários outros.

                    Este trabalho apresentou um estudo de como viabilizar um Provedor de Acesso à Internet, 
abordando para tanto o funcionamento das redes locais, sua topologia, os protocolos e hardware 
utilizados, o modelo ISO/OSI, os protocolos de comunicação TCP/IP, a origem da Internet e seu 
funcionamento, os meios de conectividade à Internet, os serviços disponíveis na Internet e a arquitetura 
cliente-servidor.

                    Baseando-se na pesquisa realizada para o desenvolvimento deste trabalho, nota-se que, com a 
velocidade em que a tecnologia vai caminhando a tendência é que estes Provedores de Acesso à Internet 
se torne grandes portais, oferecendo estes serviços gratuitamente, em troca da quantidade de usuários que 
acessariam a Internet, ganhado em propaganda e marketing de seus produtos.

                    O futuro é promissor, e a rede mundial de computadores que vêm crescendo 
exponencialmente, está levando seus projetistas a novos estudos para melhorar e oferecer novos serviços 
a este mundo. 

No decorrer do projeto surgiram algumas dificuldades para obter informações mais 
detalhadas sobre o funcionamento de um Provedor de acesso à Internet, principalmente no que se refere 
aos equipamentos utilizados.

                    Levando em consideração todas as informações colhidas, montar um Provedor de Acesso a 
Internet, não é uma tarefa complicada, contudo espera-se que novas tecnologias apareçam no mercado, 
baixando o seu custo operacional e de implementação.
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GLOSSÁRIO

 

ü   Assíncrona: Transmissão onde o envio e recepção de cada caracter ocorrem de forma 
aleatória (tempo). Para um caracter ser transmitido, são acrescentados 1 bit de início (start bit), 
bits opcionais de paridade e 1 bit de fim (stop bit).

ü   Broadcast: Sistema de envio de mensagem, onde a mensagem é enviada para todos os 
computadores conectados a uma rede.

ü   Circuito Físico: Forma de conexão física entre um DTE e um DCE, interface RS232C.

ü   Circuitos Virtuais: Canal de transmissão lógico (e não físico) estabelecido entre os pontos 
terminais da rede de comunicação. Os DTEs acessam circuitos virtuais através de um 
identificador especificado no cabeçalho dos pacotes. A rede organiza um circuito virtual e 
mantém a associação entre os nós origem e destino.

ü   Circuito Virtual Comutado: Conexão temporária entre DTEs, iniciada somente quando 
um dos DTEs faz uma solicitação para transmitir na rede.

ü   Circuito Virtual Permanente: Muito semelhante a uma linha privada ponto-a-ponto, ou 
seja temos a associação permanente entre dois DTEs. Elimina-se a fase da chamada para 
transmitir, visto que o circuito já está estabelecido.

ü   Frame (Estrutura): Pacote transmitido através de uma linha serial. O termo é derivado de 
um protocolo orientado a caracter que adiciona caracteres especiais de início e fim de frames na 
transmissão de pacotes.

ü   Full-Duplex: Transmissão onde o envio e recepção de dados podem ser feitos ao mesmo 
tempo em ambos os sentidos. Exemplo: comunicação entre mainframes.

ü   Gateway: Computador conectado a mais de uma rede física, responsável pela transmissão 
de dados entre tais redes.

ü   Host: Computador a uma rede física. O tamanho de um Host varia desde um computador 
pessoal até um supercomputador.

ü   Internet Address: Um número que identifica de modo único um host conectado a uma rede 
TCP/IP. Também chamado Internet Protocol address ou IP address.

ü   IP (Internet Protocol): Protocolo “connectionless” (sem estabelecimento de circuitos) da 
camada “Internet” na arquitetura TCP/IP, responsável pela conexão lógica entre as redes.



ü   LAN (Local Area Network): LANs ou redes locais são redes formadas por equipamentos 
conectados entre si operando em distâncias curtas e em altas velocidades.

ü   LAP: Link Access Procedure – protocolo usado no nível de quadros de forma Simétrica.

ü   LAPB: Link Access Procedure Balanced – protocolo usado no nível de quadros para 
iniciar a ligação entre terminal e rede. É um “subset”do HDLC.

ü   NIC: Network Information Center – organoização que tem como objetivo de manter e 
distribuir informações sobre TCP/IP e Internet.

ü   Packet: Uma unidade de mensagem numa rede, a qual é associada um cabeçalho, um 
endereço, dados e outras informações opcionais.

ü   Protocolo: Conjunto de regras e formatos utilizados por dois computadores para a troca 
de informações entre eles.

ü   Servidor: Um computador configurado para fornecer serviços a uma rede.

ü   Síncrona: Transmissão onde há um sinal de sincronismo disponível tanto no emissor como 
no receptor para o envio de dados. 

ü   Subnet: Uma LAN dentro de uma Internet ou dentro de um conjunto de LANs.

ü   RIP: Routing Information Protocol – é o protoloco utilizado para a troca de informações 
de roteamento entre um conjunto de computadores. 

ü   RS-232: Conjunto de características dos sinais elétricos, definidos por dados mecânicos 
(padrão ISSO 2110), elétrico (padrão V.28) e funcionais (padrão V.24).

ü   TCP: Transmission Control Protocol é um protocolo com estabelecimento de circuitos da 
camada “Transporte” na arquitetura TCP/IP. Ele garante a entrega de dados a um usuário local 
ou remoto. Os dados são entregues sem erros e na ordem correta.
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</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc493309310 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003300300039003300310030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc493309308 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003300300039003300300038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>TOC \h \z \t
&quot;Índice de figuras&quot; \c <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc493309306 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003400390033003300300039003300300036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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	ü      Área em disco para armazenamento de correspondência recebida (isto é, uma caixa postal) e acesso ao gerenciador dessa correspondência.
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	Esse dimensionamento depende dos seguintes fatores:
	Números de usuários simultâneos: Embora para usuários de acesso discado de protocolo a utilização de recursos do servidor de aplicações seja pequena, esse parâmetro deve ser considerado.
	Distribuição das tarefas pelos equipamentos: As funções de roteador e/ou servidor de comunicação, quando embutidas no Servidor de Aplicações, tende a  consumir deste mais recursos de CPU do que se fossem executadas por equipamento dedicados.
	Tipos de acessos oferecidos: Os acessos de protocolos (discado ou dedicado) utilizam menos recursos do Servidor de Aplicações do que o acesso discado de terminal pois neste o lado dos serviços é executado no Servidor de Aplicações.
	Tipos de serviços oferecidos: Serviços adicionais (editores HTML, Servidores WWW, NetNews locais) tende a consumir recursos adicionais de processamento, além dos consumidores pelos serviços normais (DNS, E-mail, POP Server).
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	ü   Assíncrona: Transmissão onde o envio e recepção de cada caracter ocorrem de forma aleatória (tempo). Para um caracter ser transmitido, são acrescentados 1 bit de início (start bit), bits opcionais de paridade e 1 bit de fim (stop bit).
	ü   Broadcast: Sistema de envio de mensagem, onde a mensagem é enviada para todos os computadores conectados a uma rede.
	ü   Circuito Físico: Forma de conexão física entre um DTE e um DCE, interface RS232C.
	ü   Circuitos Virtuais: Canal de transmissão lógico (e não físico) estabelecido entre os pontos terminais da rede de comunicação. Os DTEs acessam circuitos virtuais através de um identificador especificado no cabeçalho dos pacotes. A rede organiza um circuito virtual e mantém a associação entre os nós origem e destino.
	ü   Circuito Virtual Comutado: Conexão temporária entre DTEs, iniciada somente quando um dos DTEs faz uma solicitação para transmitir na rede.
	ü   Circuito Virtual Permanente: Muito semelhante a uma linha privada ponto-a-ponto, ou seja temos a associação permanente entre dois DTEs. Elimina-se a fase da chamada para transmitir, visto que o circuito já está estabelecido.
	ü   Frame (Estrutura): Pacote transmitido através de uma linha serial. O termo é derivado de um protocolo orientado a caracter que adiciona caracteres especiais de início e fim de frames na transmissão de pacotes.
	ü   Full-Duplex: Transmissão onde o envio e recepção de dados podem ser feitos ao mesmo tempo em ambos os sentidos. Exemplo: comunicação entre mainframes.
	ü   Gateway: Computador conectado a mais de uma rede física, responsável pela transmissão de dados entre tais redes.
	ü   Host: Computador a uma rede física. O tamanho de um Host varia desde um computador pessoal até um supercomputador.
	ü   Internet Address: Um número que identifica de modo único um host conectado a uma rede TCP/IP. Também chamado Internet Protocol address ou IP address.
	ü   IP (Internet Protocol): Protocolo “connectionless” (sem estabelecimento de circuitos) da camada “Internet” na arquitetura TCP/IP, responsável pela conexão lógica entre as redes.
	ü   LAN (Local Area Network): LANs ou redes locais são redes formadas por equipamentos conectados entre si operando em distâncias curtas e em altas velocidades.
	ü   LAP: Link Access Procedure – protocolo usado no nível de quadros de forma Simétrica.
	ü   LAPB: Link Access Procedure Balanced – protocolo usado no nível de quadros para iniciar a ligação entre terminal e rede. É um “subset”do HDLC.
	ü   NIC: Network Information Center – organoização que tem como objetivo de manter e distribuir informações sobre TCP/IP e Internet.
	ü   Packet: Uma unidade de mensagem numa rede, a qual é associada um cabeçalho, um endereço, dados e outras informações opcionais.
	ü   Protocolo: Conjunto de regras e formatos utilizados por dois computadores para a troca de informações entre eles.
	ü   Servidor: Um computador configurado para fornecer serviços a uma rede.
	ü   Síncrona: Transmissão onde há um sinal de sincronismo disponível tanto no emissor como no receptor para o envio de dados. 
	ü   Subnet: Uma LAN dentro de uma Internet ou dentro de um conjunto de LANs.
	ü   RIP: Routing Information Protocol – é o protoloco utilizado para a troca de informações de roteamento entre um conjunto de computadores. 
	ü   RS-232: Conjunto de características dos sinais elétricos, definidos por dados mecânicos (padrão ISSO 2110), elétrico (padrão V.28) e funcionais (padrão V.24).
	ü   TCP: Transmission Control Protocol é um protocolo com estabelecimento de circuitos da camada “Transporte” na arquitetura TCP/IP. Ele garante a entrega de dados a um usuário local ou remoto. Os dados são entregues sem erros e na ordem correta.


