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1 – Introdução 

Cada um dos três séculos anteriores foi dominado por uma única tecnologia. O 
século XVIII foi a época dos grandes sistemas mecânicos que acompanharam a Revolução 
Industrial. O século XIX foi a era das máquinas a vapor. As principais conquistas 
tecnológicas do século XX se deram no campo da aquisição, do processamento e da 
distribuição de informações. Entre outros desenvolvimentos, vimos a instalação de redes 
de telefonia em escala mundial, a invenção do rádio e da televisão, o surgimento e 
crescimento sem precedentes da indústria de informática, o lançamento dos satélites de 
comunicação e o nascimento da Internet. O crescimento vertiginoso da Internet e sua 
consolidação como principal meio de interação entre pessoas e compartilhamento de 
informações é a grande revelação do século XXI. 

Como resultado do rápido progresso tecnológico, as áreas do conhecimento estão 
convergindo rapidamente e são cada vez menores as diferenças entre coleta, transporte, 
armazenamento e processamento de informações. Organizações com centenas de 
escritórios dispersos por uma extensa área geográfica podem, com um simples apertar de 
botão, examinar o status atual de suas filiais mais remotas. A medida que cresce nossa 
capacidade de colher, processar e distribuir informações, torna-se ainda maior a demanda 
por formas de processamento de informações ainda mais sofisticadas. 

Apesar de a indústria da informática ainda ser jovem em comparação a outros 
setores industriais (por exemplo, o de automóveis e o de transportes aéreos), foi 
simplesmente espetacular o progresso que os computadores conheceram em um curto 
espaço de tempo. Em 1945, o então presidente da IBM, T.J. Watson, ao discorrer sobre o 
motivo pelo qual a IBM não estava entrando no ramo dos mainframes (computadores do 
tamanho de uma sala), disse que “quatro ou cinco computadores devem ser suficientes 
para o mundo inteiro até o ano 2000”. É claro que em 1945 a ciência da computação 
estava apenas dando seus primeiros passos, mas declarações como essa nos fazem 
perceber o tamanho da evolução da área. Era pura ficção cientifica a idéia de que até o ano 
2000 haveria milhões de computadores muito mais avançados (em comparação com os da 
época) do tamanho de um selo postal. 

A fusão dos computadores e das comunicações teve uma profunda influência na 
forma como os sistemas computacionais eram organizados. O conceito de "centro de 
computação" como uma sala com um grande computador ao qual os usuários levam seu 
trabalho para processamento agora está completamente obsoleto. Esse modelo foi 
substituído pelas chamadas redes de computadores, nas quais os trabalhos são realizados 
por um grande número de computadores separados, mas interconectados.  

Ao longo do curso, utilizaremos a expressão “rede de computadores” quando 
quisermos mencionar um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma 
ou mais tecnologias de transmissão. Dois computadores estão interconectados quando 
podem trocar informações. A conexão não precisa ser feita por um fio de cobre; também 
podem ser usadas fibras ópticas, microondas e satélites de comunicações. Existem redes 
em muitos tamanhos, modelos e formas, como veremos mais adiante. 
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1.1 – Uso das Redes de Computadores 

Muitas empresas têm um número significativo de computadores em operação, 
freqüentemente instalados em locais distantes entre si. Por exemplo, uma empresa com 
muitas fábricas pode ter um computador em cada uma delas para monitorar estoques, 
produtividade e folhas de pagamento. Inicialmente, esses computadores funcionavam de 
forma independente dos demais, mas, em um determinado momento, decidiu-se conectá-
los para que fosse possível extrair e correlacionar informações sobre toda a empresa. 

Em termos genéricos, podemos dizer que estamos falando de compartilhamento de 
recursos, cujo objetivo é colocar todos os programas, equipamentos e especialmente dados 
ao alcance de todas as pessoas da rede, independente da localização física, do recurso e do 
usuário. Um exemplo óbvio e bastante disseminado é um grupo de funcionários de um 
escritório que compartilham uma impressora comum. 

Porém, talvez mais importante do que compartilhar recursos físicos, como 
impressoras, scanners e gravadores de CDs, seja compartilhar informações. Toda empresa 
de grande e médio porte e muitas empresas pequenas tem uma dependência vital de 
informações computadorizadas. A maioria das empresas tem registros de clientes, 
estoques, contas a receber, extratos financeiros, informações sobre impostos e muitas 
outras informações on-line. Hoje, até mesmo uma pequena agência de viagens ou uma 
firma jurídica com três pessoas depende intensamente de redes de computadores para 
permitir aos seus funcionários acessarem informações e documentos relevantes de forma 
instantânea. 

No caso de empresas menores, todos os computadores provavelmente se 
encontram em um único escritório ou talvez em um único edifício; porém, no caso de 
empresas maiores, os computadores e funcionários podem estar dispersos por dezenas de 
escritórios e fábricas em muitos países. Em outras palavras, o fato de um usuário estar a 
15.000 quilômetros de distância dos dados não o impede de usá-los como se estivessem 
armazenados em seu próprio computador. Resumindo, trata-se de pôr fim à tirania da 
geografia. 

Uma rede corporativa também aumenta a confiabilidade do sistema, pois pode ter 
fontes redundantes de fornecimento. Por exemplo, todos os arquivos podem ser copiados 
em duas ou três máquinas e, dessa forma, se um deles não estiver disponível (devido a um 
problema de hardware), é possível recorrer a seu backup.  

Um objetivo cada vez maior de empresas é realizar negócios eletronicamente com 
outras empresas, em especial fornecedores e clientes. Por exemplo, fabricantes de 
automóveis, aeronaves e computadores, entre outros, compram subsistemas de diversos 
fornecedores, e depois montam as peças. Utilizando redes de computadores, os fabricantes 
podem emitir pedidos eletronicamente, conforme necessário. A capacidade de emitir 
pedidos em tempo real, sob demanda, reduz a necessidade de grandes estoques e aumenta 
a eficiência. Mantendo a mesma linha de pensamento, outro ramo que se tornou muito 
importante é o de realizar negócios com consumidores pela Internet. Empresas aéreas, 
livrarias e lojas de discos descobriram que muitos clientes apreciam a conveniência de 
fazer compras em casa. Conseqüentemente, muitas empresas fornecem a facilidade de 
pedidos on-line a seus clientes, o que é conhecido como comércio eletrônico (e-
commerce). 
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Outra forma da utilização da rede está relacionado às pessoas. Dentro desse 
segmento temos a indústria do entretenimento, enorme e que cresce mais a cada dia. A 
aplicação fundamental nesse caso parece ser o vídeo por demanda e os jogos eletrônicos 
via rede. Adicionalmente, virtualmente toda empresa que possui um computador tem o 
recurso de correio eletrônico, que os funcionários utilizam de forma geral para suprir uma 
grande parte da comunicação diária. A videoconferência é outro exemplo de interação 
pessoal. Usando essa tecnologia, funcionários em locais distantes podem participar de uma 
reunião, vendo e ouvindo uns aos outros e até mesmo escrevendo em um quadro-negro 
virtual compartilhado.  

1.2 – Questões Sociais 

A ampla introdução das redes de comunicação trouxe novos problemas sociais, 
éticos e políticos. Vamos apenas fazer uma rápida referência a alguns deles; seria preciso 
um livro inteiro para fazer um estudo completo desses problemas. 

Algumas questões giram em torno dos grupos de discussão e também dos sistemas 
on-line para relacionamento social, os quais permitem a qualquer um manter contato com 
outras pessoas e trocar mensagens com indivíduos que tem os mesmos interesses. Quando 
são tratados apenas assuntos técnicos ou passatempos como jardinagem, não há muito 
polêmica. Os problemas começam a vir à tona quando se abordam temas mais palpitantes, 
como política, religião, raça ou sexo. Os pontos de vista divulgados nesses grupos podem 
ser altamente ofensivos para algumas pessoas. Além disso, as mensagens não são 
obrigatoriamente limitadas a textos. Fotografias coloridas de alta resolução e vídeos já 
podem ser transmitidos com facilidade pelas redes de computadores. Algumas pessoas 
adotam a política de que cada um sabe o que faz, mas outras acham que a publicação de 
certos tipos de materiais é simplesmente inaceitável e tem de ser censurada. Diferentes 
países tem leis distintas e possuem idéias conflitantes sobre esse assunto. 

As pessoas abriram processos contra operadores de rede, partindo do princípio de 
que, a exemplo do que ocorre com os jornais e revistas, eles tem que assumir a 
responsabilidade pelo conteúdo que publicam. A resposta inevitável é que uma rede é um 
como uma companhia telefônica ou uma empresa de correios e não se pode esperar que ela 
censure seus usuários.  Seria ainda mais grave o fato de que, temerosos com a 
possibilidade de serem processados, os operadores de rede começassem a excluir todas as 
mensagens que pudessem dar margem a algum tipo de processo judicial, cerceando dessa 
forma a liberdade de expressão dos usuários. 

Outra área polêmica envolve os direitos dos empregados e do empregador. Muitas 
pessoas lêem e escrevem mensagens de correio eletrônico no ambiente de trabalho. Muitos 
empregadores afirmam que tem o direito de ler e até mesmo censurar as mensagens de 
seus funcionários, Nem todos os empregados concordam com esse ponto de vista.  

Outro tópico importante é a relação entre o governo e os cidadãos. O FBI instalou 
um sistema em muitos provedores de serviços da Internet para bisbilhotar todas as 
mensagens de correio eletrônico de entrada e saída, em busca de fragmentos de interesse 
para a instituição. Mas o governo não tem o monopólio das ameaças a privacidade das 
pessoas. O setor privado também faz sua parte. Por exemplo, pequenos arquivos chamados 
cookies que os navegadores Web armazenam nos computadores dos usuários permitem 
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que as empresas controlem as atividades desses usuários no ciberespaço e também podem 
permitir que números de cartão de crédito, números de CPF e outras informações 
confidenciais vazem pela Internet. 

A Internet torna possível encontrar informações com rapidez, mas uma grande 
parte dessas informações é incorreta, enganosa ou completamente equivocada. O 
aconselhamento médico que você conseguiu na Internet pode ter vindo de um grande 
profissional em medicina ou de alguém que abandonou os estudos no ensino médio.  

As redes de computadores também introduziram novos tipos de comportamento 
anti-social e criminoso. O lixo de correio eletrônico (SPAM) se tornou parte de nossa vida 
porque as pessoas reúnem milhões de endereços de e-mail e os vendem em CD-ROM para 
supostos negociantes. As mensagens de e-mail com conteúdo ativo (programas ou macros 
que são executados na máquina do receptor) podem conter vírus capazes de causar 
devastação. 

O roubo de identidade também está se tornando um problema sério, pois os ladrões 
coletam informações suficientes sobre uma pessoa para obter cartões de crédito e outros 
documentos em nome da vítima. Finalmente, a capacidade de transmitir música e vídeo 
digital abriu a porta para violações maciças de direitos autorais, difíceis de capturar e 
punir. 

Em resumo, as redes de computadores, assim com a imprensa há cerca de 500 
anos, permitem que os cidadãos comuns manifestem suas opiniões de um modo novo para 
platéias inteiramente diferentes. Essa nova liberdade traz em seu bojo uma série de 
questões sociais, políticas e morais. 
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2 – A História 

Os primeiros computadores que conhecemos começaram a ser desenvolvidos entre 
1930 e 1940 (considerando-se uma era mais moderna, já que os trabalhos de 
desenvolvimento de Charles Babbage e Joseph Marie Jacquard, no século XIX, são 
máquinas que podemos considerar como as precursoras dos computadores que 
conhecemos). Nos Estados Unidos, Eckert e Mauchly, nos anos 40 durante a II Grande 
Guerra, desenvolveram o ENIAC . Este, mais tarde, já sob responsabilidade da empresa 
Remington, torna-se o primeiro computador vendido comercialmente, o Univac. Na 
Europa, vários projetos de desenvolvimento de computadores são relatados. Na Alemanha, 
nos anos 30, Konrad Zuse desenvolve uma máquina muito parecida com um computador. 
Na Inglaterra, observamos o desenvolvimento do Projeto Coloussus (durante a II Guerra) e 
do EDSAC (1946) pelo professor Wilkes, de Cambridge. 

A princípio, a técnica de interligar os computadores e recursos localizados 
geograficamente dispersos era denominada teleprocessamento (o termo chegou a ser uma 
palavra reservada da IBM). Esta abordagem tornou-se um fator comum para todos os 
fabricantes de computadores, que entenderam muito rapidamente que as redes de 
computadores eram o caminho a ser trilhado para a obtenção de um valor computacional 
agregado.  

A compreensão de que as redes eram a direção a ser seguida, deve-se muito ao 
esforço de interligação de computadores em rede com distintas arquiteturas no projeto do 
governo americano denominado de Arpanet. Deste projeto resultou a Internet. Quanto à 
interligação local dos computadores, estamos vivendo a era do Cluster Computing, que 
podemos traduzir como a evolução da simples interconexão física de computadores para 
uma forma distribuída de operação. Em outras palavras, não só a rede deve nos permitir 
ligar os computadores, mas temos que ter garantias de que as aplicações de diferentes 
fornecedores interoperem de forma única, transparente e com um bom desempenho. Mais 
recentemente, o paradigma de cluster ganhou a dimensão das redes geograficamente 
distribuídas e foi denominado de Grid Computing . 

2.1 – O projeto ARPA 

Em meados da década de 1960, o governo dos EUA, por intermédio do 
Departamento de Defesa (DoD), iniciou estudos relacionados à viabilidade do 
desenvolvimento de redes de computadores. Finalmente, em 1968, financiadas por aquele 
departamento, tiveram inicio as atividades do Projeto ARPA (Advanced Research Project 
Agency), tendo por base o conhecimento e o potencial de pesquisa das universidades e dos 
centros de pesquisa norte-americanos. 

Em 1972 entrou em funcionamento o projeto-piloto da rede ARPA. Começava, 
então, a era da tecnologia de redes de computadores, caracterizada pela distribuição das 
aplicações entre vários computadores interligados de acordo com uma topologia 
determinada. 
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Na rede ARPA foi, pela primeira vez, implementada e experimentada a tecnologia 
de comutação de pacotes e, também, o método de divisão em várias camadas funcionais 
das tarefas de comunicação entre aplicações residentes em computadores distintos 
interconectados por meio de rede, criando-se o conceito básico de Arquitetura de Rede 
de Computadores. 

O projeto ARPA foi pioneiro na criação de protocolos de transporte. Dentro de seu 
escopo foi projetado e implementado o nó de comutação de pacotes e foram elaborados 
mecanismos para controle de fluxo, confiabilidade e roteamento. Nessa época, foram 
também desenvolvidos e entraram em funcionamento os primeiros protocolos de 
aplicação, dentre os quais o protocolo de transferência de arquivos FTP (File Transfer 
Protocol) e o protocolo de terminal virtual TELNET, ambos utilizados até hoje. 

Ainda no início da decada de 70, universidades e outras instituições que faziam 
trabalhos envolvidos à defesa, tiveram permissão para se conectar à ARPANet, e em 
meados de 1975, existiam aproximadamente 100 sites. 

Na mesma época, os grandes fabricantes de equipamentos de processamento de 
dados criaram seus próprios métodos para integrar em rede seus respectivos produtos. 
Sugiram, assim, as chamadas arquiteturas proprietárias : primeiro, com a IBM, que 
lançou a arquitetura SNA (Systems Network Architecture); depois, com a Digital e sua 
arquitetura Decnet, e várias outras. 

Para as entidades especializadas em venda de serviços de telecomunicações abriu-
se um novo mercado: a oferta de serviços de comunicação de dados por meio do 
fornecimento de uma estrutura de comunicação, denominada sub-rede, baseada 
funcionalmente no princípio de comutação de pacotes. O CCITT (Consultative Committee 
for International Telegraph and Telephone) elaborou documentos que permitiram que 
esses serviços fossem padronizados, a partir dos quais publicou, em 1976, a primeira 
versão da Recomendação X.25, propondo a padronização de redes públicas de pacotes. 

No final dos anos 70, a ARPANet tinha crescido tanto que o seu protocolo de 
comutação de pacotes original, chamado de NCP (Network Control Protocol), tornou-se 
inadequado. Foi então que a ARPANet começou a usar um novo conjunto de protocolos 
chamado TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol). 

2.2 – O Modelo OSI 

O quadro que o segmento de redes de computadores apresentava no final da década 
de 1970 caracterizava-se, de um lado, por enormes perspectivas de crescimento, mas, de 
outro, por uma “situação de crise” criada pela heterogeneidade dos padrões, protocolos e 
equipamentos de comunicação de dados existentes no mercado. Cada interessado havia 
definido, unilateralmente, sua arquitetura: os fabricantes, as arquiteturas proprietárias; as 
operadoras de telecomunicações, as arquiteturas de redes públicas; e algumas entidades, 
como era o caso da ARPA, arquiteturas específicas para atender as suas necessidades. 

A solução foi encontrada pela ISO (International Organization for 
Standardization), sob a forma de proposta de elaboração de um modelo que viesse a 
sintetizar, de modo abstrato, o funcionamento de computadores integrados por redes de 
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comunicação de dados. Baseada nas experiências advindas do funcionamento dos sistemas 
de teleprocessamento, da rede ARPA e das redes públicas e proprietárias, a ISO, entre 
1978 e 1984, elaborou o “Modelo de Referência para Interconexão de Sistemas Abertos” 
(Modelo OSI – Open Systems Interconection), que é expressão, assim, de todo o 
conhecimento tecnológico adquirido pelo mundo a respeito de comunicação de dados. 

No modelo OSI foi, pela primeira vez, abordado o conceito de sistema aberto, 
definido como “o sistema capaz de suportar os padrões de comunicação OSI de modo a 
interfuncionar com outros sistemas abertos de diferentes fornecedores. Ao Modelo OSI se 
deve, também, a consolidação dos princípios de arquitetura de rede de comunicação de 
dados. 

A receptividade em relação ao Modelo OSI foi enorme nos anos seguintes à sua 
divulgação e mantém-se assim até hoje. Especialistas da área baseiam-se em seus 
princípios, e é comum encontrar na literatura ou escutar em reuniões de trabalho e em 
palestras menções do tipo: “as tarefas correspondentes à camada x do Modelo OSI”, 
mesmo quando se faz referência a sistemas que não propõem a aderir a esse modelo. 

O esforço de padronização não foi concluído com a elaboração do Modelo OSI. Ao 
contrário, iniciou-se uma intensa atividade, em nível mundial, no sentido de projetar, 
especificar, implementar e testar os protocolos das várias camadas definidas pelo modelo. 
Desde a sua criação, e cada vez que um novo padrão de protocolo é elaborado, a 
Arquitetura OSI impõe-se como o grande projeto da engenharia de protocolos. As 
soluções apresentadas, os mecanismo de protocolos, a estrutura da camada de aplicação e 
as aplicações desenvolvidas de acordo com os princípios da metodologia orientada a 
objetos e da computação distribuída contribuem para essa colocação. 

2.3 – As Redes Locais 

As inovações em projetos de sistemas de processamento de dados, especificamente 
o surgimento dos computadores de porte reduzido (minicomputadores e 
microcomputadores), abriram novos caminhos para as redes de comunicação de dados. 

A década de 1980 caracterizou-se pelo grande desenvolvimento de redes locais de 
computadores, com várias topologias, organizações de funcionamento, protocolos e 
padronizações sendo ofertadas, tanto para indústrias como para universidade e ambientes 
de pequenas empresas de informática. Vista com entusiasmo pelo mercado, essa nova 
forma de rede de computadores proporcionou o surgimento das redes bancárias, 
industriais, comerciais e de automação de escritórios. 

Similarmente ao que ocorreu nos anos 70, motivando o movimento OSI, a 
heterogeneidade das redes locais instalou no mercado uma situação de crise, por falta de 
compatibilidade entre as soluções apresentadas. Desta vez, porém, foi uma iniciativa do 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering), o “Projeto 802”, que promoveu 
a padronização de protocolos, topologias, métodos de acesso e meios físicos de 
propagação para as redes locais, sempre de acordo com o Modelo OSI e integrados com os 
protocolos elaborados por outras entidades de padronização, como CCITT e ISO. 
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2.4 – O TCP/IP 

A coexistência das redes de longa distância com as redes locais abriu um novo 
horizonte: a interconexão de redes. Os usuários de uma rede local exigiam condições de 
acesso às aplicações de outras redes, fossem elas locais ou de longa distância. 

Nos primeiros anos da década de 1980, nos Estados Unidos, foi criado um 
ambiente de redes interconectadas, baseado na utilização, como “espinha dorsal”, do 
potencial instalado da rede ARPA: a Internet. 

A Internet, que não é propriamente uma rede de computadores, mas sim, um 
sistema de redes interconectadas, aproveitou as principais aplicações da ARPA: o 
protocolo de transferência de arquivos FTP e o protocolo de terminal virtual TELNET. 
Para gerenciá-la, foi criada uma forte estrutura técnico-organizacional, denominada IAB 
(Internet Activities Board), onde foi elaborada a Arquitetura TCP/IP , cujo nome foi 
extraído dos principais protocolos utilizados: protocolo de transporte TCP (Transmission 
Control Protocol) e protocolo IP (Internet Protocol). 

Diante da preocupação do Pentágono de que seus preciosos hosts, roteadores e 
gateways de inter-rede fossem destruídos de uma hora para outra, definiu-se também que a 
rede fosse capaz de sobreviver à perda de hardwares da sub-rede, impedindo que as 
conversas que estivessem sendo travadas fossem interrompidas. Em outras palavras, o 
Pentágono queria que as conexões permanecessem intactas enquanto as redes de origem e 
destino estivem funcionando, mesmo que algumas máquinas ou linhas de transmissão 
intermediárias deixassem de operar repentinamente. 

A Internet teve um enorme crescimento, especialmente nos Estados Unidos, o que 
proporcionou a disponibilização de uma ampla e variada gama de produtos específicos e, 
também, uma grande experiência operacional com seus protocolos. 

A Arquitetura TCP/IP, apesar do seu caráter de arquitetura de interconexão de 
redes, ganhou grande espaço em ambientes de rede local, tanto em plataforma Unix, como 
em DOS ou Windows. Mais do que isso, é largamente utilizada para interconexão de redes 
em ambientes de empresa, na forma conhecida como rede corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professor: Luciano Frosi 13

3 – Padronização de Redes 

Existem muitos fabricantes e fornecedores de redes, cada qual com sua própria 
concepção de como tudo deve ser feito. Sem coordenação, haveria um caos completo, e os 
usuários nada conseguiriam. A única alternativa de que a indústria dispõe é a criação de 
alguns padrões de rede. 

Além de permitirem que diferentes computadores se comuniquem, os padrões 
também ampliam o mercado para os produtos que aderem às suas regras. Um mercado 
mais amplo estimula a produção em massa, proporciona uma economia no processo de 
produção e permite a criação de implementações VLSI e de outros benefícios que 
diminuem o preço e aumentam mais ainda a aceitação de um produto. 

Os padrões se dividem em duas categorias: de facto e de jure. Os padrões de facto 
(que corresponde a “de fato” em português) são aqueles que se consagraram naturalmente, 
sem nenhum plano formal. O IBM PC e seus sucessores são os padrões de facto para 
computadores pessoais em pequenos escritórios e nos lares, pois dezenas de fabricantes 
resolveram copiar as máquinas da IBM praticamente na íntegra. O Unix e seus derivados é 
o padrão de facto dos sistemas operacionais utilizados nos departamentos de ciência da 
computação das grandes universidades. 

Os padrões de jure  (que corresponde a “por lei” em português), ao contrário, são 
padrões legais e formais adotados por uma instituição de padronização autorizada. Em 
geral, as autoridades de padronização internacional são divididas em duas classes: as que 
foram estabelecidas por tratados entre governos nacionais e as organizações voluntárias, 
que foram criadas independentemente de tratados. Na área de padrões de redes de 
computadores, há diversas organizações de ambos os tipos, que serão discutidas a seguir. 

3.1 – Quem é Quem no Mundo das Telecomunicações 

O status legal das empresas telefônicas do mundo varia consideravelmente de um 
país para outro. De um lado, estão os Estados Unidos, que tem 1.500 empresas telefônicas 
separadas. Antes de ser desmembrada em 1984, a AT&T, que na época era a maior 
empresa do mundo, tinha o domínio absoluto do mercado. Ela fornecia serviços de 
telefonia para cerca de 80% dos Estados Unidos e se estendia por metade de sua área 
geográfica, com todas as outras empresas combinadas atendendo aos clientes restantes (em 
sua maioria, das regiões rurais). Desde o desmembramento, a AT&T continua a oferecer 
serviços de longa distância, embora atualmente ela tenha de disputar esse mercado com 
outras empresas. As sete empresas de telefonia locais criadas a partir da divisão da AT&T 
e numerosas empresas independentes fornecem serviços na área de telefonia local e 
celular. Devido a freqüentes fusões e outras mudanças, a indústria se encontra em um 
constante estado de fluxo. 

As empresas americanas que oferecem serviços de comunicação ao público são 
chamadas concessionárias de comunicações. Os serviços que oferecem e os preços que 
praticam são descritos por um documento chamado tarifa , que deve ser aprovado pela 
Federal Communications Commission (FCC) para o tráfego interestadual e internacional, 
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e pelas comissões estaduais de serviços de utilidade pública para o tráfego dentro de cada 
um dos estados americanos. 

No outro extremo, estão os países em que o governo federal detém o monopólio de 
toda a área de comunicações, incluindo correio, telégrafo, telefone e muitas vezes rádio e 
televisão. A maior parte do mundo se enquadra nessa categoria. Em alguns casos, as 
telecomunicações são comandadas por uma empresa nacionalizada, mas em outros elas 
são controladas por uma estatal, em geral conhecida como PTT (Post, Telegraph & 
Telphone). No mundo inteiro, a tendência é de liberação e competição, encerrando o 
monopólio do governo. A maioria dos países europeus (assim como o Brasil), tem agora 
suas PTTs privatizadas, mas em outros lugares o processo ainda está ganhando impulso 
lentamente. 

Com todos esses fornecedores de serviços, é cada vez maior a necessidade de 
oferecer compatibilidade em escala mundial para garantir que pessoas (e computadores) de 
diferentes países possam se comunicar. Na verdade, essa necessidade já existe há muito 
tempo. Em 1865, representantes de diversos governos europeus se reuniram para formar a 
predecessora da atual ITU  (International Telecommunication Union). A missão da ITU 
era padronizar as telecomunicações internacionais, até então dominadas pelo telégrafo. Já 
naquela época estava claro que, se metade dos países utilizasse o código Morse e a outra 
metade usasse algum outro código, haveria problemas de comunicação. Quando o telefone 
passou a ser um serviço internacional, a ITU também se encarregou de padronizar a 
telefonia. Em 1947, a ITU tornou-se um órgão das Nações Unidas.  

A ITU tem três setores principais: 

• Setor de radiocomunicação (ITU-R ); 

• Setor de padronização de telecomunicações (ITU-T ); 

• Setor de desenvolvimento (ITU-D ). 

A ITU-R regula a alocação de freqüências de rádio em todos o mundo entre grupos 
de interesses conflitantes. Vamos nos concentrar principalmente na ITU-T , que controla 
os sistemas de telefonia e de comunicação de dados. De 1956 a 1993, a ITU-T foi 
conhecida como CCITT , acrônimo de Comité Consultatif International Télégraphique et 
Téléphonique, seu nome em francês. No dia 1 de Março de 1993, o CCITT foi 
reorganizado para se tornar menos burocrático e teve seu nome alterado para refletir as 
novas funções. A ITU-T e o CCITT publicavam recomendações na área de telefonia e de 
comunicações de dados. Ainda hoje, nos deparamos com uma série de recomendações do 
CCITT, muito embora desde 1993 as recomendações ostentem o rótulo ITU-T.  

A ITU-T tem quatro classes de membros: 

• Governos nacionais; 

• Membros setoriais; 

• Membros associados; 

• Agencias reguladoras. 
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A ITU-T tem cerda de 200 membros governamentais, incluindo quase todos os 
membros das Nações Unidas. Existem aproximadamente 500 membros setoriais, incluindo 
as empresas de telefonia (por exemplo, AT&T, Vodafone, WorldCom, Embratel), 
fabricantes de chips (por exemplo, Intel, Motorola, TI), empresas de mídia (por exemplo, 
AOL Time Warner, CBS, Sony) e outras empresas interessadas (por exemplo Boeing, 
Samsung, Xerox). Várias organizações científicas sem fins lucrativos e consórcios 
industriais também são membros setoriais. Os membros associados são organizações 
menores, interessadas em um grupo de estudos específico. As agências reguladores são as 
que definem as normas do negócio de telecomunicações, como a Federal Communications 
Commission (FCC) nos Estados Unidos. 

A tarefa da ITU-T é definir recomendações técnicas para interfaces de telefonia, 
telégrafo e comunicação de dados. Em geral, essas recomendações se transformam em 
padrões reconhecidos internacionalmente como, por exemplo, o V.24 (também conhecido 
como RS-232), que especifica a posição e o significado dos diversos pinos no conector 
usado pela maioria dos terminais assíncronos e modems externos. 

Vale lembrar que tecnicamente as recomendações da ITU-T são apenas sugestões 
que os governos podem adotar ou ignorar, se assim o desejarem. Na prática, um país que 
deseja adotar um padrão de telefonia diferente do restante do mundo tem toda a liberdade 
de fazê-lo, mas ficará isolado de todos os outros.  

O trabalho da ITU-T é feito em seus 14 grupos de estudo que, em geral, abrangem 
400 pessoas. Existem no momento 14 grupos de estudo que abrangem tópicos que vão da 
cobrança de tarifas telefônicas até serviços de multimídia. Para tornar possível a obtenção 
de algum resultado, os grupos de estudo se dividem em setores de trabalho que, por sua 
vez, se dividem em equipes de especialistas que, por sua vez, se dividem em outros 
grupos. Uma vez burocracia, sempre burocracia. 

Apesar de todas essas dificuldades, a ITU-T tem suas realizações. Desde seu 
começo, ela produziu cerca de 3.000 recomendações que ocupam aproximadamente 
60.000 páginas de papel. Muitas delas são amplamente usadas na prática. Por exemplo, o 
popular padrão de modems de 56 Kbps V.90 é uma recomendação da ITU. 

3.2 – Quem é Quem no Mundo dos Padrões Internacionais 

Os padrões internacionais são produzidos e publicados pela ISO (International 
Standards Organization), uma organização voluntária independente, fundada em 1946. 
Seus membros são as organizações nacionais de padrões de 89 países. Dentre eles estão as 
seguintes organizações: ANSI (Estados Unidos), BSI (Grã-Bretanha), AFNOR (França), 
DIN (Alemanha), ABNT (Brasil) e mais 84 participantes. 

A ISO publica padrões sobre uma vasta gama de assuntos, que vão desde parafusos 
e porcas (literalmente) ao revestimento usado nos postes telefônicos, sem mencionar 
sementes de cacau (ISO 2451), redes de pesca (ISO 1530), roupas íntimas femininas (ISO 
4416) e vários outros assuntos que ninguém imaginaria que fossem padronizados. Ela já 
publicou mais de 13 mil padrões, incluindo os padrões OSI para redes de computadores. A 
ISO tem quase 200 comissões técnicas, numeradas por ordem de criação – cada uma delas 
lida com um assunto específico. A TC1 lida com porcas e parafusos (padronizando as 



Professor: Luciano Frosi 16

medidas da rosca). A TC97 trata de computadores e processamento de informações. Cada 
TC tem subcomissões (SCs) que, por sua vez, se dividem em grupos de trabalho (WGs). 

O trabalho da ISO é feito nos grupos de trabalho, em torno dos quais se reúnem 
100 mil voluntários de todos o mundo. Muitos desses “voluntários” foram escalados para 
trabalhar em questões da ISO pelos seus empregadores, cujos produtos estão sendo 
padronizados. Outros são funcionários públicos ansiosos por descobrirem um meio de 
transformar em padrão internacional o que é feito seus países de origem. Especialistas 
acadêmicos também tem participação ativa em muitos grupos de trabalho. 

Nas questões relacionadas aos padrões de telecomunicações, a ISO e a ITU-T 
costumam trabalhar em conjunto (a ISO é membro da ITU-T), para evitar a ironia de dois 
padrões internacionais oficiais serem mutuamente incompatíveis. 

O procedimento usado pela ISO para a adoção de padrões foi criado de modo a 
obter o maior consenso possível. O processo começa quando uma das organizações de 
padrões nacionais sente a necessidade de um padrão internacional em alguma área. Em 
seguida, é formado um grupo de trabalho com a finalidade de produzir um CD 
(Committee Draft). Depois, o CD é distribuído a todas as entidades associadas, que tem 
seis meses para analisá-lo. Se ele for aprovado por uma ampla maioria, um documento 
revisado, chamado DIS (Draft International Standard) será produzido e distribuído para 
receber comentários e ser votado. Com base nos resultados, o texto final do IS 
(International Standard), é preparado, aprovado e publicado. Nas áreas de grande 
controvérsia, o CD ou o DIS passa por diversas revisões até obter o número de votos 
necessário, em um processo que pode durar anos. 

Outra estrela do mundo dos padrões é o IEEE  (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), a maior organização profissional do mundo. Além de publicar uma 
série de jornais e promover diversas conferências a cada ano, o IEEE tem um grupo de 
padronização que desenvolve padrões nas áreas de engenharia elétrica e de informática. O 
comitê 802 do IEEE padronizou vários tipos de LANs. Estudaremos alguns de seus 
resultados mais adiante. O trabalho é feito por um conjunto de grupos de trabalho, listados 
na Tabela 3.1. A taxa de sucesso dos diversos grupos de trabalho do 802 tem sido baixa; 
ter um número 802.x não é garantia de sucesso. Porém, o impacto das histórias de sucesso 
(em especial o 802.3 e o 802.11) é enorme. 

3.3 – Quem é Quem no Mundo dos Padrões da Internet 

A Internet mundial tem seus próprios mecanismos de padronização, que são 
bastante diferentes dos adotados pela ITU-T e pela ISO. Grosso modo, pode-se dizer que 
as pessoas que participam das reuniões de padronização da ITU ou da ISO se apresentam 
de paletó e gravata. Já as pessoas que participam das reuniões de padronizações da Internet 
usam jeans (exceto quando o tempo está quente e elas utilizam bermudas e chinelos). 

As reuniões da ITU-T e da ISO são freqüentadas por pessoas ligadas a iniciativa 
privada e ao governo, cuja especialidade é a padronização. Para essas pessoas, a 
padronização é algo sagrado e à ela dedicam suas vidas. Por outro lado, o pessoal da 
Internet tem uma natureza anárquica (com centenas de milhões de pessoas fazendo tudo 
por sua conta, não é possível haver muita comunicação). Assim, às vezes é preciso criar 
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algumas regras para facilitar o funcionamento da rede e por essa razão, os padrões – 
apesar dos pesares – acabam se fazendo necessários. 

Tabela 3.1: Os grupos de trabalho 802. Os grupos importantes estão marcados com “*”.  Aqueles 
marcados com “↓” estão hibernando. O grupo marcado com “†” desistiu e se licenciou. 

Número Assunto 

802.1      * Avaliação e arquitetura de LANs. 

802.2      ↓ Controle de link lógico. 

802.3      * Ethernet. 

802.4      ↓ Token Bus. 

802.5      ↓ Token Ring. 

802.6      ↓ DQDB – Primeira rede metropolitana. 

802.7      ↓ Grupo técnico consultivo sobre tecnologias de banda larga. 

802.8      † Grupo técnico consultivo sobre tecnologias de fibra óptica. 

802.9      ↓ LANs isócronas (para aplicações de tempo real). 

802.10    ↓ LANs virtuais e segurança. 

802.11    * LANs sem fio. 

802.12    ↓ Prioridade de demanda (AnyLAN da HP). 

802.13 Número relacionado à má sorte. Ninguém o quis. 

802.14    ↓ Modems a cabo. 

802.15    * Redes pessoais (Bluetooth). 

802.16    * LANs sem fio de banda larga. 

802.17    † Anel de pacote elástico. 

 

Quando a ARPANET foi configurada, o Departamento de Defesa dos Estados 
Unidos criou uma comissão informal para supervisioná-la. Em 1983, a comissão passou a 
ser chamada IAB  (Internet Activities Board) e teve seus poderes ampliados, ou seja, foi 
possível manter os pesquisadores envolvidos com a ARPANET e a Internet mais ou 
menos voltados para uma mesma direção, uma tarefa bastante árdua, diga-se de passagem. 
Mais tarde, o significado do acrônimo “IAB” mudou para Internet Architecture Board. 
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Cada um dos cerca de 10 membros do IAB coordenou uma força-tarefa sobre 
alguma questão importante. O IAB promovia diversas reuniões anuais para discutir os 
resultados e prestar contas ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos e à NSA, que 
na época estavam financiando a maior parte de suas atividades. Quando havia necessidade 
de um padrão (por exemplo, um novo algoritmo de roteamento), os membros do IAB o 
elaboravam e, em seguida, anunciavam a mudança aos estudantes universitários, de modo 
que os envolvidos na produção do software pudessem implementá-lo. As comunicações 
eram feitas por uma série de relatórios técnicos, chamados RFCs (Request for 
Comments). As RFCs são armazenadas on-line, e todas as pessoas interessadas podem ter 
acesso a elas em http://www.ietf.org/rfc. Elas são numeradas em ordem cronológicas de 
criação, e já estão na casa dos três mil. 

Por volta de 1989, a Internet havia crescido tanto que teve de abdicar de seu estilo 
altamente informal. Muitos fabricantes estavam oferecendo produtos TCP/IP e não 
queriam mudá-lo só porque uma dezena de pesquisadores acreditava ter uma idéia melhor. 
Em meados de 1989, o IAB se reorganizou mais uma vez. Os pesquisadores se reuniram 
em torno da IRTF  (Internet Research Task Force), que se tornou uma subsidiária do IAB, 
assim como a IETF  (Internet Engineering Task Force). O IAB foi novamente ocupado por 
pessoas que representavam uma faixa mais ampla de organizações que a simples 
comunidade de pesquisa.  

A idéia dessa divisão era fazer com que a IRTF se concentrasse em pesquisas de 
longo prazo, enquanto a IETF iria lidar com questões de engenharia a curto prazo. A IETF 
foi dividida em grupos de trabalho, cada qual devendo resolver um problema específico. 
Os coordenadores desses grupos de trabalho formariam uma espécie de comitê geral para 
orientar o esforço de engenharia. Dentre os assuntos estudados pelos grupos de trabalho 
estão novas aplicações, informações para o usuário, integração com o OSI, roteamento e 
endereçamento, segurança, gerenciamento de redes e padrões. Formaram-se tantos grupos 
de trabalho (mais de 70) que foi necessário agrupá-los em áreas, cujos coordenadores 
passam a integrar o comitê geral. 

Além disso, foi adotado um processo de padronização mais formal, semelhante aos 
da ISO. Para se tornar um Proposed Standard (padrão proposto), a idéia básica deve ser 
completamente explicada em uma RFC e despertar na comunidade um interesse suficiente 
para merecer algum tipo de consideração. Para chegar ao estágio de Draft Standard , o 
padrão proposto precisa ser completamente testado por, no mínimo, dois sites 
independentes durante quatro meses. Se o IAB for convencido de que idéia é viável e de 
que o software funciona, ele poderá atribuir à RFC em questão o status de Internet 
Standard (padrão da Internet). Alguns padrões da Internet foram adotados pelo 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tornando-se obrigatórios para seus 
fornecedores. 

 

 



Professor: Luciano Frosi 19

4 – Classificação e Tipos de Redes de Computadores 

Infelizmente não existe uma única taxonomia de aceitação geral na qual as redes de 
computadores podem ser classificadas, ainda assim as dimensões mais aceitas para 
classificar as redes são aquelas que as dividem segundo: 

• o seu modelo de gerenciamento da informação; 

• a sua tecnologia da transmissão; 

• a sua escala; 

• a sua topologia física; 

4.1 – Classificação das Redes pelo Gerenciamento da Informação 

Até meados da década de 70 os sistemas computacionais eram altamente 
centralizados, em geral instalados em uma grande sala com paredes de vidro, através das 
quais os visitantes podiam contemplar embevecidos aquela maravilha eletrônica. Uma 
empresa de médio porte ou uma universidade contava apenas com um ou dois 
computadores, enquanto as grandes instituições tinham, no máximo, algumas dezenas. 
Esses computadores de grande porte e grandes dimensões eram chamados de mainframes. 

Nesse cenário, havia duas formas de interação do usuário com o mainframe: na 
primeira e mais antiga, as pessoas deviam realizar todo o seu trabalho manualmente e, no 
fim do dia, entregar todo o resultado ao operador do sistema, que tinha por função 
alimentar o mainframe com os dados recebidos para processamento, ou seja, havia apenas 
poucas pessoas autorizadas a operar o computador. A segunda forma de interação era 
permitir que as pessoas tivessem em suas mesas de trabalho terminais compostos somente 
de vídeo e teclado e sem poder de processamento (CPU, memória, disco rígido, etc). Esses 
terminais eram ligados ao mainframe tipicamente através de conexões seriais e tinham por 
função somente montar imagens na tela, enviando todos os comandos digitados pelo 
usuário ao mainframe. Ou seja, todo o trabalho era feito no servidor e não havia qualquer 
tipo de processamento de software no terminal. Devido à seus baixos recursos, esses 
equipamentos eram chamados de “terminais burros” (dumb terminals), e o sistema como 
um todo era denominado de sistema centralizado, já que todos os dados, software e 
recursos de hardware eram centralizados no mainframe. Esse modelo de gerenciamento da 
informação é ilustrado na Figura 4.1. 

Vale lembrar que, por definição, uma rede de computadores é aquela composta por 
um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma ou mais tecnologias de 
transmissão. Sendo assim, não podemos considerar esse modelo centralizado como uma 
rede, uma vez que os terminais de usuários não possuem de fato qualquer poder de 
processamento e não são portanto autônomos. 
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Figura 4.1: Um sistema centralizado, com terminais burros. 

A grosso modo, os mainframes (computadores de grande porte, com alto poder 
computacional) são dezenas de vezes mais rápidos do que os computadores pessoais, mas 
seu preço de aquisição e manutenção é milhares de vezes maior, ou seja, a relação 
preço/desempenho dos pequenos computadores é muito melhor do que a dos 
computadores de grande porte. Esse desequilíbrio levou muitos projetistas a criarem 
sistemas baseados em computadores pessoais, um por usuário, com os dados mantidos em 
um ou mais servidores compartilhados, mais modestos que os mainframes. Nesse modelo, 
os usuários são chamados de clientes, e a organização geral é chamado de modelo 
cliente/servidor. 

Este modelo de gerenciamento de informação divide o processamento de 
informações entre um computador que requer um serviço (cliente) e outro que devolve o 
serviço (servidor). As aplicações desenvolvidas sob o paradigma cliente/servidor são 
programas que executam geralmente em máquinas distintas e trocam informações através 
de uma infra-estrutura de rede. É importante salientar que para que os serviços possam ser 
solicitados, a aplicação cliente deve conhecer quem fornece o serviço (o endereço da 
aplicação servidora) e qual o protocolo pré-estabelecido para realizar a solicitação.  

Se examinarmos o modelo cliente/servidor em detalhes, veremos que há dois 
processos envolvidos, um na máquina cliente e um na máquina servidora. A comunicação 
toma a forma do processo cliente enviando uma mensagem pela rede ao processo servidor. 
Então, o processo cliente espera por uma mensagem em resposta. Quando o processo 
servidor recebe a solicitação, ele executa o trabalho solicitado ou procura pelos dados 
requisitados e envia de volta uma resposta. Essas mensagens são ilustradas na Figura 4.2. 
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Figura 4.2: O modelo Cliente/Servidor 

O modelo de gerenciamento de informação baseado no modelo cliente/servidor é 
amplamente usado e constitui a maioria dos sistemas atuais. Ele é aplicável quando o 
cliente e o servidor estão ambos no mesmo edifício (por exemplo, pertencem a mesma 
empresa), mas também quando estão muito distantes entre si. Por exemplo, quando uma 
pessoa em sua casa acessa uma página na World Wide Web, é empregado o mesmo 
modelo, com o servidor Web remoto fazendo o papel de servidor e o computador pessoal 
do usuário sendo o cliente. Sob a maioria das condições, um único servidor pode cuidar de 
um grande número de clientes. 

Outro tipo de comunicação entre pessoas recebe freqüentemente o nome de 
comunicação não-hierárquica, ou peer-to-peer (P2P), com o objetivo de distinguí-la do 
modelo cliente/servidor. Nessa forma de comunicação, indivíduos que constituem um 
grupo livre podem se comunicar com outros participantes do grupo, como mostra a Figura 
4.3. Os processos que constituem um sistema peer-to-peer são todos iguais, o que significa 
que uma aplicação P2P é uma arquitetura caracterizada pela descentralização das funções 
na rede, ou seja, as funções necessárias devem estar em todos os processos que constituem 
a aplicação. Como consequência, a maior parte da interação entre os processos é simétrica: 
cada processo atua como um "cliente" e um "servidor" ao mesmo tempo. 

Esse modelo tem se tornado popular em aplicações específicas sem necessidades 
de gerenciamento centralizado, como, por exemplo, o compartilhamento de arquivos 
redundantes pela Internet. A inexistência de um servidor central significa que é possível 
cooperar para a formação de uma rede P2P sem qualquer investimento adicional em 
hardware de alto desempenho para coordená-la. Outra vantagem é a possibilidade de 
agregar e utilizar a capacidade de armazenamento que fica subutilizada em máquinas 
ociosas. Além disso, a natureza descentralizada e distribuída dos sistemas P2P torna-os 
inerentemente robustos a falhas isoladas, muito comuns em sistemas cliente/servidor. 
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Figura 4.3: Sistema não-hierárquico, sem servidores e clientes fixos. 

Para finalizar, é importante lembrar que esse tipo de classificação – segundo o 
modelo de gerenciamento da informação – está mais ligado à forma como as aplicações de 
alto nível são desenvolvidas do que com a infra-estrutura de rede propriamente dita. De 
qualquer forma, os conceitos client/server e P2P são importantes e merecem estar 
destacados aqui. 

4.2 – Classificação das Redes Segundo sua Tecnologia de Transmissão 

Em termos gerais, há dois tipos de tecnologias de transmissão de uso disseminado 
hoje: 

• Links de difusão. 

• Links ponto-a-ponto. 

As redes de difusão tem apenas um canal de comunicação, compartilhado por 
todas as máquinas. As mensagens curtas, que em determinados contextos são chamadas de 
pacotes, enviadas por uma das máquinas são recebidas por todas as outras. Um campo de 
endereço dentro do pacote especifica seu destinatário. Quando recebe um pacote, uma 
máquina analisa o campo de endereço. Se o pacote tiver sido endereçado à própria 
máquina, ela o processará; se for destinado à outra máquina, o pacote será ignorado. 

Para que você possa entender de que maneira isso funciona, imagine uma pessoa 
gritando no final de um corredor que leva a uma série de salas: “Wally, cadê você?”. 
Embora o pacote possa ser recebido (ouvido) por muitas pessoas, apenas Wally 
responderá, as outras pessoas vão ignorá-lo. Em redes, isso é chamado de transmissão 
unicasting, ou seja, para um único destinatário. 

Em geral, os sistemas de difusão também oferecem a possibilidade de 
endereçamento de um pacote a todos os destinos por meio de um código especial contido 
no campo de endereço. Quando um pacote com esse código é transmitido, ele é recebido e 
processado por todas as máquinas da rede. Esse modo de operação é chamado de 
broadcasting (difusão). Alguns sistemas de difusão também suportam transmissão para 
um subconjunto de máquinas, conhecido como multicasting (multidifusão).  
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As redes de difusão podem ser divididas ainda em estáticas ou dinâmicas, 
dependendo do modo como o canal é alocado.  

Em uma alocação estática típica, o tempo é dividido em intervalos discretos e é 
utilizado um algoritmo de rodízio, fazendo com que cada máquina transmita apenas no 
intervalo de tempo de que dispõe. Outra forma de alocação estática é dividir o canal de 
transmissão em múltiplos sub-canais de freqüências distintas, alocando cada sub-canal à 
uma única transmissão. A alocação estática desperdiça a capacidade do canal quando uma 
máquina não tem nada a transmitir, e assim a maioria dos sistemas procura alocar o canal 
dinamicamente (ou seja, a medida que é solicitado, ou por demanda). 

Os métodos de alocação dinâmica de um canal comum podem ser centralizados 
ou descentralizados. No método centralizado de alocação de canal, existe apenas uma 
entidade que define quem transmite em seguida. Para executar essa tarefa, a entidade 
aceita solicitações e toma suas decisões de concessão de transmissão de acordo com algum 
algoritmo interno. No método descentralizado de alocação de canal, não existe nenhuma 
entidade central; cada maquina deve decidir por si mesma se a transmissão deve ser 
realizada. Você poderia pensar que isso sempre leva ao caos, mas não é isso que acontece. 
Mais tarde, estudaremos como esse tipo de rede evita a instauração do caos potencial. 

Por outro lado, as redes ponto a ponto consistem em muitas conexões entre pares 
individuais de máquinas. Para ir da origem ao destino, talvez um pacote desse tipo de rede 
tenha de visitar uma ou mais máquinas intermediárias. Como em geral é possível ter 
diferentes rotas com diferentes tamanhos, os algoritmos de roteamento desempenham um 
importante papel nas redes ponto a ponto. Embora haja algumas exceções, geralmente as 
redes menores tendem a usar os sistemas de difusão e as maiores, os sistemas ponto a 
ponto. 

4.3 – Classificação das Redes pela sua Escala 

As redes podem também ser classificadas por escala. Na figura 4.4, é mostrado 
uma classificação de sistemas com diversos processadores organizada por seu tamanho 
físico. De forma geral, essas redes podem ser divididas em redes locais, metropolitanas e 
geograficamente distribuídas. Finalmente, a conexão de duas ou mais redes é chamada 
de inter-rede (internet). A Internet mundial é um exemplo bastante conhecido de uma 
inter-rede. A distância é importante como fator para classificação métrica, pois diferentes 
técnicas devem ser usadas em diferentes escalas. 
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Figura 4.4: Classificação de máquinas interconectadas por escala 

4.3.1 – Redes Locais 

As redes locais, muitas vezes chamadas de LANs, são redes privadas contidas em 
um prédio ou em um campus universitário que tem no máximo algumas centenas de 
metros de extensão. Elas são amplamente usadas para conectar computadores pessoais e 
estações de trabalho em escritórios e instalações industriais, permitindo o 
compartilhamento de recursos (por exemplo, impressoras) e a troca de informações. As 
redes locais tem três características típicas: (1) tamanho reduzido, (2) tecnologia de 
transmissão baseado em difusão, (3) admite diferentes topologias. 

As LANs tem um tamanho restrito, o que significa que o pior tempo de 
transmissão é limitado e conhecido com a devida antecedência. O conhecimento desse 
limite permite a utilização de determinados tipos de projetos que em outras circunstâncias 
seriam inviáveis, além de simplificar o gerenciamento da rede. 

A tecnologia de transmissão das LANs quase sempre é baseada em difusão, já que 
esse método se adapta bem às redes de tamanho restrito. Mesmo com a concorrência pelo 
canal compartilhado de transmissão, as LANs tradicionais são executadas a uma 
velocidade que pode variar entre 10 Mbps a 100 Mbps, tem baixo retardo e cometem 
pouquíssimos erros de transmissão. As LANs mais modernas operam em até 10 Gbps. 

As LANs admitem ainda diversas topologias. Entende-se por topologia de rede a 
forma pela qual os componentes estão dispostos e interligados entre si. As topologias mais 
comuns no mercado são: 

4.3.1.1 – Barramento (Bus) 

Em uma topologia do tipo barramento, todas as estações de trabalho estão 
conectadas a um cabo central ou barramento. Essa topologia utiliza tipicamente cabos 
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coaxiais. Para cada barramento existe um único cabo, que vai de uma ponta a outra. O 
cabo é seccionado em cada local onde um micro será inserido na rede. Com o 
seccionamento do cabo formam-se duas pontas e cada uma delas recebe um conector 
BNC. No micro é colocado um "T" conectado à placa que junta as duas pontas.  

O padrão IEEE 802.3 (mais conhecido como Ethernet) por exemplo, é uma rede 
local de difusão em barramento lógico com controle descentralizado, em geral operando 
em velocidades de 10 Mbps a 1 Gbps. Os computadores em uma rede Ethernet podem 
transmitir sempre que desejam; se dois ou mais pacotes colidirem, cada computador 
aguardará em tempo aleatório e fará uma nova tentativa mais tarde. 

4.3.1.2 – Estrela (Star) 

Redes com topologia em estrela possuem conexões que irradiam a partir de um 
ponto comum.  Esse tipo de ligação física compreende várias estações conectadas entre si 
através de cabos de par trançado e equipamentos concentradores (hubs), os quais realizam 
a junção do sistema. Neste caso, o sinal obrigatoriamente passa pelo concentrador e segue 
para a estação destinatária. Atualmente, este tipo de topologia física é a mais utilizada no 
mercado devido às suas vantagens. A tecnologia de rede local mais utilizada, a Ethernet, 
também pode atuar sobre esse tipo de topologia. 

 

 

Figura 4.5: Três redes locais: Barramento, Anel e Estrela. 

4.3.1.3 – Anel (Ring) 

Na topologia em anel os dispositivos são conectados em série, formando um 
circuito fechado (anel). Os dados são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó até 
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atingir o seu destino. Uma mensagem enviada por uma estação passa por outras estações, 
através das retransmissões, até dar a volta completa no laço e ser retirada pela estação 
fonte. 

4.3.1.4 – Sem Fio (Wireless) 

Redes de computadores wireless (sem fio) geralmente são sistemas do tipo LAN 
em que todos os computadores possuem um modem de rádio e uma antena, por meio dos 
quais podem se comunicar uns com os outros. Freqüentemente, existe um concentrador 
central que permite a comunicação das máquinas, como mostra a Figura 4.6. Porém, se os 
sistemas estiverem próximos o bastante, eles poderão se comunicar diretamente um com o 
outro em uma configuração descentralizada. As LANs sem fio estão se tornando cada vez 
mais comuns em pequenos escritórios e nos lares, onde a instalação da Ethernet é 
considerada trabalhosa demais, bem como em antigos edifícios comerciais, cantinas de 
empresas, salas de conferências e outros lugares. Existe um padrão para LANs sem fio 
chamado IEEE 802.11, que a maioria dos sistemas implementa e que está se tornando 
bastante difundido. Discutiremos esse padrão mais tarde. 

Muitas pessoas acreditam que as redes sem fio são a onda do futuro, mas existe 
pelo menos uma voz discordante. Bob Metcalfe, o inventor da Ethernet, escreveu: “Os 
computadores móveis sem fio são como banheiros móveis sem tubulação – verdadeiros 
penicos portáteis. Eles serão comuns em veículos, construções e em shows de rock. Meu 
conselho é que as pessoas instalem a fiação em suas casas e pronto”. Talvez no futuro a 
história registre esse comentário como infeliz, mas ao menos no momento muitas pessoas 
concordam com ele. 

 

Figura 4.6: LAN sem fio. 

A tabela abaixo mostra as principais vantagens e desvantagens das quatro 
topologias citadas. 

Tabela 4.1: Relação entre as topologias físicas. 

Topologia Vantagens Desvantagens 

Barramento 
- Simples e fácil de instalar. 
- Requer menos cabos. 
- Fácil de entender. 

- A rede fica mais lenta em períodos de uso 
intenso. 
- Se o cabo principal romper, a rede pára. 
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Anel 
- Razoavelmente fácil de instalar. 
- Desempenho uniforme. 

- A rede pára se o cabo romper. 
- Falha no repetidor ativo pode causar 
parada. 

Estrela 
- Mais tolerante a falhas. 
- Fácil instalar novos pontos. 
- Monitoramento centralizado. 

- Custo de instalação maior porque recebe 
mais cabos. 
- Falha no comutador central pode parar a 
rede. 
- A configuração pode ser expandida até o 
limite imposto pelo nó central. 

Sem Fio 
- Não requer cabos. 
- Fácil de instalar. 

- Padrões não consolidados. 
- Sinal não passa objetos sólidos. 
- Qualidade de transmissão instável.  
- Desempenho instável. 
- Meio de transmissão não exclusivo, sujeito 
a muitas interferências. 
- Suposta “facilidade de instalação” motiva 
profissionais não qualificados. 

4.3.2 – Redes Metropolitanas 

Uma rede metropolitana, ou MAN , é na verdade uma versão ampliada de uma 
LAN, pois basicamente os dois tipos de rede utilizam tecnologias semelhantes. Uma MAN 
pode abranger um grupo de escritórios vizinhos ou uma cidade inteira e pode ser privada 
ou pública. Uma MAN tem apenas um ou dois cabos de “backbone” e não contém 
elementos de comutação de pacotes (roteadores). A ausência desses elementos simplifica a 
estrutura. 

4.3.3 – Redes Geograficamente Distribuídas 

Uma rede geograficamente distribuída, ou WAN , abrange uma ampla área 
geográfica, com freqüência uma região, país ou continente. Assim como nas LANs e nas 
MANs, a WAN contém um conjunto de máquinas cuja finalidade é executar os programas 
(ou seja, as aplicações) do usuário. Seguiremos a tradição e chamaremos essas máquinas 
de hosts. Os hosts são conectados por uma sub-rede de comunicação ou, simplificando, 
uma sub-rede. Os hosts pertencem aos usuários (por exemplo, são os computadores de 
uso pessoal), enquanto a sub-rede de comunicação em geral pertence e é operada por uma 
empresa de telefonia ou por um provedor de serviços da Internet. A tarefa da sub-rede é 
transportar mensagens de um host para outro, exatamente como um sistema telefônico 
transporta as palavras da pessoa que fala para a que ouve. Essa estrutura separa os 
aspectos de comunicação, pertencentes à sub-rede, dos aspectos de aplicação, pertencente 
aos hosts. 

Na maioria das redes geograficamente distribuídas, a sub-rede consiste em dois 
componentes distintos: linhas de transmissão e roteadores. As linhas de transmissão 
(também chamadas de circuitos, canais ou troncos) transportam os bits entre as 
máquinas. Elas podem ser formadas por fios de cobre, fibra óptica ou mesmo enlaces de 
rádio.  
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Os elementos de roteamento, ou roteadores, são computadores especializados 
usados para conectar duas ou mais linhas de transmissão. Quando os dados chegam a uma 
linha de entrada, o roteador deve escolher uma linha de saída para encaminhá-las. No 
modelo mostrado na figura 4.7, os hosts em geral estão conectados a uma LAN em que há 
um roteador, embora em alguns casos um host possa estar diretamente conectado a um 
roteador. O conjunto de linhas de comunicação e roteadores (sem os hosts) forma a sub-
rede. 

 

Figura 4.7: Relação entre hosts e a sub-rede 

Na maioria das WANs, a sub-rede contém numerosos cabos ou linhas, todos 
conectados a um par de roteadores. No entanto. Se dois roteadores que não compartilham 
um cabo desejarem se comunicar, eles só poderão fazê-lo através de outros roteadores. 
Quando é enviado de um roteador para outro, através de um ou mais roteadores 
intermediários, um pacote é recebido integralmente em cada roteador, onde é armazenado 
até a linha de saída solicitada ser liberada, para então ser encaminhado. Uma sub-rede 
organizada de acordo com este princípio é conhecida como rede de comutação por 
pacotes. Quase todas as redes geograficamente distribuídas são baseadas nesse princípio. 

O princípio de uma WAN comutada por pacotes é tão importante que vale a pena 
dedicar mais algumas palavras a esse assunto. Em geral, quando um processo em algum 
host tem uma mensagem para ser enviada a um processo em algum outro host, primeiro o 
host que vai transmitir divide a mensagem em pacotes, cada um contendo seu número na 
seqüência. Esses pacotes são então injetados na rede um de cada vez em rápida sucessão. 
Os pacotes são transportados individualmente pela rede e depositados no host receptor, 
onde são novamente montados para formar a mensagem original, que é entregue ao 
processo receptor. Esse fluxo de pacotes é ilustrado na Figura 4.8. 
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Figura 4.8: Um fluxo de pacotes indo do transmissor até o receptor. 

Nessa figura, todos os pacotes seguem a rota ACE, em vez de ABDE ou ACDE. 
Cada pacote é roteado separadamente, mas é claro que, se ACE for a melhor rota, é 
provável que todos os pacotes sigam por essa rota, ainda que cada pacote seja roteado 
individualmente, sem qualquer tipo de vínculo com os pacotes anteriores ou subseqüentes. 

As decisões de roteamento são tomadas em caráter local. Quando um pacote chega 
ao roteador A, cabe ao roteador A decidir se esse pacote deve ser enviado na linha para B 
ou na linha para C. a forma como A toma essa decisão é chamada de algoritmo de 
roteamento.  

Outra possibilidade para uma WAN é um sistema de rádio terrestre ou de satélite. 
Cada roteador tem uma antena através da qual pode fazer recepções e transmissões. Todos 
os roteadores são capazes de ouvir a saída do satélite e, em alguns casos, podem ouvir as 
transmissões feitas dos roteadores para os satélites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


