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Prefácio
O tema "Redes de Computadores" faz parte da disciplina Tópicos Avançados de Processamento de

Dados, mas sua importância é cada vez maior no mercado de trabalho com a proliferação dos
microcomputadores. Em um futuro bem próximo, os computadores interligados serão a regra e a máquina
isolada a exceção.

O objetivo do curso é dar uma base que permita uma visão coerente e prática do mercado atual e
futuro de redes de computadores e, em particular, o das redes locais. A quantidade de informações
relativas a este assunto é muito grande e cresce a cada dia. O importante, no entanto, é estruturar estas
informações e relacioná-las entre si. Felizmente esta estrutura foi estudada exaustivamente no fim dos
anos 70 pela Organização Internacional de Padrões ( ISO ). A solução encontrada é a base desta disciplina.
Seria um esforço inútil a tentativa de se decorar detalhes da operação das redes. Estes detalhes podem
ser consultados a qualquer momento quando houver necessidade nesta apostila ou, em muito mais
detalhes, na bibliografia aqui apresentada. Mais importante do que saber o "o quê" das coisas é
compreender o "por quê" destas. Este é o verdadeiro conhecimento sobre os fatos atuais e a chave para
acompanhar e prever desenvolvimentos futuros.

Uma abordagem bastante popular em cursos de rede é a que destaca o modelamento matemático dos
sistemas de comunicação. Apesar deste assunto ser ignorado neste curso, sua importância como
ferramenta de trabalho do profissional não deve ser subestimada. O aluno que tiver a oportunidade de
estudar redes a nível de pós-graduação certamente verá em profundidade este aspecto já com uma base
mais sólida de Processos Estocásticos, Teoria de Filas, etc.. O profissional formado em Ciência da
Computação provavelmente terá como tarefas a aquisição e instalação de redes comerciais, e não mais
o projeto detalhado, como acontecia em meados da década de 80. Isto motivou a orientação deste curso,
contrabalançado pela necessidade de transmitir algo com validade duradoura, mesmo  face a um mercado
e uma tecnologia em rápida evolução.

O curso tem a duração de um ano e pode ser dividido em cinco partes. A primeira, que abrange os
capítulos 1 a 3, apresenta os conceitos básicos usados no resto do curso. Após uma rápida introdução aos
diversos tipos de rede no capítulo 1 passamos a uma apresentação da decomposição de sistemas em
camadas e ao Modelo de Referência OSI para interconexão de sistemas abertos. Este conceito é a base
de quase a totalidade do curso. O capítulo 3 apresenta, de uma maneira bastante informal, as principais
idéias sobre Protocolos com exemplos de notações gráficas usadas para descrevê-los. Apesar de não
haver tempo para aproveitarmos adequadamente estas ferramentas neste curso, sua utilidade em outras
áreas justifica seu estudo aqui.

Os capítulos 4 a 8 formam a segunda parte. O Modelo de Referência OSI é apresentado em detalhes,
com um estudo de camada por camada. Para cada camada é apresentado o padrão ISO que está sendo
adotado no mundo inteiro, principalmente por entidades governamentais.

Além dos padrões oficiais e semi-oficiais, existem várias implementações comerciais de enorme
impacto. Algumas destas são estudadas na terceira parte do curso ( capítulo 9 ). É interessante estudar
como estes produtos estão evoluindo para competir num mundo que caminha rapidamente para padrões
abertos.

A quarta parte, o capítulo 10, trata do conjunto de padrões conhecido por TCP/IP. Este praticamente
é hoje o que os padrões ISO, estudados na segunda parte, pretendem ser no futuro próximo: a "lingua
franca" das redes de computadores. A disponibilidade de ampla literatura e de diversas implementações
de domínio público ( incluindo os programas fontes ) tornam este padrão uma excelente escolha para
estudo em laboratório.
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Diversos assuntos foram agrupados na última parte do curso.
No início da era das redes, após meses de projeto e construção, um pesquisador se dava por feliz se

tudo funcionasse. Hoje é possível comprar todo o equipamento e instalá-lo em algumas horas. Manter
uma rede funcionando, a administração ou Gerenciamento de Redes, é o grande desafio atual.
Estudaremos as principais tendências nesta área.

A aplicação mais popular para as redes locais é os Sistemas Operacionais de Rede. Estes produtos
permitem acesso a discos e impressoras remotas e uma racionalização de custos. Os Sistemas
Distribuídos, estudados em seguida, permitirão que outros recursos ( capacidade de processamento,
memória, etc. ) sejam partilhados. Aproveitando a crescente popularidade da programação orientada a
objetos, os Gerenciadores de Objetos Distribuídos serão, no futuro próximo, um importante meio de
implementação de aplicações distribuídas em redes.

O penúltimo tópico abordado, Redes de Longa Distância, era o tema central de cursos de redes de
computadores dados na primeira parte da década passada. A importância deste tipo de rede tem
aumentado, mas o avanço fantástico das redes locais justifica seu tratamento extenso nas partes anteriores
do curso. As semelhanças entre os dois tipos de redes são muito mais marcantes do que as diferenças,
de modo que apenas estas precisam ser apresentadas aqui.

O curso termina com um estudo das redes usadas em máquina com múltiplos processadores. Como
nas redes de longa distância, apenas as diferenças em relação às redes locais serão destacadas.

Jecel Mattos de Assumpção Jr.
São Paulo, Março de 1993
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1. Redes de Computadores
Existe um grande número e uma grande variedade de computadores no mundo hoje. Em função

disso, torna-se muito importante a possibilidade de interligar  esses computadores. Diversos computadores
ligados de algum modo formam uma rede de computadores, como mostrado na figura 1.1.

Figura 1.1 - Rede de Computadores

A rede mostrada na figura é heterogênea, pois liga vários tipos de equipamentos diferentes. Se os
computadores fossem todos iguais teríamos uma rede homogênea. Mesmo neste último caso os
computadores nunca são exatamente iguais. Um pode ter um programa que outro não tem, ou um
determinado arquivo, ou, ainda, um periférico como impressora ou disco. É justamente por existirem
máquinas com recursos que a nossa não oferece é que desejamos ligá-la ao resto do mundo.

Para ligarmos duas máquinas entre si é preciso não só que elas partilhem algum meio físico ( como
um fio, por exemplo ), mas que existam programas compatíveis nos dois lados da ligação. No caso da
rede homogênea isto pode ser conseguido ( se bem que nem sempre ) pelo uso do mesmo programa nos
dois computadores. No caso de máquinas diferentes, é muito importante existir um padrão. No caso de
redes de computadores não existe falta de padrões, muito pelo contrário! Isto complica a criação de redes
heterogêneas por permitir que a sitação da figura 1.2 seja o normal.

Figura 1.2  -  Problema com Excesso de Padrões
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Precisamos de um "super padrão" para nos dizer que padrões devemos usar, e este é o Modelo de
Referência OSI que discutiremos no próximo capítulo.

Até agora temos falado de uma maneira genérica sobre redes de computadores sem nos preocupar
com a natureza da ligações. O fator mais importante a ser considerado é a distância entre as máquinas.
Se nossa rede se limitar a uma área restrita ( um prédio ou no máximo um campus universitário ), teremos
a chamada rede local. Já nas redes de longa distância os computadores podem estar em lados opostos
do mundo. O custo de uma ligação aumenta tanto com a distância como com a capacidade, o que faz com
que as redes locais normalmente sejam as de maior capacidade. Outra diferença é que as redes locais ficam
totalmente sob o controle de um indivíduo ou de uma instituição ao passo  que as redes de longa distância
implicam quase que obrigatoriamente no uso de algum bem público ( como a rede telefônica ou uma faixa
do espectro de radio freqüência ).

1. Por que as redes locais normalmente são bem mais rápidas que as redes de longa distância?

2. Pode haver comunicação entre computadores que não estejam diretamente interligados? Se a

resposta for sim, explique como; se não, justifique.

Exercícios
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2. Modelo de Referência OSI
Podemos dividir os computadores em sistemas abertos e sistemas fechados, conforme sejam feitos

para se comunicarem com o resto do mundo ou sejam autosuficientes. Como os sistemas abertos têm tudo
que os sistemas fechados têm, mais a capacidade de comunicação fica claro que seu projeto é mais
complexo. Neste curso vamos nos limitar a estudar essa parte que os sistemas abertos têm a mais.

Toda comunicação entre duas entidades segue um ritual, ou protocolo. Se duas pessoas falam ao
telefone, por exemplo, uma deve falar enquanto a outra ouve e, em seguida, elas trocam de papel. O
protocolo deve ser obedecido por ambas as partes para que a comunicação seja realizada com sucesso.
No caso de comunicação entre computadores o projeto desse protocolo deve ser rigoroso ( com o uso das
ferramentas descritas no próximo capítulo ) pois eles não têm a flexibilidade das pessoas para enfrentar
situações inesperadas.

Na década de 70 se tornou óbvio que um número excessivo de protocolos diferentes tornava
praticamente impossível a construção de redes heterogêneas. Não havia nem mesmo um vocabulário
comum que pudesse ser usado para comparar diferentes soluções. Foi então elaborado pela Organização
Internacional de Padrões ( International Standards Organization - ISO ) um modelo de referência para
interconexão de sistemas abertos: o OSI-RM  ( Open Systems Interconnection Reference Model ). Toda
rede de computadores pode ser encaixada, com maior ou menor facilidade, no modelo de referência OSI
e comparada de maneira coerente com outras redes. Em seguida, a ISO iniciou o desenvolvimento de uma
série de padrões ( que, é claro, se encaixam no modelo de referência ) chamados padrões OSI. Existe muita
confusão entre o OSI-RM e os padrões OSI ( alguns dos quais ainda estão em desenvolvimento ).
Diversos fabricantes espertos se aproveitaram disso para afirmar que suas redes seguem "o padrão OSI"
só por se encaixarem no modelo de referência ( como qualquer outra rede ) quando na realidade seguem
padrões próprios.

Figura 2.1  -  Modelo de Referência OSI
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2.1. Pilha de Protocolos
O número de coisas distintas que a maioria das pessoas pode lembrar simultaneamente é em torno

de sete. Logo, a única maneira de se entender algo bastante complexo é quebrá-lo em um número pequeno
de componentes mais símples, entender o relacionamento entre eles e, finalmente, estudar cada pedaço
individualmente. A figura 2.1 mostra como isso foi feito no caso dos sistemas abertos.

Cada máquina é dividida em sete níveis ( ou camadas ) formando o que chamamos de pilha de
protocolos. Quando as máquinas se comunicam através de intermediários, não é necessário que estes nós
intermediários tenham todas as sete camadas. A figura mostra roteadores com apenas as tres camadas
inferiores. Nós com apenas duas camadas são chamados de pontes, enquanto que os portais ( gateways )
normalmente têm quatro ou mais níveis.

O único nível em que os computadores estão realmente ligados é o Físico, que também é o único
lugar da rede que envolve hardware. Ao contrário da impressão que a maioria das pessoas tem do assunto,
redes de computadores é um tema essencialmente de software.

É interessante observar que até o nível 3 a comunicação se dá com o vizinho imediato envolvendo,
então, protocolos par a par. Já nas camadas 4 em diante temos os protocolos de ponta a ponta.

2.2. Camada Física
A ligação real entre duas máquinas é definida pela camada Física. Coisas como especificações

elétricas e mecânicas, formas de onda e detalhes semelhantes devem ser rigorosamente definidas para
que equipamentos de fabricantes diferentes possam ser interligados.

2.3. Camada de Enlace
O protocolo de baixo nível que permite a troca de informações entre computadores físicamente

ligados é definido no nível de Enlace, ou de Ligação Lógica. A camada de Enlace nos permite ignorar
os detalhes referentes à topologia da rede, apresentando uma rede lógica onde cada máquina tem uma
ligação dedicada com cada outra máquina da rede.

2.4. Camada de Rede
Quando uma mensagem não pode ser enviada diretamente ao seu destino, o nível de Rede permite

que nós intermediários cooperem para que a comunicação seja possível. Nas redes de longa distância
onde o nível de Enlace é muito simples e não pode "esconder" a topologia é o nível de Rede que assume
este papel. Já nas redes locais, com suas topologias mais símples e diretas, o problema de nós
intermediários só aparece quando diversas redes são interligadas para formar uma superrede, o que leva
vários autores a afirmarem ( de maneira simplista ) que o nível 3 não é usado em redes locais.

2.5. Camada de Transporte
A camada de Transporte apresenta para as camadas superiores uma rede ideal - sem informações

extraviadas ou fora de ordem, nem limitações de tamanho de pacote. Também é feito um controle de
fluxo ponta a ponta para garantir que uma máquina não envie mais dados do que outra possa receber.

2.6. Camada de Sessão
Existe uma estrutura lógica, um protocolo de alto nível, na comunicação entre dois computadores.

Certos pontos da "conversa" são significativos. Num caixa eletrônico, por exemplo, a mensagem que
debita um valor de uma conta e a que deposita o valor em outra devem formar um conjunto único para
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que uma falha na comunicação não faça com que o primeiro comando seja efetuado e o segundo não. Uma
sessão pode ser criada, por exemplo, quando alguem digita uma senha e serve para qualificar as
mensagens que seguem.

2.7. Camada de Apresentação
Muitos códigos diferentes são usados para representar dados manipulados por computadores. As

letras do alfabeto, por exemplo, são representadas pelo código ASCII na maioria dos computadores, mas
o código EBCDIC é mais popular em computadores de grande porte. A camada de Apresentação serve
como tradutor para contornar essas diferenças.

2.8. Camada de Aplicação
As atividades para as quais a rede foi desenvolvida ( transferência de arquivos, correio eletrônico,

execução remota de programas e outros ) fazem parte da camada de Aplicação. A parte dos programas
em cada máquina que não lidam diretamente com comunicação não fazem parte da camada de Aplicação
e não serão tratados neste curso por serem iguais aos programas equivalentes em sistemas fechados.
Apesar destes programas não fazerem parte do ambiente OSI, é importante lembrar que eles existem já
que é neles que se inicia a maior parte das atividades que estudaremos.

2.9. Estrutura da Camada

Figura 2.2  -  Estrutura da Camada

A figura 2.2 mostra com um pouco mais de detalhes uma camada intermediária da figura 2.1. As
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linhas cinzas mostram apenas comunicação lógica; a comunicação que realmente ocorre é entre uma
camada e suas vizinhas através dos Pontos de Accesso a Serviço - SAP ( Service Access Points ). Como
isso é realmente feito ( interrupções, chamadas de subrotinas ou um mecanismo de comunicação
intertarefas qualquer ) não é especificado e pode variar de implementação para implementação. O que
importa é que essa comunicação deve obedecer um protocolo padrão, o que não só simplifica o projeto
mas permite que uma camada seja trocada por outra equivalente sem que as demais tenham que ser
alteradas.

Uma camada, então, deve obedecer dois protocolos diferentes: um para conversar com a camada
inferior e outro para a camada superior. Na prática, porém, existe um terceiro protocolo muito mais
importante - existe uma comunicação lógica com a camada equivalente na outra máquina através da troca
de Unidades de Dados de Protocolo - PDU ( Protocol Data Units ). O PDU gerado em uma camada é,
na realidade, enviado para a camada inferior, mas podemos ignorar esse fato já que ele vai "de algum jeito"
aparecer na camada equivalente no outro computador. Assim, uma mensagem nasce no nível 7 em um
ponto da rede e vai descendo até chegar ao nível Físico e passar para o nível 1 da outra máquina onde
sobe até chegar à camada 7 desta. É conveniente para o estudo de uma camada esquecer tudo isso e
imaginar que o nível 7 de um computador troca PDUs diretamente com o nível 7 do outro. Uma das razões
pelas quais isso é possível é a modularidade dos protocolos. Podemos observar que o PDU N gerado
contém o PDU N+1 e mais algumas informações. O conteudo do PDU N+1 é totalmente ignorado pela
camada N e pode ser estudado separadamente. Por outro lado, as informações adicionais que a camada
N acrescenta são lidas e retiradas pela camada N da outra máquina e nunca são "vistas" pela camada N+1
desta.

O que foi apresentado é mais complicado, na prática, por técnicas como segmentação e blocagem
( que ignoraremos por enquanto ). Outra simplificação é a ideia que cada camada simplesmente aumenta
as PDUs geradas nas camadas superiores - muitas vezes PDUs podem ser gerados dentro de uma camada
intermediária para implementar o seu protocolo.

2. Qual é a função de cada uma das camadas definidas no modelo de referência OSI?

PDU de Transporte

PDU de Rede

1. Se representarmos o PDU ( unidade de dados de protocolo ) da Camada de Transporte por um

retângulo, podemos indicar a PDU da Camada de Rede por:

Como, então, deve ser representado o pacote que
circula pelo meio físico da rede?

Qual é a vantagem de uma camada poder encarar
a PDU da camada superior como uma "caixa preta"?

Exercícios
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3. Um computador está ligado a uma rede Ethernet e se comunica com outro computador que se

conecta a uma rede Token Ring. A rede Token Ring está ligada a uma outra Ethernet através de um
roteador, e esta segunda Ethernet está ligada à primeira por uma ponte. Faça um diagrama desta
instalação indicando as camadas do Modelo de Referência OSI como ilustrado no exemplo a seguir
de um gateway:                                     Aplicação
                                             Apresentação    Apresentação
                                               Sessão             Sessão
                                                Transporte     Transporte
                                               Rede                Rede
                                                Enlace            Enlace
                                                  Físico            Físico
                                            Rede 1                        Rede 2

                                                           Gateway
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3. Protocolos
A esta altura deve estar bem claro que o estudo de redes é o estudo de protocolos. Precisamos, então,

de ferramentas para podermos discutir com clareza o assunto. Esta é uma área em desenvolvimento, mas
existem soluções práticas disponíveis.

3.1. Verif icação de Protocolos
Não é raro a situação em que dois sistemas que se comunicam sejam projetos de duas pessoas ou

companias diferentes. Para que tudo funcione é necessário que as duas implementações do protocolo
usado sejam corretas e que o protocolo em si seja correto. A engenharia de software nos fornece algumas
ferramentas para garantirmos as implementações, mas vamos nos preocupar com os problemas que
podem ocorrer no projeto do protocolo.

3.1.1. Impasse ( "Deadlock")
O problema mais óbvio e comum em sistemas que se comunicam é o impasse onde cada espera que

o outro faça algo e o outro também para esperando que algo aconteça. Um exemplo clássico é de dois
caminhões se encontrando numa rua estreita com carros estacionados dos dois lados. Cada um para e
espera que o outro recue. A simetria dos protocolos ( cada um tem a mesma seqüência de ações ) faz com
que esse problema ocorra facilmente.

3.1.2. Atividade ("Liveness")
Quando um protocolo é desenvolvido informalmente ( por exemplo, quando nem é descrito

explicitamente mas apenas "surge" com a primeira implementação ) pode acontecer de, sob certas
circunstâncias, simplesmente cessarem todas as atividades. Programas que se comunicam não devem
simplesmente encerrar sua execução sem que isso esteja previsto e a outra parte avisada.

3.1.3. Progresso
Não basta que haja atividade, mas sim que exista atividade útil. No caso em que duas pessoas se

encontram na calçada e cada uma se desvia para dar passagem à outra e, vendo que continuam sem poder
passar, voltam ao lado original ( e assim por diante ), está havendo muita atividade mas nenhum
progresso. É preciso que informação seja transmitida e que o sistema não ande em círculos.

3.1.4. Completicidade
Um protocolo deve ter uma resposta adequada para cada mensagem que possa chegar. Um protocolo

incompleto deixa de funcionar quando situações inesperadas, mas possíveis, ocorrem.

3.1.5. Terminação
O progresso de um sistema não garante necessariamente o progresso das atividades individuais. É

preciso garantir que toda atividade que se inicia terminará em um tempo finito. Não é agradável a situação
em uma lanchonete mal organizada em que uma pessoa fica sem atendimento enquanto outras vão
passando na frente.

3.1.6. Estabilidade
Situações de erro ou de exceção ocorrem. É importante que o protocolo possa se recuperar

automaticamente nesses casos. Qualquer protocolo que esteja sendo projetado ainda não está, é claro, em
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funcionamento. Logo, todo protocolo deve cuidar de pelo menos uma exceção: a inicialização.

3.2. Linguagens de Especificação Formal
As linguagens de programação tradicionais são boas para se implementar protocolos, mas para

descrever um protocolo as linguagens de especificação formal são mais adequadas. Normalmente elas
são acompanhadas de ferramentas que permitem a verificação de diversos aspectos da especificação.
Note que estas descrições não são executáveis.

Um método de desenvolver protocolos é o da linguagem única. O protocolo é descrito em uma
linguagem de especificação formal ( como Z, Lotos ou VDM ) de uma maneira tão geral e simples que
a probabilidade de existir algum erro seja mínima. Em seguida, o protocolo é descrito novamente na
mesma linguagem, só que em maiores detalhes. Existem programas que podem comparar as duas
descrições e apontar quaisquer discrepâncias. Quando os erros forem corrigidos, o processo pode ser
repitido gerando-se uma terceira descrição ainda mais detalhado. Isto prossegue até que seja atingido um
nível de detalhes satisfatório.

Em outras situações ( no caso do SDL, por exemplo ) são empregadas duas linguagens: a linguagem
de especificação e a linguagem de critérios de validade. Comparando as duas descrições, um programa
pode encontrar diversos tipos de erros.

3.3. Notações Gráficas
As notações gráficas são mais úteis para o comunicação entre pessoas e para a visualização das

características dos protocolos. Todos os protocolos estudados no curso serão apresentados nas notações
descritas a seguir.

3.3.1. Máquinas de Estados Finitos

Figura 3.1  -  Máquina de Estados Finitos

Todo sistema discreto ( que é o caso de todos que estudaremos ) pode ser descrito por uma máquina
de estados finitos. Como mostra a figura 3.1, o sistema tem uma série de entradas, umas saídas e uma
memória interna ( que definine o estado ). As saídas da máquina dependem não só das entradas, mas
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também da história do sistema, conforme codificado em seu estado. Em nossa representação gráfica
indicaremos cada estado pelo qual a máquina pode passar por um círculo com um nome que indica o
conteúdo da memória naquele estado. Setas indicam as transições entre os estados. Elas recebem um
nome da forma E/S, onde E é a entrada que provoca a transição e S é a saída apresentada pela máquina
nesta situação. Numa representação alternativa as saídas podem ser associadas ao estado (  e não à
transição ), mas para nosso curso esta primeira notação é mais interessante.

A cada novo bit de memória temos o dobro de estados possíveis. Rapidamente o número de estados
fica muito grande para que o diagrama possa ser facilmente manipulado e compreendido. Uma opção é
dividir a máquina em várias outras menores, mas nem sempre isto simplifica muito pois normalmente
o estado dividido tem que ser comunicado entre as novas máquinas de estados finitos por meio de entradas
e saídas adicionais.

3.3.2. Redes de Petri
As Redes de Petri são notações gráficas capazes de descrever sistemas nos quais ocorrem muitas

atividades simultaneamente. A figura 3.2 mostra os elementos básicos de uma rede de Petri.
Os círculos representam processos enquanto que as barras grossas representam eventos. Uma ou

mais bolas dentro de um círculo significa que o processo está ativo. Se todos os processo ligados à entrada
do evento estiverem ativos, o evento "dispara" e ativa os processos que estiverem ligados às suas saídas
e desativa os primeiros. Na parte esquerda da figura vemos dois processos ativos ligados às entradas do
evento desenhado em preto. No caso do evento cinza, apenas um de seus processos de entrada está ativo
e, portanto, ele não está apto para disparar. No lado direito da figura está a rede depois que o evento
disparou - as bolas saíram dos processos de entrada e foram parar no processo de saída. Neste estado não
há nenhum evento pronto para disparar.

Figura 3.2  -  Rede de Petri

3.3.3. Exemplos
Cada uma das notações gráficas apresentadas tem suas vantagens e desevantagens, como veremos,

mas é sempre possível transformar uma em outra.
Na figura 3.3 vemos um sistema muito símples: um sinal de trânsito. Ele tem três lâmpadas - a

vermelha ( indicada por P, de Pare ), a amarela ( A, de Atenção ) e a verde ( L, de Livre ). Cada uma pode
estar acesa ou apagada, o que nos dá oito combinações possíveis. Destas, apenas as três indicadas pela
máquina de estados no canto superior direito da figura são válidas. Não vamos nos preocupar em definir
o que acontece se a máquina for parar em algum destes outros estados por algum motivo. Um estado em
que as lâmpadas amarela e verde estivessem acesas ao mesmo tempo seria o estado AL, por exemplo.
Precisamos definir qual é o estado inicial quando a máquina é ligada. Na figura o estado inicial é aquele
em que só a luz vermelha está acesa, o estado P ( Pare ). A esta altura deve estar evidente que há algo muito
estranho nesta máquina de estados finitos: as transições não têm nomes indicando entradas e saídas. Neste
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caso, o próprio estado do sinal serve também como saída, mas e as entradas? Na realidade as transições
ocorrem depois de um tempo predetermindado e não em função de algum evento exterior. Como isto está
implícito no diagrama da figura 3.2, este deixou de ser uma notação completamente formal mas já é o
suficiente para nossos propósitos.

Figura 3.3  -  Exemplo 1

A parte direita inferior da figura mostra a rede de Petri correspondente. Esta se encontra em seu
estado inicial, P ativo e A e L inativos. O evento mais de cima é o único que está pronto e quando ele
disparar P se tornará inativo e A ativo ( a bolinha "pula" de P para A ). Este evento corresponte à transição
da máquina de estados do estado P para o estado A. As duas notações ficaram extremamente parecidas
neste exemplo devido à simplicidade do sistema. Vamos complicar um pouco as coisas colocando um
segundo sinal ( figura 3.4 ).

Figura 3.4  -  Continuação do Exemplo 1

A

L

L

A
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Agora temos mais três lâmpadas - teoricamente 64 estados possíveis. Como mostra a figura de cima,
apenas quatro destes estados nos interessam. Indicaremos o estado por nomes do tipo PL, que significa
lâmpada vermelha (P) do sinal 1 e verde (L) do sinal 2. A máquina de estados libera alternadamente o
trânsito numa rua e depois na outra. Apesar de muito parecida à primeria vista, esta M.E.F. difere
fundamentalmente da apresentada na figura 3.3. Já a rede de Petri tem, essencialmente, duas cópias da
anterior interligadas para mostrar a dependência dos dois sinais. Ela ficou, no entanto, muito mais
complexa do que a MEF. Apareceram uma série de setas que ligam uma rede de Petri à outra para manter
os sinais sempre sincronizados. Isto ocorreu pois os dois sinais são fortemente acoplados, formando um
sistema cujo comportamente global é bastante simples. Os outros exemplos, e praticamente todos os
sistemas  estudados no curso, são fracamente acoplados de modo que é muito difícil descrever seu
comportamente por uma máquina de estados.

O problema do sistema como está proposto até agora é que os pedestres não têm nenhuma chance.
Que tal acrescentarmos um estado PP para eles poderem atravessar uma rua sem se preocupar com carros
que querem virar? A máquina de estados finitos ficaria assim: PL-->PA-->PP-->LP-->AP--> volta para
PL. Novamente, neste caso a rede de Petri fica um pouco mais complicada. E se quisermos manter a
simetria e fazer: PL-->PA-->PP-->LP-->AP--->PP--> volta para PL? Isto não é possível, pois não
podemos ter dois estados PP. Se aumentarmos o estado com uma variável booleana podemos ter: 0PL-
->0PA-->0PP-->1LP-->1AP-->1PP--> volta para 0PL. Por que 0PA e não 1PA? Na realidade, tanto faz.
O que importa é distinguir 0PP de 1PP. Com esta complicação adicional o número de estados possíveis
é agora 128, dos quais apenas 6 interessam. Tudo para que os pedestres tenham duas chances de atravessar
a rua por ciclo da máquina.

Figura 3.5  -  Problema dos Filósofos Famintos

A figura 3.5 mostra um problema proposto para testar a expressividade de notações para descrever
sistemas paralelos. Em volta de uma mesa sentam-se um certo número de filósofos ( cinco, na figura )
que nada fazem na vida senão pensar e comer. Bem no centro da mesa existe um prato com arroz, e
distribuídos entre cada dois folósofos existem palitos. Para poder comer, um folósofo precisa pegar dois
palitos, tanto o da sua esquerda como o da sua direita. Infelizmente isto significa que seus vizinhos não
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podem comer ao mesmo tempo, já que dependem destes palitos também ( não vamos nos preocupar com
o problema de higiene neste exemplo ). A figura mostra a máquina de estados finitos e a rede de Petri
que descrevem o comportamento de apenas um filósofo. Na MEF estamos indicando a posse do palito
esquerdo por E e do direito por D. Usamos X para indicar uma mão vazia. A figura indica que o filósofo
pega ( ou tenta pegar até conseguir ) o palito direito, depois o esquerdo, come um pouco, devolve o palito
direito, em seguida devolve o esquerdo, pensa um tanto e inicia tudo outra vez.

Se tentarmos descrever um sistema com dois filósofos, teremos um diagrama com oito estados. Para
mostrar os cinco filósofos precisaríamos da ordem de 77 estados! Tal diagrama seria muito difícil de ser
desenhado e de ser entendido. Em contraste, a figura 3.6 mostra que a rede de Petri do nosso sistema é
relativamente símples. Este diagrama mostra várias coisas sobre o nosso sistema, das quais a mais
importante é que se, da situação indicada na figura, todos os cinco filósofos pegarem os palitos à sua
direita teremos uma situação de impasse. Isto é muito pouco provável, mas não podemos nos contentar
com o projeto de um sistema que "quase sempre" funciona.

Figura 3.6  -  Rede de Petri dos Cinco Filósofos

Na figura 3.7 modificamos o comportamento dos filósofos para que ou peguem os dois palitos e
passem diretamente de pensar para comer, ou não pegam nenhum. Como isso é possível na prática se isto
vai ser implementado em alguma linguagem de programação em que as coisas acontecem uma após a
outra? Existem mecanismos como semáforos e regiões críticas que podem ser usados, mas não
entraremos em detalhes aqui. Uma solução bastante óbvia é a seguinte: pega o palito direito e se não for
possível pegar o da esquerda devolve o da direita e volta para o inicio. Isto realmente resolve o problema
de impasse ( deadlock ) mas cria a possibilidade do "livelock", onde deixa de haver progresso. Nesta
solução é possível que todos os filósofos fiquem pegando e soltando seus palitos direitos eternamente
sem que nada de útil ocorra. Outra solução é quebrar a simetria: se um dos filósofos for diferente e pegar
primeiro seu palito esquerdo desaparece a possibilidade de impasse. Finalmente, a figura 3.7 indica que
agora os filósofos soltam os dois palitos simultaneamente. Isto não é necessário para que o sistema
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funcione. A solução apresentada não garante terminação; isto é: é possível que um filósofo decida comer
mas encontre seus palitos com o vizinho. Quando o vizinho devolver o palito, quem garante que é o
primeiro filósofo quem vai pegá-lo agora e não o próprio vizinho?  Nada impede que um filósofo mais
rápido fique sempre passando na frente dos outros. Assim, enquanto o sistema como um todo está
funcionando, é possível que partes dele fiquem paradas.

Figura 3.7  -  Alteração da Rede de Petri dos Filósofos

O último exemplo é de um sistema de navegação em rios com comportas. A figura 3.8 mostra a rede
de Petri proposta para o sistema. Existem dois navios esperando para passar do nível mais baixo
( esquerdo ) para o nível mais alto ( direito ), um navio esperando para fazer o percurso contrário e ainda
outro já subindo.

Figura 3.8  -  Sistema de Navegação em Rio com Desnível

 Na situação mostrada, o evento mais de cima é o único que está apto a disparar. Isto indica que o
nível da água está no máximo. Neste instante, o evento da direita fica apto a disparar e a porta B se abre
e o navio sai para a direita. Em seguida, o evento logo abaixo dispara e um navio entra na comporta, a
porta B se fecha e a água começa a descer. Chegando no nível mais baixo, a porta A se abre e o navio
sai pela esquerda. Um dos navios que está esperando à esquerda pode agora entrar na comporta e subir
para a direita como o primerio. Assim, esse sistema permite exatamente um navio de cada vez passar
alternadamente de um nível do rio para o outro.

Se continuarmos nossa simulação veremos que este protocolo é incompleto, pois quando o segundo
navio tiver subido, o sistema não abaixa a água para pegar o último que está esperando já que não tem

navio descendo

navio subindo
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ninguém esperando para descer. É claro que assim como navios vão saindo para fora do sistema outros
podem chegar pelas setas de baixo, mas não é possível fazer um projeto contando que os navios virão
alternadamente da esquerda e da direita. Não vamos mostrar a solução completa pois é bastante
complexa, mas a idéia básica de modelamento ou descrição de protocolos por notações gráficas está
contida neste exemplo.

Note a semelhança entre navios que chegam "de algum" lugar e depois desaparecem do outro lado
com a estrutura de uma camada do modelo de referência OSI. Na camada chegam pacotes de dados tanto
da camada inferior como da superior que, depois de processados, atravessam para o outro nível.
Normalmente estudaremos protocolos mais complexos que processam os pacotes transportados de
alguma maneira e podem trabalhar com vários pacotes ao mesmo tempo. Os conceitos básicos, no
entanto, são iguais aos dos exemplos vistos aqui.

1. Duas máquinas trocam

informações usando o programa
indicado ao lado, como mostrado pela
Rede de Petri da figura. O que há de
errado aqui e como pode ser
consertado? ( Apenas explique o que
deve ser feito - não é necessário
escrever um programa )

program Papo;
uses Comm;
begin

while true do
begin

Le_e_Processa;
Envia;

end;
end.

Rede de Petri
Le_e_ProcessaLe_e_Processa

Envia Envia
Máquina 1 Máquina 2

Exercícios
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4. Nível Físico
A camada número 1 do Modelo de Referência OSI, a mais básica, é a do Nível Físico. É aqui que

são definidos fios, conectores, formas de onda, níveis de tensão e coisas semelhantes. Enquanto as outras
seis camadas definem o software da rede, o Nível Físico é normalmente implementado inteiramente em
hardware.

4.1. Meios Físicos
Para haver comunicação entre dois sistemas, é preciso que o processamento de um possa influir no

outro de alguma maneira. Isto pode ser obtido pelo uso de fenômenos físicos de longa distância como
ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas ou correntes elétricas.

Os meios fisícos podem ser os previamente disponíveis ( como o ar ) ou podem ser condutores
dedicados ao transporte de informações. No segundo caso existe um custo ( incluindo o custo de
instalação ) e uma limitação na mobilidade dos equipamentos, mas a vantagem da flexibilidade adicional
no projeto é tão grande que todas as redes que estudaremos mais detalhadamente no curso possuem meio
físico dedicado.

O principal meio de comunicação das pessoas é o da fala - ondas acusticas. A taxa de informações
que pode ser transmitida na forma de sons, entretanto, é muito baixa em relação às alternativas
disponíveis de modo que este meio é empregado apenas para aproveitar sistemas de comunicação já
desenvolvidos para voz ( por exemplo: o sistema telefônico ).

Rádio e televisão transmitem informações na forma de ondas eletromagnéticas. Como meio há anos
em uso público, o espectro de radiofreqüência está rigorosamente regulamentado por organizações
nacionais e internacionais. As aplicações de redes de computadores que pretendam usar este meio terão
que disputar as poucas faixas disponíveis com outras tecnologias emergentes ( como a telefonia celular,
por exemplo ) ou evoluir para conviver com as mesmas. Uma das primeiras redes do mundo, a Aloha no
Havaí, usava a tecnologia de rádio, mas só agora está surgindo um interesse comercial por este meio
graças à explosão no uso de computadores portateis e ao desenvolvimento de novas técnicas como a
"spread spectrum". Em um movimento paralelo, os radiomadores adaptarem equipamentos desenvolvidos
para a transmissão de voz e software de redes de computadores para montarem o "packet radio".

Nas altas freqüências, as ondas eletromagnéticas formam a luz. É razoavelmente popular o uso de
luz infravermelha para a comunicação entre equipamentos muito próximos, principalmente os controles
remotos. A luz é facilmente bloqueada por qualquer objeto, o que torna seu uso ao ar livre muito limitado.
As fibras óticas, descritas mais abaixo, tornam a comunicação por sinais luminosos bem mais prática.

Figura 4.1  -  Transmissão de Informações por Fios Condutores

O meio mais óbvio de se ligar dois computadores é através de um fio de cobre ( ou outro condutor
elétrico ). Esta é, afinal, a tecnologia empregada internamente na construção dos equipamentos. Uma
tensão ( ou corrente ) gerada em uma ponta do fio pode ser facilmente detectada na outra ponta. A grande
vantagem é que podemos fazer as informações percorrerem um caminho bem definido. A figura 4.1
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mostra que sempre existe um caminho de retorno do sinal, que pode ser um segundo fio ou o próprio
sistema de distribuição de energia elétrica. O espaço entre os dois fios formam um laço que é atravessado
por campos magnéticos variáveis - ondas de rádio, radiação cósmica, ruidos de gerados por outros
equipamentos elétricos, etc.. Faraday nos informa que se houver variação na área de um laço condutor
atravessado por um campo magnético ou uma alteração no valor deste ( nosso caso ) aparece uma Força
Eletromotriz Induzida ao longo do laço que gera uma corrente que tende a cancelar o efeito da variação
do fluxo. A conseqüência é que o receptor detecta o sinal transmitido somado a uma grande quantidade
de ruído captado pelo que é na prática uma antena. O inverso também é verdadeiro: o sinal transmitido
acaba sendo irradiado na forma de ondas eletromagnéticas que irão interfirir no funcionamento de
aparelhos que estiverem próximos. Os meios físicos descritos a seguir, os únicos usados nas redes
estudadas neste curso, foram desenvolvidos para minimizar este problema de interferência.

4.1.1. Par Trançado

A parte superior da figura 4.2 mostra um primeiro passo para resolver o problema da interferência:
os fios se cruzam no meio do caminho dividindo o laço original em dois. Uma variação no campo
magnético agora induzirá uma corrente que se soma ao sinal em um dos laços mas que subtrai do sinal
no outro. Da mesma forma, qualquer onda emitida por um dos laços tenderá a ser cancelada pela emitida
no sentido oposto pelo outro. Infelizmente os campos magnéticos não são uniformes no espaço, o que
faz com que o cancelamento dos ruídos não seja completo. Isto pode ser melhorado se repetirmos o
processo e dividirmos cada um dos laços em dois novamente. Repetindo o processo obteremos a parte
de baixo da figura 4.2, que pode ser construido torcendo-se dois fios normais resultando em milhares de
pequenos laços. Este meio de transmissão de sinais, o Par Trançado, reduz em muito o efeito antena.

Figura 4.2  -  Par Trançado

O par trançado é extensamente usado em aplicações de telefonia e já se encontra instalado na maior
parte dos prédios comerciais. Este fato, aliado ao baixo custo dos fios em si, faz com que este meio físico
seja um dos mais empregados nas redes de computadores. As caracteristicas elétricas inferiores às dos
cabos coaxiais ( descrito logo abaixo ) limitavam, há pouco tempo, as taxas de transmissão a um décimo
das destes últimos. Avanços recentes na tecnologia de transmissão de sinais, entretanto, têm reduzido
bastante esta diferença.

4.1.2. Cabo Coaxial

O efeito antena de captação e transmissão de ruídos é tanto mais pronunciado quanto maior for a
área do laço da figura 4.1. Se esta área fosse reduzida a zero o efeito indesejado seria eliminado. O
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problema é que teríamos que colocar os dois fios exatamente no mesmo lugar, o que parece impossível.
A figura 4.3 mostra a solução: usamos um fio normal e outro maior e oco e encaixamos um dentro do
outro de modo a fazer seus exiso coincidir, o que leva ao nome de Cabo Coaxial. A parte mais da direita
da figura mostra um corte do cabo indicando que o espaço entre o fio de fora e o de dentro é preenchido
por um material isolante.

Figura 4.3  -  Cabo Coaxial

Uma segunda maneira de se compreender o funcionamento do cabo coaxial é a "Gaiola de Faraday".
Um sistema envolto por uma caixa condutora fica isolado do resto do universo já que ondas eletromagnéticas
não podem atravessar a caixa. O fio externo do cabo coaxial acaba cumprindo esta mesma função na
eliminação de interferências. Por este ponto de vista, podemos imaginar que envolver um par trançado
em uma malha condutora poderia melhorar suas características. Isto realmente ocorre e é chamado de par
trançado blindado ( "Shielded Twisted Pair" ou STP ) que pode ser empregado no lugar do par trançado
comum ( "Unshielded Twisted Pair" ou UTP ).

Além do problema do custo maior em relação ao par trançado, o cabo coaxial é mais difícil de se
instalar em função do seu tamanho e de sua pouca flexibilidade. Os conectores usados também tendem
a ser mais caros. Mesmo com estes problemas, o cabo coaxial é largamente empregado na transmissão
de sinais de vídeo e de televisão ( qual é a diferença? veja o itém 4.4 ) e já se encontra instalado em quase
todos os prédios residenciais. São raras as redes que procuram ser compatíveis com estas instalações, que
usam cabos com impedância característica de 75 Ohms. A maior parte das redes usam cabos coaxiais de
50 Ohms e algumas usam 98 Ohms.

4.1.3. Fibra Ótica

Já foi mencionado que a transmissão de informações por luz através do espaço livre não é muito
conveniente. O desenvolvimento das Fibras Óticas, ilustradas na figura 4.4, nos forneceu uma alternativa
conveniente aos condutores elétricos. As duas camadas mais internas é que formam a fibra ótica e podem
ser de vidro ou, mais recentemente, de plástico. O uso do plástico reduz em muito os custos mas implica
em uma perda enorme nas características operacionais, de modo que nossa discussão se limitará às fibras
de vidro.

Figura 4.4  -  Estrutura da Fibra Ótica

A camada mais interna é o núcleo e tem de de 8 a 200 microns de diametro. A camada seguinte, a
casca, varia de 125 a 280 microns de diametro e, apesar de também ser de vidro, tem um índice de refração
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um pouco menor do que a do núcleo. Quando um raio de luz atinge a interface entre dois meios com
índices de refração diferentes ( como a superficie de uma piscina, por exemplo ) ele tem sua trajetória
desviada ou, se o ângulo de incidência for pequeno, ele é refletido. A face do núcleo é perfeitamente polida
e um raio de luz que atravesse uma face pecorrerá o caminho imposto pela fibra, se refletindo sempre que
atingir a interface entre o núcleo e a casca, até saír pela face oposta. A camada seguinte é, normalmente,
constituida por fibras finas para resistir à tração que é usada na instalação da fibra ótica em dutos. A capa
externa evita a penetração de humidade e contaminantes.

Figura 4.5  -  Problema da Dispersão Modal

O sinal luminoso que entra na fibra sai quase sem perdas do outro lado, como mostra a figura 4.5.
Uma dificuldade que surge é que os raios podem percorrer caminhos ligeiramente diferentes ou, na
terminologia dos guias de onda, podem ter modos diferentes de transmissão. O resultado é a dispersão
modal que distorce o sinal limita a taxa de transmissão de informações já que os pulsos deformados
precisam estar mais separados para poderem ser entendidos corretamente. Se o núcleo for suficientemente
reduzido, é fácil ver que o problema diminui até desaparecer completamente. Infelizmente estas fibras
óticas monomodais implicam em maior precisão mecânica e, portanto, em um maior custo do que as
fibras multimodais, que são as mais usadas. Existem, também, as fibras óticas de índice gradual em
que o índice de refração varia continuamente do centro à borda da fibra sem um núcleo distinto. Os raios
neste tipo de fibra percorrem caminhos curvos que compensam em parte as diferenças de caminho de
modo a reduzir o efeito da dispersão.

O uso extenso das fibras óticas nas telecomunicações e de componentes óticos em produtos de
consumo em massa está reduzindo os custos e tornando esta tecnologia cada vez mais atraente nas redes
de computadores.

4.2. Comunicação Serial e Paralela

As interfaces de comunicação entre computadores são classificadas em duas categorias: as seriais
e as paralelas. Aqui já temos uma visão um pouco mais abstrata do meio físico no sentido que não
importam os detalhes descritos logo acima mas apenas o fato de que é possível transmitir infomações por
um caminho condutor. As interfaces seriais transmitem as informações seqüencialmente no tempo por
um mesmo meio enquanto que as paralelas dedicam um condutor separado para cada informação.

Toda comunicação não trivial poderia ser considerada serial uma vez que não é prático dedicar um
condutor para cada bit de uma mensagem de 100 bytes, por exemplo. Reservaremos o termo serial para
indicar canais de comunicação que transmitam apenas um bit de cada vez, sendo chamadas de paralelas
todas as outras. A maior parte das interfaces paralelas transmitem oito bits ( um byte ) de cada vez.

Ao longo dos anos, foram desenvolvidos muitos padrões de interfaces seriais e paralelas para
interconexão de computadores e periféricos. A melhor maneira de apresentar as características dessas
interfaces é observando os exemplos destes padrões.
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4.2.1. RS232

No contexto dos computadores pessoais, o termo interface serial indica o uso do padrão RS232. Esta
norma surgiu para definir a ligação de terminais ( Data Terminal Equipment - DTE ) a modems ( Data
Communications Equipment - DCE ) para a transmissão de dados por linhas telefônicas a computadores
centrais. A primeira característica do RS232 que chama a atenção é o uso de fios separados para a
transmissão e recepção de dados, o que permite que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo. Por isso
dizemos que é uma interface full-duplex . A maior parte dos meios físicos usados em redes locais são
half-duplex, ou seja: a transmissão e recepção se dão pelo mesmo fio e não podem ser simultâneas.

Como os modems antigos eram muito símples em função da tecnologia disponível na época, o
RS232 incluí diversos sinais de controle que eram ligados diretamente aos circuitos internos como: RI
( Ring Indicator - indicação de que o telefone está tocando ), DCD ( Data Carrier Detect - detecção de
portadora ), CTS ( Clear To Send - livre para enviar ) e muitos outros. Hoje é bastante comum incluir um
microprocessador dentro do modem, o que permite controlá-lo por informações enviadas pela própria
linha de dados e faz com que algumas instalações usem apenas três fios ( transmite, recebe e terra ).
Quando foi lançado o computador PC AT da IBM, foi introduzido um conector de 9 pinos só com os sinais
mais usados como alternativa ao padrão de 25 pinos. Existem, então, três conectores padrão RS232: o
DTE de 25 pinos, o DCE de 25 pinos e o DTE de 9 pinos. Quando dois equipamentos DTE precisam ser
interligados, é usado um cabo que troca alguns pinos ( por exemplo: 2 com 3, 4 com 5, 6 e 8 com 20 )
chamado de null-modem. Com todas as combinações possíveis, a ligação de dois equipamentos
compatíveis com a norma RS232 pode ser um desafio interessante.

Os fios da interface serial podem captar ruídos ( veja 4.1 ) que provocam erros na recepção dos dados.
O padrão RS232 especifica que um bit 1 deve ser representado por uma tensão de -12V e o 0 por +12V.
Assim, o ruído induzido fica pequeno em comparação com os sinais normais. O receptor deve interpretar
qualquer coisa abaixo de -3V como sendo 1 lógico, e acima de +3V como 0. Isto é um exemplo do
princípio da tolerância que empregaremos largamente no projeto de redes: uma implementação deve
ser rígida em relação ao que transmite, mas liberal em relação ao que recebe. Criamos, assim, uma folga
( poderíamos dizer jogo de cintura ) que aumenta tremendamente a chance de comunicações bem
sucedidas. Em função disso, não é nenhum defeito se um multímetro indicar -9V ou -8V em um pino de
uma porta serial de um micro.

Figura 4.6  -  Formato dos Dados Assíncronos

Existem vários padrões de comunicação por uma interface RS232, mas o mais popular é o
assíncrono. A figura 4.6 mostra dois bytes sendo transmitidos neste estilo. Quando nada está sendo
transmitido, a linha fica no nível lógico 1. A transição assícrona ( a qualquer instante não relacionado com
nenhuma atividade interna do receptor ) para 0 inidica o início de um novo byte. Este é o start bit  que
é seguido sincronamente pelos 8 bits de dados. Para que o receptor possa interpretar corretamente estes
bits, a taxa de comunicação deve ter sido previamente combinado entre as duas partes. As velocidades
mais populares são: 300, 1200, 2400, 9600 e 19200 bits por segundo. Dada a taxa escolhida, cada bit
aparece num instante conhecido após a transição inicial. É incluído um bit adicional, o stop bit, de valor
1 para garantir o reconhecimento correto do start bit do próximo byte em todas as circunstâncias. De cada
dez bits transmitidos, portanto, dois são de controle e apenas 8 são de dados. Na comunicação síncrona,
todos os bits de uma mensagem inteira ( possivelmente milhares de bits ) são especificados em relação
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ao início da mensagem, o que melhora o aproveitamento do canal de comunicação. Alguns sistemas
transmitem sinais de sincronização entre as mensagens de modo que nenhum bit transmitido após a
inicialização do sistema pode ocorrer em um instante aleatório.

O formato dos dados descrito acima admite certas variações: podem ser usados dois stop bits, os
dados podem variar de 5 a 8 bits e pode ser acrescentado um bit de paridade para detecção de erros. A
paridade é calculada contando-se o número de bits 1 dentro do byte e acrescentado um bit que indica se
esta contagem é par ou impar. Alguns exemplos de paridade par: 110100110, 010101101 e 100000011.
Se um bit for alterado pelo caminho ( por ruído ), receberemos um dados com o número errado de 1s
( observe que se dois bits vierem errados não perceberemos nada - mas a probabilidade disto ocorrer é
muito menor ). A solução normalmente adotada em redes para este tipo de ocorrência é pedir que o dados
seja transmitido novamente. Isto nos leva a um resultado muito importante - a taxa de erros do sistema
composto pelo meio físico mais o protocolo de detecção de erros e retransmissão é menor que a taxa do
meio físico em si. A intuição nos diz que a confiabilidade de um sistema é menor do que a confiabilidade
de seus componentes, o que tornaria inviável a construção de redes em camadas como o proposto - a taxa
de erros resultante seria enorme. Felizmente, vemos que a intuição não vale para este caso.

Nem sempre é possível retransmitir informações: dados gravados em um disco, dados enviados por
uma estação de rádio para muitos receptores, ou quando o atraso da retransmissão não é aceitável. A
solução é usar códigos de correção de erros. Observe a seguinte seqüência de dados:

100111001
010001101
111011101
000001000
110111110

A última coluna é de bits de paridade da linha e a última linha é de bits de paridade da coluna. Um
bit foi recebido errado - qual é? É só observar em que linha e que coluna os bits de paridade não batem
com o esperado. Sabendo qual é o bit, basta invertê-lo para se obter a mensagem original sem
retransmissão. O problema é que agora só 32 de 45 bits carregam informações úteis, os outros são
redundantes. Se quisermos nos previnir contra mais de um bit errado no mesmo bloco, termos que usar
técnicas mais sofisticadas como o código de Hamming, o de Fire ou de Reed-Solomon.

4.2.2. RS422

Quando dizemos que a tensão num ponto do circuito é 10 volts, isto significa que a diferença d
potencial entre aquele ponto e outro de referência ( por convenção chamado de terra ) é de 10 volts. Se
o petencial da referência se alterar, teremos uma medida diferente. Quando dois equipamentos são
ligados a uma certa distância em uma instalação elétrica típica, é quase certo haver uma diferença de
vários volts entre os dois terras. Assim, o que é -9V para um computador pode ser +4V para outro. Um
fio terra entre os dois sistemas ajuda bastante, mas como tem uma resistência diferente de zero e é
percorrido por correntes, pode até contribuir para gerar uma diferença entre as referências. O padrão
RS422 é muito semelhante com o RS232 mas adota transmissão de dados por tensão diferencial. A
diferença de tensão entre dois fios é que indica o nível lógico: +5V em TX+ e -5V em TX- são usados
para enviar um nível 1, e -5V em TX+ e +5V em TX- significa um 0. Se do outro lado chegarem +12V
e +2V, a diferença de tensão continua sendo de 10V e o 1 lógico é recebido corretamente. Da mesma
forma, um ruído induzido em um dos fios normalmente aparece no outro também e acaba não tendo efeito.
Como conseqüência, o RS422 normalmente pode ser usado em distâncias bem maiores que o RS232.

Os computadores Macintosh e a maioria das estações de trabalho adotaram a interface RS422, mas
a maior parte dos periféricos existentes usam o padrão mais antigo. Felizmente, como mostra a figura
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4.7, é possivel fazer os dois tipos de serial conversarem entre si.

Figura 4.7  -  Ligação entre RS422 e RS232

A facilidade de comunicação entre padrões diferentes mostrados neste exemplo é muito rara, mas
quase sempre é possível desenvolver um adaptador adequado para tornar isto possível.

4.2.3. Outras Seriais

A interface I2C foi desenvolvida pela Phillips para ligar, de uma maneira econômica, os componentes
de aparelhos de TV e de som. Ela tem dois fios: o de relógio e o de dados. O sinal de relógio simplifica
a interpretação da linha de dados ( não é necessário ficar medindo intervalos precisos de tempo ).

O teclado dos computadores tipo AT usam uma idéia muito parecida. É claro que a presença de uma
única linha de dados caracteriza um sistema half-duplex. ( dados caminham nas duas direções, mas
apenas em uma de cada vez; o teclado PC XT tem uma interface simplex, pois o micro nunca envia dados
).

Foram desenvolvidas muitas outras interfaces seriais - HPIL, ADB, SPI e todas as redes que
estudaremos.

4.2.4. Centronics

As impressoras Centronics dominaram o mercado da década de 70 e a interface desenvolvida para
seus produtos foi copiada pelos concorrentes e é hoje conhecida por muitos apenas como “interface
paralela”. Esta interface, como quase todas as paralelas, é assíncrona no sentido de que a transmissão dos
dados é negociada entre as partes por meio de sinais de controle e não ocorre a uma taxa precisa ou em
instantes predeterminados. O sinal -Strobe indica para a impressora que o computador colocou dados
válidos nas oito linhas de dados. A impressora aciona -Acknlg para indicar que já leu os dados e que o
computador por dar início ao envio do próximo byte. Note que o receptor não é totalmente passivo, mas
controla a comunicação em conjunto com o transmissor.

Outros sinais de controle ( Busy, Paper Error e Select ) avisam o computador de condições especiais
em que a impressora não está apta a ler novos dados mesmo que o -Acknlg indique que já leu o último
byte enviado.

A operação descrita é simplex, que é suficiente para aplicações de impressão. Boa parte dos
computadores compatíveis com o PC são capazes de, com o software apropriado, operar em half-duplex.
Isto tem sido aproveitado para a comunicação entre micros ( exemplo: LapLink ), para a ligação de
módulos de proteção de software e de periféricos em computadores portáteis ( principalmente interfaces
com redes locais ).
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4.2.5 Outras Paralelas

A interface GPIB ( General Purpose Instrument Bus ) já foi muito popular para ligar instrumentos
inteligentes de laboratório. O seu uso intenso pela HP fez que também fosse conhecido como HPIB além
da designação oficial de IEEE 488. A HP usou esta interface para ligar impressoras, “plotters”, discos
e outros periféricos a computadores, além dos multímetros, osciloscópios, etc. O Pet da Commodore, o
primeiro micro popular ( ainda em uso em muitas escolas nos EUA ), também era ligado aos periféricos
pelo GPIB. Até 15 dispositivos podem ser ligados em um único barramento ( bus ). A característica mais
interessante do IEEE 488 é o seu uso de três linhas no protocolo de transferência de dados, o que permite
um equipamento enviar dados para vários outros com a velocidade regulada pelo mais lento..

O herdeiro do GPIB como interface universal é o SCSI ( Small Computer System Interface )
derivado da interface de disco rígido SASI. Este padrão da ANSI permite até oito dispositivos, incluindo
mais de um computador. Dois padrões de conexões foram especificados: com sinais símples ou com
sinais diferenciais ( que extende o comprimento máximo do barramento para 25 metros ). Dispositivos
como “Scanners”, CD-ROMs e discos de maior capacidade adotam quase que invariavelmente a
interface SCSI. Esta interface é padrão nos computadores Macintosh e em todas as estações de trabalho.

Nove linhas transferem os dados mais um bit de paridade ( para aumentar a confiabilidade ). Os
sinais REQ e ACK sincronizam o transmissor e o receptor. O sinal BSY indica se o barramento está em
uso e MSG, C/D e I/O indicam as fases de operação do barramento. Outros sinais são: ATN, SEL e RST.

Uma versão mais recente desta norma, o SCSI-2, cria comandos padronizados para todos os
dispositivos, fornece a opção de aumentar o barramento para 16 ou 32 bits e permite operações mais
rápidas. A compatibilidade com o padrão mais antigo foi a maior prioridade nesta definição.

As interfaces paralelas se parecem com a arquitetura interna dos computadores, o que resulta em
adaptadores mais símples e mais baratos que os das seriais. O paralelismo é a maneira mais fácil de se
aumentar o desempenho - é só colocar mais fios operando à mesma velocidade no lugar de aumentar a
velocidade ( que exige tecnologias mais sofisticadas ). Para distâncias maiores que poucos metros,
entretanto, o custo da fiação torna as paralelas inviáveis. Fora uma das primeiras redes para computadores
Apple II, só em experiências acadêmicas foram desenvolvidas redes paralelas.

4.3. Ligações Dedicadas e Multiponto

Figura 4.8  -  Ligações Dedicadas e Multiponto

Ficou implícito, até aqui, que os canais de comunicação ligam exatamente dois equipamentos.
Quando este é realmente o caso dizemos que é uma ligação dedicada, mas algumas interfaces
mencionadas permitiam a criação de barramentos ligando diversos aparelhos simultâneamente. A figura
4.8 ilustra a diferença destas ligações multiponto em relação às dedicadas. Para se ligar quatro
computadores diretamente entre si por ligações dedicadas seriam necessárias 6 ligações e 3 interfaces em
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cada máquina. Para aumentar o número para cinco estações, cada uma teria que ter 4 interfaces. A solução
multiponto é claramente bem mais barata e extensível, mas tem um desempenho menor e complexidade
maior.

O problema de desempenho dos barramentos é mais teórico do que prático, uma vez que os
computadores gastam apenas uma pequena parte do seu tempo se comunicando. Se, por exemplo, esta
porcentagem fosse 10% do tempo quase não haveria perda de desempenho se dez estações partilhassem
o mesmo meio físico.Em termos de complexidade, surge a necessidade de disciplinar o uso do canal
partilhado de comunicação. Funções que normalmente fariam parte do nível de enlace no Modelo de
Referência passam a depender intrinsicamente do nível físico. A norma IEEE 802.1 define a organização
geral de seus padrões para redes locais e sua relação com o modelo OSI, como mostra a figura 4.9.

Figura 4.9  -  Padrões IEEE de Redes e o Modelo de Referência OSI

4.4. Banda Larga e Banda Base

O uso de níveis de tensão para representar níveis lógicos nos restringe a transmitir uma informação
de cada vez pelo meio físico. Esta técnica se chama transmissão em banda base e contrasta com o uso
de banda larga ( modulação em AM e FM ) que permite a divisão do meio físico em diversos canais que
podem existir simulataneamente sem interferência mútua.

Em um cabo coaxial que ligue todos os apartamentos de um prédio é possível transmitir um sinal
de televisão pelo canal 4, por exemplo, sem atrapalhar a transmissão pelo mesmo cabo de um sinal no
canal 9. Isto não vale para sinais de vídeo ( como o que normalmente saí de uma camera ) - este ocupa
as freqüências de 0 a 6 MHz e não pode coexistir com outro sinal que ocupe a mesma faixa. Já o canal
4 ocupa de 66 a 72 MHz enquanto que o canal 9 fica entre 186 e 192 MHz. Poucas redes usam a técnica
de banda larga apesar desta vantagem em função dos custos mais elevados.

O sinal em banda base transmitido pela RS232 mostrado na figura 4.6 tem uma tensão média que
varia de acordo com o conteúdo - quando o intervalo entre os byte é muito grande a tensão fica próxima
de -12V, mas se forem enviados muitos 0s ela passa a ser positiva. A desvantagem de sinais com
freqüência zero é que estes sinais não podem passar através de transformadores ( que são muito
importantes para isolar eletricamente os equipamentos para evitar que defeitos em uma estação possam
queimar todos os computadores de uma instalação ). A fibras óticas resolvem o problema de isolação,
mas os circuitos de conversão luz/tensão geralmente têm problemas com níveis contínuos. A maior parte
dos códigos usados em redes de computadores não têm o componente de corrente contínua apesar de
serem banda base.
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4.5. Topologia

Uma visão ainda mais abstrata das redes de computadores é aquela em que vemos o sistema como
um todo - diversas máquinas ligadas por interconexões genéricas. Neste nível vemos o aspecto
geográfico, ou a topologia, da rede. Apenas quatro topologias diferentes descrevem todas as redes
desenvolvidas até hoje.

4.5.1. Estrela

Com a evolução dos computadores de operação em “batch” para o uso interativo simultâneo por
vários usuários surgiu naturalmente a configuração estrela. Um computador de grande porte tinha linhas
dedicadas para um certo número de terminais de baixo custo.

Figura 4.10  -  Topologia em Estrela

Esta topologia está muito bem adaptada a este tipo de aplicação onde toda a comunicação ocorre
entre o equipamento central e os terminais. Se for necessário haver comunicação entre dois terminais,
basta executar um programa no computador central que repasse as mensagens de um para outro terminal.
A confiabilidade da rede é totalmente dependente da confiabilidade do centro ( “hub” ) da estrela. Isto
não é um problema no caso em que a comunicação é só com o equipamento central ( pois se este pifar
não há com quem conversar ) mas fica inconveniente se o fluxo de informações entre terminais for
significativo.

4.5.2. Malhar Irregular

Com o surgimento de vários Centros de Processamento de Dados ( CPDs ) apareceu a necessidade
de comunicação entre eles. A rede que se desenvolve naturalmente com a solução caso a caso de
problemas de transferência de dados é a malha irregular, analoga às redes rodoviárias e ferroviárias que
evoluem da mesma forma. A falta de um planejamento prévio garante uma rede subotimizada, mas esta
topologia funciona supreendentemente bem na prática. Quase todas as redes de computadores de longa
distância têm esta estrutura.

Os centros de computação principais geralmente são ligado por canais de alto desempenho,
formando a espinha dorsal de todo os sistema ( o “backbone network” ). Os centros secundários usam
canais de mais baixo custo para se comunicarem entre si e com o centro principal mais próximo. Podemos
ter centros terciários, e assim por diante. A figura 4.11 mostra um exemplo de malha irregular onde
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podemos ver que esta hierarquia descrita não é rigidamente seguida.

Figura 4.11  -  Malha Irregular

A experiência acumulada com este tipo de rede é muito grande e está se mostrando preciosa nesta
época de redes corporativas ( “enterprise networks” ). A diferença é que os nós da malha irregular passam
a ser redes locais com dezenas de computadores no lugar de ( ou além de ) uma máquina de grande porte.

A confiabilidade de um sistema como este é problemática já que uma falha em algum elemento afeta
de maneira bastante diversa cada nó de comunicação. Em alguns casos a rede pode acabar particionada
em dois ou mais sistemas independentes.

4.5.3. Barramento

A topologia mais símples que pode ser imaginada é uma única ligação multiponto ( como a da figura
4.8 ) interconectando todos os equipamentos. A vantagem, em termos de simplicidade e uniformidade,
em relação aos sistemas anteriores é muito grande. Não deve ser nenhuma surpresa, portanto, que o
barramento foi adotado pela maioria das implementações de redes locais.

Surgem uma série da complicações físicas na implementação de barramentos de certo comprimento,
mas o uso de padrões consagrados que levam estas dificuldades em conta em suas especificações
permitem os usuários e fabricantes aproveitarem as vantagens mencionadas acima sem conhecimentos
detalhados de linhas de transmissão.

4.5.4. Anel

Uma arquitetura de rede de fácil expanção, mesmo com o uso de ligações dedicadas, é o anel. Cada
máquina é ligada sempre a duas outras de forma a completar um círculo, como mostra a figura 4.12.
Normalmente os dados fluem em apenas uma direção, o que reduz os custos da implementação. Um nó
da rede pode inserir uma nova mensagem no anel ou repetir o que estiver recebendo.

Um problema muito sério dos aneis é que seu funcionamento depende da operação correta de todos
os elementos da rede, o que implica em uma baixa confiabilidade. Veja mais adiante a descrição do Token
Ring para a solução encontrada pelo laboratório de Zurique da IBM. A eliminação de mensagens que
estejam circulando no anel tem que ser feita explicitamente, ao contrário das outras rede em que as
mensagens "desaparecem sozinhas" depois de enviadas.

Vários métodos de acesso ao meio foram desenvolvidas para as redes em anel. Estas técnicas
decidem quando um nó pode inserir uma nova mensagem e quando deve retransmitir o que recebe. A
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passagem de ficha ( "token passing" ) é a mais popular, mas redes academicas consagraram o "slotted
ring", também conhecido como o anel de Cambridge, e a técnica de insersão de registradores.

Figura 4.12  -  Topologia em Anel

Observe que a disposição física dos computadores a serem ligados em rede geralmente defere
bastante de um círculo, o que provoca um disperdício de cabos e dificuldades para quaisquer alterações.

4.6. Ethernet

No início da década de 1970, o grupo de Robert Metcalfe no laboratório de Palo Alto da Xerox
inventou a rede Ethernet, com topologia em barramento, como parte do computador Alto, o avô do
Macintosh e Windows. Hoje é comum os usuários decidirem entre uma "rede Novell" ou uma "rede
Lantastic" ficando subentendido que o meio físico é o Ethernet.

Em 1979, a Xerox se juntou com a Intel e a DEC para transformar seu invento em um padrão aberto.
A versão 1.0 foi divulgada no ano seguinte e a versão 2.0, também conhecida como Ethernet DIX em
função das três empresas, ficou pronto em novembro de 1982. O IEEE adotou, com algumas alterações,
o Ethernet como o padrão IEEE 802.3, mas a versão 2.0 DIX é ainda a mais popular.

4.6.1. Controle de Acesso ao Meio

A sigla CSMA/CD é uma descrição genérica de redes dos tipo do Ethernet - "Carrier Sense, Mutliple
Access with Collision Detection". A primeira parte, Detecção de Portadora e Acesso Múltiplo, significa
que uma estação que deseja usar o meio verifica a presença de alguma mensagem e espera o meio estar
livre para iniciar sua transmissão. O termo "detecção de portadora" reflete a exeperiência dos inventores
do sistema com a trnamissão pelo "ether" como radiomadores - para haver uma comunicação ordenada
cada um evita ao máximo interfirir nas transmissões dos outros.

Quando duas estações resolvem transmitir aos mesmo tempo e encontram o meio livre ocorre um
conflito que é indicado por níveis anormais de tensão no meio, a "detecção de colisão". Neste caso as
estações transmitem um sinal especial, o "jam", para garantir que ninguem deixe de perceber que a
transmissão não foi válida e esperam um tempo aleatório para tentar novamente. Se os tempos de espera
das estações for diferente, uma transmite primeiro e a outra, vendo a presença da portadora quando
termina seu tempo, envia sua mensagem logo em seguida. A probabilidade de colisões, normalmente
muito pequena, pode ficar inaceitavelmente alta em instantes de pico de utilização da rede. Este efeito
seria desastroso, já que justamente quando existe mais informação para ser transmistida é que a taxa de
comunicação efetiva sofreria uma tremenda degradação em função do grande número de transmissões
frustradas. Este é um fenômeno típico dos sistemas distribuídos: cada parte deve alterar seu comportamento
sem informações completas sobre o estado global do sistema pois a complexidade de se obter estas
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informações é muito grande e pode ( como neste caso ) interferir com a própria coisa que se deseja
controlar (a rede de comunicação, por exemplo ). A solução adotada pelo Ethernet é a técnica da "retirada
exponencial binária truncada". Isto significa que a cada colisão para uma mesma mensagem a estação
dobra a faixa dentro da qual escolhe tempos aleatórios para esperar antes de outra tentativa. Este aumento
exponencial de tempos de espera ocorre até atingir um limite máximo. O resultado disto é que quando
a rede começa a ficar congestionada, as estações reduzem suas transmissões para contribuir para que a
situação volte rapidamente ao normal.

As redes com colisões são chamadas de "não determinísticas" pela incerteza quanto ao tempo de
transmissão de uma mensagem. Isto pode ser inaceitável em certas aplicações: não adianta nada se
comando para fechar uma válvula chegar alguns milisegundos após a caldeira explodir. A preocupação
com este aspecto fez com que várias alternativas fossem desenvolvidas para redes industriais ( como
veremos mais adiante ); mas anos de experiência com uma ampla base instalada têm provado que o
problema é mais teórico, o que, aliado ao baixo custo ( e o fato de que a maioria dos clientes nunca ouviu
falar em "não determinismo" ), está popularizando o Ethernet mesmo em aplicações críticas.

4.6.2. PDU de nível físico

A figura 4.13 mostra o formato do pacote de dados ( PDU - Protocol Data Unit ) transmitido pelo
Ethernet. Os bits são transmitidos na ordem indicada na figura da esquerda para a direita; o número que
aparece em baixo dos campos fixos indica seu comprimento em bytes.

Figura 4.13  -  PDU do Ethernet DIX 2.0

O preâmbulo serve para sincronizar os circuitos de recepção com a mensagem e é contituído sempre
por sete bytes com valor binário 10101010 e um com valor 10101011 ( o padrão 802.3 define o preâmbulo
como tendo sete bytes iguais seguido pelo campo SFD, "start of field delimiter", com exatamente o
mesmo valor que o DIX, o que faz com que os dois padrões tenham exatamente os mesmo bits ). O campo
DA significa endereço de destino ( "Destination Address" ) e indica qual máquina deve receber a
mensagem. Isto é necessário na arquitetura em barramento pois todas as estações recebem tudo que passa
pelo meio. Já o endereço de origem ( SA - "Source Address" ) serve para indentificar quem está enviando
a mensagem e para onde devem ser enviadas quaisquer respostas.

O campo tipo, de dois bytes, indica qual protocolo de mais alto nível gerou os dados que seguem.
Alguns números padronizados são ( em hexadecimal ): 8138 é Novell, 0800 é IP, 0806 é ARP e 8035
indica o protocolo RARP. No 802.3, este campo indica o comprimento dos dados em bytes ( de 0 a 1500
), o que o torna incompatível com o DIX. Os dois protocolos podem coexistir na mesma rede, um
ignorando os pacotes do outro, se forem escolhidos tipos maiores do que 1500 ( 05DC hexadecimal ).

Os dados têm comprimento variável e constituem o PDU de nível de enlace. Caso o número de bytes
deste campo seja menor que o mínimo de 38, é incluído um campo "pad" ( que pode ser traduzido por
enchimento ) com um conteúdo irrelevante para completar este número.

O campo FCS ( "Frame Check Sequence" - seqüência para conferência do pacote ) permite detectar
qualquer erro que possa ocorrer na recepção. Seu cálculo é uma função de todos os outros bits do pacote
com excessão do preâmbulo e, claro, dos próprio FCS. Quando o resultado calculado pelo receptor difere
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do que foi recebido, o pacote é ignorado por conter um, ou mais, bits errados.

4.6.3. Endereços

Os campos DA e SA têm exatamente o mesmo formato, que é mostrado na figura 4.14. Os padrões
IEEE 802 permitem o uso de endereços de 16 bits, mas este formato é incompatível com o Ethernet DIX
não costuma ser usado, de modo que só consideraremos endereços de 48 bits.

Figura 4.14  -  Formato dos Endereços IEEE 802

O segundo bit do endereço distingue os endereços de administração local, onde a própria
organização que instala a rede escolhe os endereços das estações ( podendo haver duplicatas destes
endereços em outras redes ) dos endereços administrados universalmente pelo próprio IEEE. Neste
segundo caso, um fabricante obtem do IEEE uma faixa de endereços e escolhe um valor diferente para
cada aparelho construido, gravando em uma ROM este número. Estações que usem endereços de
administração universal ( ou global ) podem ser ligadas em uma rede sem que o usuário tenha que se
preocupar com detalhes de endereçamento, pois o endereço fornecido pelo fabricante é garantidamente
único no mundo ( e, em conseqüência, único no universo já que não é provável que formas de vida
extraterrestres tenham adotado os padrões IEEE ).

Até aqui ficou subentendido que uma mensagem é transmitida por uma estação e recebida por
exatamente um outro nó. Isto é verdade no caso do primeiro bit indicar um endereço individual. Na
topologia em barramento tudo que é transmitido é recebido físicamente por todos, mas o protocolo faz
com que uma estação ignore pacotes cujo endereço de destino seja diferente do seu. Os endereços de
grupo, indicados por um primeiro bit com valor 1, permitem várias estações receberem o mesmo pacote.
No caso extremo, o endereço de "broadcast" ( 48 bits 1 ) deve ser recebido por todos os nós. Este recurso
é bastante usado em protocolos ( como o ARP ) que veremos mais adiante. Toda estação lê pacotes com
o seu endereço individual, o de "broadcast" e zero ou mais endereços de grupos definidos pelas
aplicações. Um exemplo seria definir um endereço de grupo para as impressoras de modo que uma
aplicação pudesse enviar um pedido a "qualquer impressora" mesmo que não saiba o endereço individual
de nenhuma.

4.6.4. Código Manchester

As formas de onda que codificam os dados na rede Ethernet passam por transformadores de isolação
e, portanto, não podem conter um nível de corrente contínua variável com o conteúdo da informação. O
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código Manchester indica os bits pelas transições de tensões, e não pelos níveis. Uma transição positiva
significa um bit 1 e negativa um 0. A figura 4.15 mostra que entre dois bits iguais é adicionada uma
transição, chamada de transição de relógio, que não carrega informação. O resultado é uma onda quadrada
de duas freqüências diferentes, o que faz certos autores chamarem este código de FM ( modulação em
freqüência - mas note que não há relação direta entre o valor de um bit e a freqüência ).

Figura 4.15  -  Código Manchester

Dado uma transição, como saber se é de dado ou de relógio? O preâmbulo do pacote Ethernet contém
um padrão de bits só com transições de dados e, uma vez sincronizado o receptor corretamente, as outras
transições ocorrem em instantes bem definidos em relação a estes primeiros.

4.6.5. Meios Físicos

O meio físico original da rede Ethernet é hoje conhecido pelo código 10Base5. Este tipo de
instalação possue um cabo coaxial de 50 Ohms com no máximo 500 metros de comprimento e com
resistores de 50 Ohms em cada ponto para "terminar" o cabo. Quando um sinal se propaga por uma linha
de transmissão e encontra uma variação na impedância do meio ocorre uma reflexão do sinal. Sem as
terminações, o cabo Ethernet refletiria nas pontas todos os pacotes que passariam a colidir com eles
mesmos, e a operação da rede se torna impossível. Normalmente este cabo ( quase sempre de cor amarela
) é instalado dentro das paredes de um edifício e, em pontos estratégicos, são inseridos MAUs ( Medium
Access Units ) cujo conector passa a ser uma "tomada de rede". Dentro da MAU existe o "vampiro" que
faz a conexão elétrica com o cabo fazendo pentrar seus "dentes" no mesmo. Um pequeno circuito combina
os sinais de transmissão e recepção e detecta as colisões. Quatro pares de fios ligam a MAU à estação
de rede: um par de transmissão, de recepção, colisão e alimentação do circuito da MAU. Foi padronizado
um conector de 15 pinos para ligar estes fios que carregam sinais com tensão diferencial.

A intenção dos projetistas do Ethernet de permitir a instalação da infraestrutura das redes na
construção dos prédios ( para que a instalação das estações fossem tão símples quanto a de aparelhos
telefônicos em escritórios normais ) era muito boa, mas resultou em custos elevados demais para muitas
configurações. O IEEE desenvolveu uma alternativa de meio físico, o 10Base2, popularmente conhecido
por "Cheapernet" ( rede mais barata ) para indicar o seu objetivo de redução de custos. Toda a eletrônica
da MAU é integrada à estação de trabalho, eliminando o cabo de ligação dos dois. O cabo coaxial usado
é mais fino e barato e passa a ir até as estações. No conector tipo BNC das estações é ligado um "T" que
tem dois outros conectores do mesmo tipo. Em cada um desses conectores é ligado um cabo até os
vizinhos mais próximos. As estações das pontas do barramento só têm um vizinho e é comum o usuário
novato ligar o último segmento se cabo diretamente à estação. A rede assim instalada não funciona - o
cerreto é usar um "T" com o cabo em um conector e uma peça de "terminação" de 50 Ohms no outro para
evitar reflexões do sinal. Apesar do cabo do Cheapernet ( tipo RG 58 ) ser da mesma impedância que o
Ethernet normal ( mais conhecido no Brasil, quando é conhecido, como "Ethernet grosso" ) suas
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características elétricas são inferiores o que, junto com a maior interferência dos Ts em relação aos
vampiros, limita o comprimento de um segmento a 200 metros.

Os dois tipos de instalação podem ser extendidos com o uso de repetidores. Entre duas estações
quaisquer de uma rede podem haver no máximo quatro repetidores. Isto limita o comprimento total de
uma rede 10Base5 a 2,5 km.

Uma variante do Ethernet, a StarLan, foi desenvolvida em meados da década de 80 para aproveitar
instalações de par trançados já presentes no prédios comerciais. Sua taxa de transferência era de 1 Mbit
por segundo ( todas as outras versões do Ethernet são de 10 Mbps ) e sua topologia era físicamente em
estrela. Cada estação era ligado por dois pares a um aparelho central, o "hub" ( centro ), que mistura os
sinais que recebe, detecta colisões e amplifica e retransmite o resultado para que as estações operem como
se estivessem ligadas por um barramento. Com o passar dos anos, a técnica de transmissão por par
trançado foi sendo melhorada e foi desenvolvido o Ethernet de par trançado ( 10BaseT ) que é
praticamente o StarLan operando a 10 Mbps. Apesar de muito recente, a 10BaseT ( T de "Twisted Pair
Ethernet" ) já tem um número significativo de instalações. Além de aproveitar a fiação já existente, este
tipo de rede é bem mais fácil de administrar em função de concentrar sua funcionalidade em um único
lugar: o hub. Uma falha em um cabo coaxial pode obrigar um gerente de rede a percorrer um prédio inteiro
ligando e desligando estações até encontrar um problema. Com a 10BaseT ele teria apenas que ir até o
hub e apertar alguns botões até isolar o culpado ( certos hubs "inteligentes" podem ser operados à distância
por um micro ligado à sua porta serial, o que facilita mais ainda ).

Figura 4.16  -  Configurações Básicas do Ethernet 10Base5, 10Base2 e 10BaseT

Existem ainda outras variações, como a 10BaseF ( de fibra ótica ) e a estrela passiva de fibra ótica.
Uma novidade é o EtherSwitch que é usado no lugar do hub e interliga diretamente as estações que
desejam conversar. Assim, cada estação continua limitada a 10 Mbps, mas a rede passa a ter várias vezes
esta capacidade ( desde que as mensagens estejam sendo enviadas para destinos diferentes ). A grande
flexibilidade que todas estas opções oferecem deriva do fato de todas serem compatíveis entre si ( com
a excessão do StarLan, que não é mais usada ). Podemos criar uma grande rede em que cada segmento
usa a tecnologia mais apropriada para a sua situação particular.
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4.7. Token Ring

A IBM desenvolveu uma rede em anel em seu laboratório de Zurich e a apresentou ao IEEE para
ser transformada em padrão. O IEEE 802.5 é conhecido como Token Ring para indicar sua topologia em
anel e controle de acesso ao meio por passagem de "ficha" ( token, em inglês ).

4.7.1 Passagem de Ficha

Cada estação opera em um de dois modos: transmissão ou repetição. Apenas uma estação de cada
vez, aquela que possue a ficha, pode estar no modo transmissão. Depois de transmitir um pacote, a estação
passa a ficha adiante e esta fica circulando pelo anel até atingir uma estação que tenha algo para transmitir.
A figura 4.17 mostra uma estação adquirindo a ficha, transmitindo o pacote e, finalmente, passando a
ficha adiante.

Figura 4.17  -  Operação da Passagem de Ficha

Na figura os dados circulam no sentido horário. No desenho da esquerda a ficha está chegando a uma
estação que tem dados para enviar. Ela captura a ficha e passa para o modo transmissão, inserindo sua
mensagem no anel. As outras estações repetem o que recebem com um atraso equivalente ao tempo de
alguns bits. Quando a mensagem passa pelo estação endereçada, esta copia a mensagem ao mesmo tempo
em que repete ( o caso da estação inferior direita, na figura ). A estação transmissora absorve sua própria
mensagem para que ela não fique circulando enternamente pelo anel e gera uma nova ficha que passa a
circular logo após a própria mensagem ( na opção ETR - Early Token Release, envio rápido de ficha, pois
na Token Ring original a estação tinha que receber completamente sua mensagem de volta para poder
gerar a ficha ). Quando chega o último bit da mensagem a estação transmissora volta ao modo de
repetição.

A passagem de ficha garante um comportamento determinístico pela ausencia de conflitos no acesso
ao meio. Se aparecer uma mensagem para ser transmitida, é possível saber ( dado o tempo máximo que
cada estação pode "segurar" a ficha e o número de estações ) qual é o tempo máximo até o destino receber
a mensagem.

4.7.2. Formato do Pacote

O protocolo de passagem de fichas implica em dois formatos diferentes de PDUs de nível físico,
como mostra a figura 4.18. Os campos SDEL ( Start Delimiter, indicador de ínicio ) e EDEL ( End
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Delimiter, indicador de fim ) são codificados por formas de onda especiais que nunca ocorrem na
transmissão normal de dados. Se ocorrer um SDEL seguido por um EDEL fica indicada a interrupção
da transmissão e que o que foi transmitido logo antes deve ser ignorado. Tanto a ficha quanto as
mensagens começam com um SDEL seguido pelo campo de controle de acesso, o AC. A diferença está
no valor do bit T desse campo: 0 para a ficha e 1 para mensagens. Os bits PPP e RRR são relacionados
com as prioridade e são explicados mais adiante.

Na inicialização da rede é escolhida uma estação monitora. Ela deve ficar atenta a falhas na operação
da rede e tomar providências. Uma de suas funções é gerar o relógio de referência - se cada estação
tentasse ajustar o seu transmissor de acordo com o que recebe da estação imediatamente anterior, a
freqüência de operação da rede passaria a variar loucamente. O bit M do campo AC é usado pela estação
monitora para determinar quando mensagens dão mais de uma volta na rede por falha no transmissor.
Neste caso a monitora limpa a rede. Ela também é responsável por gerar a ficha inicial e insere um atraso
de 24 bits para garantir o funcionamento adequado de aneis muito pequenos.

Figura 4.18  -  PDUs do nível físico da Token Ring

O campo FC ( frame control - controle de pacote ) indica se o pacote contém dados dos níveis
superiores ou informações de controles. Os seis pacotes de controle definidos permitem determinar a
operação correta da estação monitora ou eleger outra monitora em caso contrário.

Os endereços de destino ( DA ), de origem ( SA ) e a seqüência de conferência de pacote ( FCS )
têm o mesmo formato e função que no Ethernet.

O status do pacote ( FS - frame status ) aparece, curiosamente, depois do fim do pacote. Seu formato
é AC00AC00 onde os bits A e C são transmitidos como zero também. Se uma estação reconhecer seu
endereço no campo DA ela muda os bits A para um e se ela receber ( copiar ) corretamente o pacote ela
muda os bits C para o valor um. A duplicação garante uma resistência maior contra falhas de repetição.
Ao receber de volta um pacote que transmitiu, uma estação examina o campo FS para ver se a estação
endereçada está em operação e se recebeu sem problemas os dados.

4.7.3. Prioridades

Para que uma estação possa transmitir uma mensagem urgente em um tempo garantido, o tamanho
dos pacotes é limitado e apenas uma mensagem pode ser enviada antes que a ficha tenha de ser passada
adiante ( na realidade é definido um tempo máximo que e estação pode segurar uma ficha, mas a idéia
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é parecida ). Isto cria um dilema: se os pacotes forem muito grandes a ficha pode levar muito tempo para
dar a volta no anel e mensagens urgentes poderão ser atrasadas demais, mas com pacotes pequenos o
desempenho fica muito ruim - se uma estação quer transmitir bastante dados quando a rede está vazia
ele envia um pequeno pacote e espera a ficha circular completamente, envia outro pequeno pacote e
novamente espera inutilmente e assim por diante. A solução adotada no IEEE 802.5 foi permitir pacotes
bem grandes mas criar um esquema de prioriadades para garantir a entrega de informações urgentes.
Existem oito níveis de prioridade: a 0 é a normal e mais baixa e a 7 é a mais alta. O atual nível de prioridade
do anel é indicado pelos três bits P do campo AC. Uma estação só pode capturar a ficha se a mensagem
que deseja transmitir for de prioridade igual ou mais alta do que PPP. Quando uma estação tem uma
mensagem de alta prioridade para enviar e passa uma mensagem por ela, os bits RRR são alterados para
reservar uma ficha de maior prioridade ( a não ser que o valor original destes bits já fosse maior que a
prioridade da mensagem ) e isto avisa quem transmitiu a mensagem que deve gerar uma ficha de
prioridade maior. Assim, mensagens de uma prioridade passam à frente das com prioridade menor, o que
permite atender rapidamente informações urgentes sem restringir demais o tamanho dos pacotes.

Quando a estação que aumentou a prioridade de uma ficha recebe de volta a ficha, ela restara a
prioridade ao seu nível anterior. Isto garante o "empilhamento" correto de prioridades com um esquema
bem símples: apenas a estação que alterou a prioridade da ficha precisa lebrar deste fato.

4.7.4. Implementação Física

A grande dificuldade das redes em anel é garantir seu funcionamento na presença de falhas em uma
ou mais estações. A solução foi adotar uma arquiteura física em estrela onde cada máquina é ligado a uma
caixa central por dois pares de fios trançados. As taxas de transmissão usadas são 4 e 16 Mbps.

O hub do Token Ring, ao contrário do Ethernet 10BaseT, só contém componentes passivos como
transformadores e reles e não tem fonte de alimentação. Quando uma estação é ligada e testada, ela envia
uma tensão especial para o hub que fechar um rele e insere a estação elétricamente no anel. Se for
desligada ou apresentar defeito, a estação é eliminada automaticamente da rede.

O código Machester tem o problema que uma inversão na polaridade da tensão recebida inverte o
nível lógico dos dados. Isto pode acontecer facilmente com pares trançados de não for tomado cuidado
em identificar qual fio é qual em cada uma das pontas ( nos cabos coaxiais não há como confundir os dois
condutores ). O Machester Diferencial é uma variante onde uma transição de dados igual à anterior
codifica um 0 e uma transição diferente significa um 1. A figura 4.19 mostra como uma inversão de
polaridade não afeta a interpretação dos dados.
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Figura 4.19  -  Código Manchester Diferêncial

4.8. Outras Redes

O Ethernet e o Token Ring tendem a dominar completamente o cenário das redes locais de
computadores no futuro próximo. Muitas outras redes já tiveram posição de destaque no mercado
mundial ( como a Omninet, Proteon e Domain da Apollo ) e principalmente no mercado brasileiro onde
a reserva de mercado e a existência de centros acadêmicos avançados na área favoreceram soluções
proprietárias como da Cetus, Amplus, Itautec, Saga e muitas outras. Uma a uma estas soluções foram
abandonadas em favor de padrões que garantiam os mesmos ( ou melhores ) resultados. Outras redes
apresentam vantagens que garantem uma fatia própria do mercado, como veremos agora.

4.8.1. MAP

O padrão IEEE 802.4, mais conhecido como MAP ( Manufacturers Automation Protocol - protocolo
de automação de fabricantes ), é um caso único de uma rede definida pelo cliente, e não pelos
fornecedores. A GM resolveu usar seu considerável poder de compra para forçar os fabricantes de
equipamentos a aderirem a um padrão especificado por ela junto com outros grandes fabricantes. Em
função do problema do Ethernet ser uma rede não determinística, como já foi mencionado anteriormente,
foi escolhida uma técnica de acesso ao meio por passagem de ficha e uma topologia em barramento. Isto
faz com que o padrão também seja chamado de "Token Bus".

A parte complicada deste protocolo é a manutenção do "anel lógico" - cada estação sabe qual vem
depois para poder passar a ficha, mas é preciso levar em conta que estações podem ser ligadas ou
desligadas ou até apresentar defeitos. O Token Bus define sete PDUs de controle para passar a ficha,
determinar se novas estações devem entrar para o protocolo, eliminar outras estações do protocolo e
incializar a rede quando as primerias estações são ligadas. Na operação normal cada estação só transmite
após receber a ficha e não há conflitos. Alguns PDUs de controle, entretanto, podem provocar respostas
de mais de uma estação gerando uma colisão. A PDU de controle é retransmitida indicando uma restrição
maior de quem deve responder e, se voltar a haver conflito, o processo é repetido até que apenas uma
estação responda. Estas operações não são eficientes, mas devem ser bem raras em comparação com a
operação normal de passagem de ficha. Note que a ficha incluí o endereço de destino pois a rede é
fisicamente um barramento e todos recebem a PDU com a ficha, mas apenas a estação endereçada passa
a possuir a ficha.

Curiosamente, o MAP foi definido com uma variedade de opções de meios físicos e taxas de
transmissão. A modulação pode ser em canal único com FSK contínua, canal único com FSK coerente
ou com canal duplo em Banda Larga.

Após o entusiasmo inicial, o uso deste padrão não teve o impacto esperado. O seu desenvolvimento
continua, principalmente nas camadas de software específico para automação de fábricas, mas boa parte
do seu mercado foi tomado por instalações Ethernet ou Token Ring.

4.8.2. Appletalk

Cada computador Macintosh vem com duas portas seriais RS 422 com capacidade para operar em
ligações multiponto e até 230 Kbps com código Manchester. O software de rede Appletalk faz parte do
sistema operacional da máquina, o que torna necessário ao usuário apenas fazer a fiação em barramento
de até 32 máquinas. Este aspecto de rede "de graça" faz com que o Appletalk normalmente não apareça
em análises de mercado apesar do número de instalações ser muito grande.
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O software Appletalk implementa o algorítmo CSMA/CA ( Carrier Sense, Multiple Access,
Collision Avoidance ) que procura evitar colisões. Como é usado um barramento de par trançado, fica
muito difícil detectar a ocorrência de colisões - quando elas ocorrem a transmissão continua normalmente
já que a estação não fica sabendo que o pacote já foi estragado. A técnica CSMA faz com que a maior
parte das colisões aconteçam logo após o fim de um pacote longo. O CSMA faz com que as estações
esperem um tempo aleatório depois do fim de um pacote antes de tentar transmitir. Assim, boa parte das
colisões são evitadas com o custo de sempre haver um tempo perdido entre pacotes.

4.8.3. Arcnet

O Arcnet foi a primeira rede popular com passagem de ficha. Elétricamente as estações são ligadas
em barramento; fisicamente a topologia é em estrela ou árvore. Mesmo limitada a uma taxa de 2,5 Mbps,
o Arcnet tem um protocolo eficiente que garante um bom desempenho.

Cada estação recebe um endereço de oito bits. Quanto ocorre qualquer problema, as estações
transmitem um sinal de "limpeza" do barramento ( parecido com o "jam" do Ethernet ) por um tempo
determinado e quando volta o silêncio à rede, esperam um intervalo de tempo proporcional ao seu
endereço e transmite uma identificação. Cada estação fica sabendo quais outras fazem parte da rede e
pode ser reinicializada a passagem da ficha.

Os bits são representados por um par de pulsos de polaridade opostas. Recentemente foi criada o
Arcnet Plus que usa quatro níveis de tensão para elevar a taxa para 20 Mbps. Na reconfiguração do "anel
lógico" as estações Arcnet Plus notam quais outras usam o padrão mais antigo e usam o modo mais lento
ao transmitir pacotes para elas.

4.8.4. FDDI

Acreditando que as aplicações futuras logo precisariam de redes com desempenho bem maior que
o das estudadas até aqui, a ANSI criou o grupo de trabalho X3T9.5 para definir um padrão mais avançado.
O resultado é a FDDI ( Fiber Distributed Data Interface ), que é uma rede em anel com passagem de ficha
baseada na tecnologia de fibras óticas para operar à taxa de 100 Mbps.

Foram definidos dois tipos de estação: as com duas conexões ( cada uma com um transmissor e
receptor ) que podem ser diretamente ligadas entre si formando uma duplo anel, e as com uma única
conexão que são ligadas a um hub como no Token Ring. Os dois tipos de estações podem ser combinados
em uma mesma rede. O segundo anel que aparece em redes com o primeiro tipo de estação normalmente
não é usado, mas em caso de falha em uma ligação ou estação ele é combinado com o segmento intacto
do anel principal para formar um novo anel que "dá a volta" no defeito. Uma segunda falha acaba
particionando a rede em duas redes separadas.

A codificação dos dados é feita por um esquema de codificação de grupo, mais eficiente que o
Manchester mas com uma complexidade um pouco maior no receptor. O número de transições no sinal
é apenas 25% maior do que a taxa de transmissão de dados, e não o dobro como no Machester.

A FDDI não tem prioridades, mas divide as mensagens em dois tipos: as síncronas e as assícronas.
Ao receber a ficha uma estação dispara um contador para marcar um intervalo de tempo e transmite as
mensagens síncronas ( que seriam usadas para vídeo, voz e outros dados urgentes ). Se sobrar tempo
depois de enviadas estas, podem ser transmitidas as mensagens assíncronas ( que são as "normais" de
aplicações de rede ).

O padrão FDDI II foi proposto como uma extensão deste esquema. A capacidade de transmissão
síncrona é dividida em canais que podem ser reservados pelas aplicações para garantir taxas de
transmissão e tempos de entraga de dados.
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5. Explique a diferença do formato da "ficha" ( token ) nas redes Token Bus e Token Ring.

Token Bus ( IEEE 802.4 ) =  | SD | FC | DA | SA | FCS | ED |
Token Ring ( IEEE 802.5 ) =  | SD | AC | ED |

onde SD = delimitador de inicio, FC = controle de quadro, DA = endereço de destino, SA =
endereço de origem, FCS = seqüência de checagem de quadro, ED = delimitador de fim e AC =
controle de acesso

4. Por que a rede Ethernet é, muitas vezes, considerada inadequada para ambientes industriais?

1. Como o problema de interferências é resolvido pelos pares trançados, pelos cabos coaxiais e

pelas fibras óticas?

2. Por que as fibras óticas são consideradas melhores do que os fios de cobre para redes que

operam em ambientes industriais ( onde existem máquinas elétricas de grande potência )?

3. Ligações multiponto são muito difíceis de se implementar com fibras óticas. Em função disto,

qual é a topologia de rede que praticamente nunca usa este meio físico?

7. Como é possível, em uma rede IEEE 802, transmitir uma mensagem tipo "estação 9 entrando

no ar..." para todas as outras máquinas sem o envio de repetidos pacotes?

6. Na rede Ethernet os equipamentos envolvidos podem ser ligados e desligados sem interferir no

funcionamento da rede. Como isto pode ser conseguido em uma rede Token Ring? E em uma rede
Token Bus?

Exercícios

8. Para que servem as prioridades no Token Ring?

9. Por que o código Manchester diferencial é mais adequado em redes com par trançado ( como

o Token Ring ) se o Manchester normal servia perfeitamente para cabos coaxiais ( Ethernet ) ?

10. Para que serve a paridade na transmissão de dados?
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12. Por que o par trançado está cada vez mais popular se tem características elétricas muito

inferiores às do cabo coaxial?

13. Compare o Ethernet original, de cabo grosso ( 10 Base 5 ), com o Cheapernet, de cabo fino

( 10 Base 2 ).

14. Que vantagens a fibra ótica tem em relação aos fios de cobre?

15. CSMA/CD ( ex.: Ethernet ) significa que as colisões são detetadas e CSMA/CA ( ex.:

Appletalk ) significa que elas são evitadas. Qual é a vantagem de detetar ao invés de evitar?

16. Qual é a vantagem das interfaces seriais em relação às paralelas?

19. Quando corrente é transmitida por um fio, ela volta por outro fio. O espaço entre estes dois

fios forma um "laço" que irradia energia eletromagnética e causa interderências. Como este laço
é evitado no par trançado? E no cabo coaxial?

18. Por que uma estação Ethernet espera tempos exponencialmente maiores ao detetar colisões

seguidas na tentativa de enviar uma mesma mensagem?

17. Por que os códigos usados no nível físico das redes locais evitam que a tensão média no

meio varie com o conteúdo do que é transmitido ( geralmente esse nível médio é zero ) ?

11. Por que é necessário colocar uma "terminação" de 50 Ohms em cada ponta de um cabo

Ethernet?
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20. A Rede de Petri reproduzida abaixo é um diagrama extremamente simplificado de qual rede

padrão IEEE? Imagine que neste instante o nível de enlace da máquina 1 gere uma mensagem para a
máquina 3 ( isto é: acrescente uma bolinha ao processo 1.1 ) - descreva o que ocorre até chegar
novamente ao estado da figura.
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5. Nível de Enlace
O nível de enlace, também conhecido como nível de ligações lógicas, é responsável pelas seguintes

funções: controle de acesso ao meio físico, deteção de erros de transmissão, recuperação de falhas de
transmissão e controle do fluxo de informações. No caso de redes locais, as duas primeiras funções são
altamente dependentes do meio físico. Os padrões IEEE 802 dividem o nível de enlace em duas
subcamadas: a de controle de acesso ao meio ( MAC - medium access control ) que já estudamos junto
com o nível físico e a de ligações lógicas que agrupa as demais funções. Veremos mais adiante que estas
funções podem ser implementadas em níveis superiores, o que permite o uso de um nível de enlace
simplificado ( ou até eliminar o nível de ligações lógicas ).

5.1. Exemplos de nível de enlace

Existem muitos padrões de nível de enlace, mas apresentaremos dois que têm o maior interesse
histórico e prático. Boa parte dos outros padrões representam apenas pequenas variações em relação a
estes - mesmo o LLC, que será visto em mais detalhes, pode ser entendido como uma simplificação do
HDLC.

5.1.1. BSC

Um protocolo muito usado para ligar computadores de grande porte a terminais é o BSC ( binary
synchronous communication - comunicação síncrona binária ) desenvolvido pela IBM. A figura 5.1
mostra o formato dos pacotes do BSC.

Figura 5.1  -  Formato do PDU do BSC

Este protocolo usa os caracteres de controle para a delimitação do pacote: início de cabeçalho é o
SOH ( start of header - código 1 em ASCII ), início do texto é STX ( start of text - código 2 ) e fim de
texto indicado por ETX ( end of text - 3 ). O BCC ( Block Character Check - checagem de bloco de
caracteres ) é calculado como a soma de todos os carateres do cabeçalho ao ETX e serve para detectar
erros de transmissão. Um texto muito comprido pode ser quebrado em vários pacotes que terminam com
ETB e um último pacote que termina com ETX. Como o nome do padrão indica que são transmitidas
informações binárias, surge o problema de aparecer no meio do campo texto padrões que podem ser
confundidos com algum caracter de controle. O caracter DLE ( ASCII 16 decimal ) é usado para garantir
a transparência da informações: uma seqüência como DLE ETX indica apenas um caracter de valor 3
e um byte 16 é codificado como DLE DLE.

Para a recuperação de erros, é necessário haver um esquema de repetição de mensagens. Esta função
é normalmente combinada com o controle de fluxo, que evita que o transmissor envie mensagens que
o receptor não esteja preparado para receber. Isto pode ser conseguido se cada mensagem provocar uma
resposta positiva ( indicada por ACK - acknowledge ) ou negativa ( NACK - not acknowledge ). Duas
condições indicam a necessidade de retransmissão: o recebimento de um NACK ou a ausencia de
qualquer resposta após “um tempo razoável”. A escolha desse intervalo de tempo é complexa e deve levar
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em conta a taxa de falhas de transmissão para maximizar o desempenho. Uma situação estranha ocorre
quando o pacote é recebido corretamente mas o ACK atrasa muito ou é perdido ( como os pacotes de
controle usam exatamente os mesmos meios de comunicação que os dados, têm a mesma probabilidade
de sofrer erros de transmissão ). Nesse caso, a retransmissão do pacote é vista pelo receptor como uma
nova mensagem com resultados possivelmente desastrosos. A solução do BSC é usar ACK0 para
reconhecer os pacotes pares e ACK1 para o ímpares. A figura 5.2 mostra uma seqüência típica de troca
de mensagens. O diagrama mostra o tempo no eixo vertical e todo o sistema constituído pelas camadas
inferiores como uma caixa preta que liga o nível de enlace da máquina 1 ao nível de enlace da máquina
dois. Este tipo de figura complementa as máquinas de estados finitos e as redes de Petri mostrando
exemplos de operação de protocolos enquanto estes últimos mostram uma descrição completa, mas
estática, de todas as operações possíveis.

Figura 5.2  -  Comunicação Típica no BSC

Note que o BSC supõe que o fluxo de informações é alternado, o que é muito razoável para pessoas
usando terminais. Todos os outros protocolos que estudaremos são balanceados, isto é: os dados
normalmente fluem igualmente nas duas direções ao mesmo tempo. O tempo entre o envio de um pacote
e o seguinte pode ser muito grande se a latência ( atraso entre o envio e o recebimento da mensagem )
for significativa. As ligações seriais normalmente têm uma baixa taxa de comunicação e uma latência
desprezível, mas as redes locais e sistemas como os satélites têm uma latência muito grande relativa a
sua alta taxa de transmissão. A solução é sofisticar a idéia de mensagens pares/ímpares.

A figura não mostra o que acontece quando existem problemas de comunicação. Um pacote pode
ser perdido ou chegar estragado. Nesse último caso um NACK substitui o ACK0/1 e a mensagem é
retransmitida. A cada mensagem enviada é inicializado um contador de tempo e se o pacote, ou a resposta,
for perdido o contador provoca a retransmissão das informações. Para que estas retransmissões sejam
possíveis, o próprio nível de enlace precisa manter uma cópia da última mensagem enviada.
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5.1.2. HDLC

A figura 5.3 mostra o formato dos pacotes do HDLC ( High Level Data Link Control - controle de
enlace de dados de alto nível ). Este é o protocolo desenvolvido pela ISO para o nível de enlace. O byte
01111110 binário é chamado de flag e delimita o início e o fim de um pacote. Dois pacotes seguidos
podem partilhar um mesmo flag ( indicando o fim de um e início de outro ) para melhorar a eficiência.
O modelo de comunicação é de uma estação primária que controla o acesso ao meio e uma ou mais
estações secundárias ( que não se comunicam diretamente entre si ). O campo de endereço identifica a
estação secundária que deve receber o pacote ou que o está enviando. Este modelo se encaixa bem no caso
de um computador de grande porte ligado a diversos terminais. No caso de duas máquinas equivalentes
ligadas entre si o campo de endereço deixa de ter função. O campo de controle indica o tipo de
informações sendo enviadas, mas sua semelhança com o LLC torna dispensável entrar em maiores
detalhes aqui. O campo FCS ( frame check sequence ) de 16 bits permite confirmar a validade do pacote
recebido.

Figura 5.3  - PDU do HDLC

Uma questão interessante é que os dados e o FCS podem conter qualquer padrão de bits, incluindo
o que indica os flags. A solução encontrada foi a de se inserir um zero extra depois de cinco uns seguidos.
O receptor de ignorar estes bits a mais ( isto normalmente é feito a nível de hardware de comunicação
e é invisível ao resto do sistema ). Assim, os bits 01010000000001111111110011011111101111000
seria enviado como 0101000000000111110111100110111110101111000. A ineficiência resultante é
bem pequena e se garante a transparência dos dados enviados e a exclusividade dos flags.

No Brasil, a comissão de Redes de Computadores da ABNT ( Associação Brasileira de Normas
Técnicas ) escolheu o HDLC para a interligação de redes. A figura 5.4 mostra três possibilidades de
interconexão de redes: os repetidores, as pontes e os roteadores.
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Figura 5.4  - Interligação de Redes de Computadores
O repetidor une as redes 1 e 2 amplificando as formas de onda que aparecem em uma e enviando

para a outra. Isto permite ultrapassar os limites físicos do Ethernet, por exemplo. As redes devem ser do
mesmo tipo e passam a formar uma única rede maior. A ponte exige que o nível de enlace das duas redes
sejam iguais, mas elas podem ser de tipos diferentes ( a rede 2 pode ser Ethernet e a 3 uma Token Ring,
por exemplo ). A ponte faz com que as máquinas de uma rede pareçam fazer parte da outra rede. Já o
roteador não cria uma grande rede mas permite que as mensagens sejam explicitamente encaminhadas
de uma rede para outra. Comparando as alternativas podemos dizer que os repetidores são bem limitados,
as pontes são, em geral, ineficientes e os roteadores só podem ser usados se todos os nós tiverem o
software adequado. É possível ligar duas redes muito diferentes pelo nível de aplicação com o uso de um
portal ( gateway ) que não aparece na figura. Os portais são extremamente complexos e muito
específicos para uma determinada aplicação e só são usados quando não existe nenhuma outra solução.
É importante lembrar que a teminologia apresentada não é universal - muitos autores usam “gateway”
para qualquer tipo de ligação entre redes.

Um projeto de uma ponte serve para ligar um tipo de rede a outro tipo bem específico. Supondo haver
seis tipos de redes que podemos querer interligar ( no início dos esforços de padronização existiam muitas
redes proprietárias incompatíveis entre si ) seria necessário projetar 21 pontes diferentes. Se as ligações
se dessem através de uma rede intermediária padronizada, apenas 6 “meia-pontes” precisam ser
desenvolvidos. A figura 5.5 mostra como fica esse esquema. O conversor funciona como uma espécie
de nível de rede transparente que junta as redes 1 e 2 em uma só rede lógica. As duas meia-pontes formam
uma ponte que pode ligar redes com nível de enlace diferentes, o que normalmente exigiria um roteador.
O HDLC é usado em uma ligação ponto a ponto das duas meia-pontes e seu meio físico é o fator limitante
do desempenho de todo o sistema. Em uma ponte normal a comunicação entre um meio físico e o da outra
rede ocorre na memória interna do aparelho em uma velocidade muito maior do que a serial da figura.
Com o domínio absoluto do Ethernet e do Token Ring, o número de pontes diferentes necessárias hoje
é só três, o que torna as meia-pontes bem menos atraentes.

Figura 5.5  -  Interligação de Redes por “Meia-Pontes”

5.1.3. SDLC e Outros

Muitos protocolos, como o SDLC ( Synchronous Data Link Control ) da IBM e outros ( como o
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LAPB - Link Access Protocol Balanced ) são muito parecidos com o HDLC. O formato dos PDUs e
mesmo o significado dos bits de controle são iguais. O LLC herda desta mesma tradição, mas não tem
todos os tipos de pacotes destes protocolos.

5.2. IEEE 802.2 ( LLC )

O protocolo IEEE 802.2 ( Logical Link Control - controle da ligação lógica ) é derivado dos padrões
como o HDLC mas incorpora apenas as funções de alto nível da camada de enlace. O controle de acesso
ao meio ( MAC ) e a verificação dos bits transmitidos ficam por conta do nível inferior das redes locais,
como estudamos no capítulo anterior. A figura 5.6 mostra como se encaixa o LLC em uma rede Ethernet
no modelo de referência ISO.

Figura 5.6  -  Posição do LLC no Modelo de Referência

5.2.1. Formato das PDUs

A figura 5.7 mostra o formato das unidades de dados de protocolos ( PDUs ) usados no LLC.
Campos como flags, BCC ou FCS não são necessários em função de já serem gerados no nível inferior
pois o LLC foi projetado para ser usado com níveis físicos sofisticados. Um PDU que venha do MAC
é considerado completamente livre de erros de transmissão.

Figura 5.7  - PDUs do LLC
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O campo DSAP indica qual ponto de acesso a serviço ( SAP ) com a camada de rede deve receber
a informação. O SSAP é o SAP de origem. É importante notar que estes campos complementam o DA
e o SA do pacote de nível físico. Um valor de DSAP é único apenas em determinada máquina e é repetido
em outras máquinas. Na realidade esses endereços são de apenas 7 bits. O bit que sobra no DSAP indica
se o endereço é individual ou de grupo e o bit do SSAP distingue pacotes de comando dos de resposta.
Alguns endereços padronizados pelo IEEE ( em hexadecimal ): 00 - SAP nulo, 02 - gerenciamento
individual do LLC, 03 - gerenciamento de grupo do LLC, 06 - protocolo de rede ARPANET ( IP ), 0E -
inicialização e gerenciamento de rede PROWAY ( IEC955 ), 8E - manutenção da lista de estações ativas
PROWAY, 42 - protocolo de pontes em árvore ( IEEE 802.1 ), AA - protocolo de acesso à sub-rede
( SNAP ), FE - protocolo de rede ISO ( 8473 ) e FF - SAP global.

5.2.2. Algorítmo da Janela

Um protocolo do tipo BSC sofre uma degradação enorme no desempenho a medida que aumenta
a latência. A solução é permitir que sejam enviadas várias mensagens antes que seja necessário uma
confirmação do recebimento. Observe o formato I da figura 5.7. O campo N(S) é um contador de 7 bits
que é incrementado a cada pacote enviado ( uma generalização do par/ímpar do BSC ). Como a
comunicação é balanceada, o campo N(R) das mensagens que voltam na outra direção é usado para
confirmar o recebimento de pacotes sem a necessidade de gastar tempo de comunicação com uma
mensagem ACK explícita. Dizemos que o campo de controle N(R) pega “carona” com o contrafluxo de
dados. A figura 5.8 mostra como a adoção da possibilidade de até 3 mensagens com confirmação
pendentes ( uma “janela” de tamanho 3 ) melhora o desempenho em relação à janela 1.

Figura 5.8  -  Algorítmo da Janela

Os campos N(S) e N(R) são de 7 bits, o que permite janelas de até 128. Quanto maior a janela, melhor
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é o desemepenho mas o transmissor deve guardar uma cópia de todas as mensagens enviadas mas não
confirmadas. A maior parte das implementações trabalha com pouca memória, o que limita o tamanho
máximo de janela possível. Se não houver resposta após um tempo razoável, o transmissor envia a
mensagem novamente ( se o receptor já havia recebido corretamente o campo N(S) vai permitir a
detecção da duplicação do pacote ). Para evitar que isto ocorra quando o outro lado simplemente não tem
nada de útil para enviar pode ser enviado um pacote RR ( Receiver Ready - receptor pronto ) do formato
S que tem um campo N(R). A figura 5.9 mostra que quando chega uma pacote com N(S) diferente do
esperado é enviado um REJ ( rejeição ) para provocar a retransmissão.

Figura 5.9  -  Tratamento de Erros no LLC

No exemplo, o pacote 7 é perdido ( os valores de N(S) e N(R) foram escolhidos para ser bem
diferentes para tornar o exemplo mais claro, eles podem coincidir na prática ). Ao receber o pacote 8 a
máquina 2 reclama pedindo uma retransmissão do 7, que ela perdeu. Devido à latência, chega em seguida
o 9 que também é rejeitado. A máquina 1 volta a enviar o 7, 8 e 9 mas recebe um REJ 7 devido ao primeiro
9 que enviou. Não sabendo que agora o 7 foi recebido corretamente ela envia o 7,8 e 9 uma terceira vez.
Neste ponto volta tudo a funcionar corretamente já que a máquina 2 confirmará este pacotes. O exemplo
exagerou a possível ineficiência do protocolo no caso de grandes latências mas a taxa de falhas em redes
locais é muito pequena comparada com a de linhas seriais. Note que o pacote 8 e o 9 chegaram sem erros
a primeira vez, mas foram descartados para facilitar a implementação do receptor ( só o transmissor
precisa ter “buffers” para todas as mensagens da janela; o receptor pode trabalhar com apenas uma de
cada vez ).

5.2.3. Circuitos Virtuais e Comutação de Pacotes

Existem duas versões do padrão LLC: a classe I e a classe II. A classe I define apenas três tipos de
pacotes do formato U: o UI ( Unnumbered Information - informação não numerada ), o XID ( eXchange
IDentification - troque identificação ) e TEST ( teste ). Os pacotes UI carregam dados do nível de rede
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sem o algorítmo de janela. o XID permite obter informações sobre outras máquinas da rede e o TEST
verifica a abilidade de se comunicar com outra máquina e descobrir se existem endereços duplicados do
nível físico. A classe II contém a classe I e acrescenta os pacotes necessários para a implementação do
controle de fluxo e correção de erros. O pacote XID permite descobrir a classe de LLC implementada
em outra máquina e o tamanho da janela ( se for o caso ).

As duas classe representam duas filosofias diferentes de comunicações: a comutação de pacotes e
os circuitos virtuais. Um exemplo de comutação de pacotes ( ou serviço de “datagramas” ) é o correio.
Cada mensagem é tratada independentemente de todas as outras e a perda de uma não tem efeito sobre
as outras. Os cricuitos virtuais ( ou “canais lógicos” ) são como o sistema telefônico.

O controle de fluxo só tem sentido no caso de circuitos virtuais e o impacto das duas técnicas sobre
o roteamento de mensagens será abordado no próximo capítulo. Uma dúvida surge na figura 5.8: como
as máquinas sabem o número do primeiro pacote da outra? A analogia com o telefone fornece a resposta:
existem uma fase de chamada, uma fase de comunicação ( o que aparece na figura ) e uma fase de
desconexão. O envio do pacote SABME ( Set Asynchronous Balanced Mode Extended - inicialize o
modo assíncrono balanceado extendido ) estabelece uma chamada quando voltar uma resposta UA
( Unnumbered Acknowledgment - confirmação não numerada ). Nesse momento são inicializados os
contadores e reservada a memória para os buffers necessários. Observe que os circuitos virtuais
consomem memória e tempo de processamento mesmo entre dois pacotes de dados da mesma forma que
uma chamada telefônica ocupa circuitos da central mesmo que nada esteja sendo dito no momento. Após
a transmissão do último pacote deve ser enviado um DISC ( Disconnect  - desligue ) que é respondido
por um DM ( Disconnect Mode - modo desconectado ) para liberar todos estes recursos. O DM também
pode ser enviado como resposta ao SABME quando não for possível estabelecer a comunicação.

O últmo pacote do LLC é o FRMR ( FRaMe Reject - rejeição de quadro ) que indica o recebimento
de um PDU inválido ou com algum campo com valor errado. Estes pacotes e o algorítmo de janela
permitem ao LLC II oferecer ligações lógicas sem perda de informações e sem problemas de alteração
na ordem dos dados ( quando você envia duas cartas pelo correio ela podem chegar fora de ordem - um
problema da comutação de pacotes ). Estas funções, no entanto, podem ser implementadas no nível de
rede, de transporte ou até de aplicação. Quando isto ocorre, não há sentido em duplicar toda esta
funcionalidade e é por isso que foi definido o LLC classe I.

1. Para que servem, respectivamente,  os repetidores, as pontes e os roteadores?

2. Compare a comutação ( ou chaveamento ) de pacotes com circuitos virtuais.

4. Os campos N(S) e N(R) são de 3 bits no HDLC normal. Qual o maior tamanho de janela

possível nesse caso?

3. Por que o padrão IEEE 802.2 (LLC) não possui um campo de checagem da transmissão (FCS)

como os demais padrões de nível de enlace?

Exercícios
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5. O que significa quando dizemos que um padrão está usando uma janela de tamanho 4?

6. O algorítmo de janelas cumpre duas das funções do nível de enlace. Quais são?

7. O padrão LLC classe I implementa a comutação de pacotes. A classe II acrescenta a técnica de

circuitos virtuais. Compare as duas técnicas.

8. Nas redes locais, o nível de enlaçe permite várias máquinas partilharem um único meio

físico. No caso de duas máquinas ligadas por uma interface serial RS 232 haveria ainda a
necessidade de várias ligações lógicas partilharem a ligação física?

9. Por que o IEEE define que os padrões 802.3, 803.4 e 802.5 correspondem ao nível 1 e a

metade do nível 2 OSI, enquanto que o 802.2 ( LLC ) corresponde à outra metade do nível 2?
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6. Nível de Rede
Artigos e livros de alguns anos atrás costumavam afirmar: “O Nível de Rede é específico para redes

de longa distância e não é usado em redes locais”. Isto não é verdade, mas é fácil compreender a origem
desta idéia. As redes de longa distância são implementadas com topologia em malha irregular e o nível
de rede serve para levar os pacotes de nó em nó até chegar ao destino final. Na rede local não existem
nós intermediários ( ex.: Ethernet ) ou, então, são tratados no nível físico ( ex.: Token Ring ). A figura
6.1 mostra a semelhança entre as redes de longa distância e um conjunto de redes locais interligados.

Figura 6.1  -  Analogia entre Redes de Longa Distância e conjuntos de Redes Locais

Note que as redes locais da figura são ligadas por máquinas que pertencem a uma rede e possuem
um canal de comunicação com uma máquina de outra rede. Quando as redes estão distantes umas das
outras é comum este tipo de ligação ( chamado WAN - Wide Area Network ), mas redes próximas são
normalmente ligadas por uma máquina que pertença simultaneamente às duas redes: o roteador.

6.1. Roteamento

Observando a figura 6.1 é fácil ver que um pacote que parta de um nó do lado esquerdo da figura
pode seguir vários caminhos alternativos até um destino do lado direito. Quem escolhe qual caminho é
o melhor é o algorítmo de roteamento do nível de rede. A implementação mais simples de algoritmo
de roteamento é a consulta em tabelas. Se o endereço do nó for totalmente arbitrário será necessária uma
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tabela com uma entrada para cada nó. Normalmente é mais conveniente usar endereços hierárquicos de
dois níveis: o número da rede e número do nó dentro da rede. Neste caso a tabela precisa apenas de uma
entrada para cada rede do sistema. Uma típica tabela de roteamento contém algo como:

[ número da rede a ser atingida, endereço do próximo nó da rota, “custo” de usar esta rota ]
Observe que o endereço do próximo nó da rota se refere a uma máquina ligada à mesma rede que

o nó que contém a tabela. O custo da rota é um número que indica distância, e outros fatores, que permite
escolher a melhor entre duas rotas possíveis. Da mesma forma que dividindo o endereço do nó em duas
partes permite reduzir bastante a tabela, se for adotado algum esquema hierárquico para o número da rede
poderemos ter uma única entrada da tabela indicando uma rota para todo um conjunto de redes.

Uma alternativa é escolher os endereços dos nós de tal forma que seja possível determinar o caminho
a seguir sem usar nenhuma tabela. Na prática este tipo de implementação fica muito complicado à medida
que o sistema cresce e que passa a ser administrado por mais de uma pessoa. Esta técnica é limitada ao
roteamento fixo em que cada pacote de dados segue o mesmo caminho para chegar a um destino. Em
muitos casos pode ser mais interessante o roteamento adaptativo que leva em consideração fatores
como congestionamento e outras váriaveis de tempo de execução para escolher a rota. Neste caso, pacotes
diferentes podem seguir caminhos diferentes para chegar a um mesmo destino.

Vamos dividir os algorítmos adaptativos em três tipos: o local ( usa apenas informações presentes
no próprio nó para tomar decisões ), o centralizado ( um único nó da rede recebe informações de todos
os outros e usa esta “visão global” do sistema para calcular as melhores rotas. Em seguida envia os
resultados a todos os nós ) e o distribuído  ( cada nó troca informações com seus vizinhos fazendo com
que os resultados locais lentamente se propagem pelo sistema inteiro ). É fácil imaginar que o algorítmo
local obtém o menor ganho de desempenho em relação ao roteamento fixo, mas os outros dois implicam
em um trafego adicional nos mesmos canais em que circulam os dados normais, o que pode por a perder
quaquer aumento de eficiência. Os sistemas com roteamento adaptativo que estudaremos usam a técnica
distribuída por ser mais robusta do que a centralizada. Normalmente a preocupação será em como
escolher rotas alternativas em caso de falhas e não uma coisa mais dinâmica como o evitar
congestionamentos. O segundo caso exige um tempo de resposta muito menor do que as técnicas mais
populares fornecem.

6.2. X.25 em Redes Locais

O padrão X.25 engloba os níveis 2 e 3 do modelo de referência OSI e é muito usado em redes de
longa distância como a RENPAC. Como o padrão ISO para nível de rede ainda estava sendo desenvolvido
quando foram iniciados os esforços de padronização de redes locais no Brasil, foi definido que o nível
3 do X.25 é uma opção para interligar redes locais ( conforme a idéia da firgura 6.1 ). Os endereços, pela
recomendação X.121 que normalmente é usada com o X.25, são números decimais de 14 digitos
divididos em três campos: código do país, número da rede nacional e nó dentro da rede ( 3, 1 e 10 digitos
respectivamente ).

Implementando um serviço de circuitos virtuais, cada pacote tem um campo de canal lógico de 12
bits. No PDU “Request Call” existem campos com o endereço de origem e de destino. Este é o único
pacote com o qual opera o algorítmo de roteamento. Uma vez estabelecida a conexão, a informação sobre
a rota fica guardada em cada nó intermediário junto com os “buffers” do canal. A passagem do PDU
“Clear” vai liberando estes recursos em cada máquina. No nível de rede, portanto, se os circuitos virtuais
gastam recursos de memória mesmo entre pacotes, por outro lado eles economizam tempo de
processamento fazendo o roteamento uma única vez.

Os pacotes de dados possuem campos P(R) e P(S) de 3 bits, o que permite janelas de tamanho
máximo 8. Outros pacotes usados são: “Restart”, “Reset”, “Interrupt”, “Receive Ready”, “Receive Not
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Ready”, “Reject” e “Clear Confirmation”.

6.3. ISO 8473 - CLNS

Em contraste com o X.25, o CLNS ( Connectionless Network Service ) é um serviço de nível de rede
sem conexões - ou seja: oferece um serviço de datagramas. Isto facilita a operação sobre uma variedade
muito grande de redes físicas. O número ISO do padrão indica que o ano em que foi iniciada sua definição
foi 1984..

6.3.1. Formato do PDU

A figura 6.2 mostra os campos do PDU do nível de rede ISO 8473.

Figura 6.2  -  Formato do PDU do CLNS

O número antes de cada campo indica o comprimento do campo em bytes. É interessante observar
que os campos de endereço de destino e de origem têm comprimento variável e são precedidos por um
campo que informa qual é este comprimento. Depois do Comprimento Total podem seguir uma ou mais
opções e, depois, a PDU do nível de transporte.
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O Identificador de Protocolo permite ao software confirmar que realmente se trata de um pacote
CLNS. Quando o destino fica na mesma rede que a origem, é possível colocar um valor neste campo para
indicar uma PDU de rede nula. Neste caso não existem nenhum dos outros campos da figura, o que poupa
o tempo para calculá-los e intrepretá-los.

O Indicador de Comprimento permite ao software saber onde começa o PDU de transporte mesmo
com a presença de opções de tamanho variável. O campo Versão serve para confirmar que a definição
dos campos segue a mesma versão do protocolo em todos os nós pelo qual passa o pacote.

Existe a possibilidade de erros transientes ou permanentes no roteamento causarem laços nos quais
um pacote circula eternamente. Para evitar que tais laços se tornem o fator de grave degradação no
funcionamento da rede, cada pacote tem um campo de Tempo de Vida. A cada 0,5 segundos ou passagem
por um nó este campo é incrementado. Se seu valor ultrapassar um limite predeterminado o pacote é
descartado como sendo velho demais. Isto não elimina a causa deste erro, o laço de roteamento, mas
apenas reduz um pouco seus efeitos.

Os campos SP e MS serão explicados na parte sobre fragmentação. O bit ER indica se o sistema deve
enviar mensagens de erro para a origem deste pacote em caso de problemas de roteamento. O Tipo indica
se é um pacote normal ou de mensagem de erro.

O Comprimento do Segmento diz quantos bytes de nível superior estão presentes neste pacote. O
campo de Checksum é a soma de todos os campos de nível de rede para detectar erros de operação.

Em um certo sentido, os campos de endereço de destino e de origem são os mais importantes desta
PDU. Como seus comprimentos podem variar, um byte inicial indica sua extensão. É baseado no campo
de endereço de destino que o algorítmo de roteamento opera. O endereço de origem poderia até fazer parte
dos dados de mais alto nível se não fosse a possibilidade ( conforme o bit ER ) de se ter que enviar um
aviso de erro para a origem dentro do nível de rede mesmo.

6.3.2. Fragmentação

Os campos Identificador de Dados, Deslocamento de Segmento e Comprimento Total implementam,
junto com os bits SP e MS, a função de fragmentação. Para entender esta função é preciso lembrar do
objetivo de se dividir o sistema em camadas: cada nível deve poder ser trocado sem afetar as demais
camadas. Se trocarmos no nível físico uma rede Ethernet, que opera com pacotes de até 1500 bytes, por
uma ARCNet, limitada a um terço disto, será que não provocará nenhum efeito no nível de sessão ( por
exemplo )? O tamanho máximo dos pacotes de nível físico impedem a independência das camadas. Uma
solução seria supor o pior caso sempre e trabalhar em cima disto. A alternativa é a fragmentação.

Implementada no nível de rede ( pode também aparecer em outros níveis, mas é raro ) a fragmentação
permite que uma única PDU de nível de transporte seja quebrada em pedaços aceitáveis para os níveis
inferiores e enviadas em várias PDUs de rede. A máquina destino junta os diversos pedaços para recriar
a PDU de transporte original. A implementação dos níveis superiores fica, portanto, completamente
independente das características físicas das redes.

Os campos de Comprimento Total e de Identificador de Dados têm o mesmo valor para todos os
fragmentos ( ou segmentos ) de um pacote. O Comprimento Total indica quantos bytes fazem parte do
pacote original e o Identificador de Dados é um valor qualquer que permite distinguir fragmentos de
diferentes pacotes.

O bit SP ( Segmentation Permitted - segmentação permitida ) deve estar ligado para que o nível de
rede possa efetuar a fragmentação. Se esta for necessária para passar por uma rede com tamanho de
pacotes menor e o bit SP estiver desligado, o pacote é descartado e uma mensagem de erro pode ser
enviada para a origem. O bit MS ( More Segments - mais segmentos ) indica se este é o último fragmento
de um pacote ou não. O Deslocamento do Segmento indica a posição do primeiro byte deste fragmento
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dentro do pacote original e podemos usar o campo comprimento do segmento para descobrir o último.
O exemplo a seguir mostra o valor dos diversos campos de um pacote que é roteado por redes com

limitações físicas diferentes. O pacote chega por uma rede com limite de 4096 bytes em um único
fragmento a um roteador e passa para uma rede com limite de 1500 bytes e, em seguida, por uma com
limite de 600 bytes.

SP MS ComprimentoIdentificador DeslocamentoComprimento
de Segmentode Dados de SegmentoTotal

Sim Não 2300 798 0 2300

Sim Sim 1500 798 0 2300
Sim Não 800 798 1500 2300

Sim Sim 600 798 0 2300
Sim Sim 600 798 600 2300
Sim Sim 300 798 1200 2300
Sim Sim 600 798 1500 2300
Sim Não 200 798 2100 2300

O nó destino acaba recebendo cinco fragmentos que devem ser juntados para formar o pacote
original. Note que os fragmentos podem chegar em qualquer ordem e a intervalos diferentes ( ou até serem
perdidos ) por se tratar de um serviço de datagramas. Ao receber o primeiro fragmento o destino criar uma
área de memória do tamanho certo ( 2300 bytes, neste caso ) e associa o Identificador de Dados a este
“buffer”. Um contador é iniciado e cada fragmento que chega é colocado na posição correta da memória
e o contador é reinicializado. Quando o pacote original foi totalmente recebido, ele é passado para o nível
de transporte. Se o contador se esgotar à espera de um fragmento, o buffer é descartado e o pacote terá
que ser retransmitido pelo nível de transporte ( pode ser enviado um aviso para a origem conforme o bit
ER ).

Exercícios

3. Qual é a única camada do Modelo de Referência OSI que tem que “conhecer” a topologia de um

conjunto de redes? Por que?

2. Por que níveis de rede com circuitos virtuais podem usar algoritmos de roteamento mais

sofisticados do que os com serviço de datagramas?

1. No protocolo de nível de rede CLNS, o campo Identificador de Dados é preenchido com o valor

de um contador que é incrementado a cada pacote enviado. Outras máquinas podem estar usando
exatamente o mesmo valor para seus pacotes. Isto não pode causar problemas na hora de juntar
fragmentos de um pacote? Explique.



6. Nível de Rede - Página 54

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo   -   Tópicos Avançados de Processamento de Dados

4. Os endereços de administração universal do Ethernet são garantidamente únicos no mundo para

cada máquina. Por que a maior parte das implementações de nível de rede não adota este endereço,
mas define o seu próprio endereço lógico?

5. a) Observando o formato de alguns pacotes do nível de Rede do X.25 já podemos afirmar que se

trata de um protocolo de Circuitos Virtuais e não de Comutação de Pacotes. Por que?

Pedido de Conexão:          0 0 0 1  Número                  Dados:        0 0 0 1    Número
                                        de Canal Lógico                                       de Canal Lógico
                                         0 0 0 0 1 0 1 1                                        P(R)   M  P(S)  0
                                          TEO    TED                                                    Dados
                                           End. Origem
                                           End. Destino
                                             Opções
                                               Dados

b) Explique se uso de um protocolo de Circuitos Virtuais a nível de Rede facilita ou complica o
projeto do nível de Transporte.

TEO = tamanho de endereço de origem
TED = tamanho de endereço de destino

6. Como a implementação da fragmentação em protocolos de nível de rede (como o CLNS e o IP)

ajuda a manter a independência das camadas do Modelo de Referência OSI?
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7. Nível de Transporte
Todos os protocolos estudados até aqui tratavam de máquinas ligadas por uma única rede. O nível

de transporte é o primeiro protocolo “fim-a-fim”. O nível de rede cria a abstração de que um conjunto
( possivelmente muito grande ) de redes interligadas é uma enorme rede única em que cada máquina está
ligada diretamente a cada outra máquina. A função da camada de transporte é adaptar as características
desta rede abstrata às necessidades dos níveis superiores.

Como o nível de rede pode oferecer serviços de circuitos virtuais ou de datagramas e as aplicações
podem necessitar dos dois tipos de serviços, existem quatro combinações de adaptação a serem feitas pelo
nível de transporte. No caso em que as camadas superiores e o nível de rede usem o mesmo tipo de serviço
não sobra muito o que fazer no nível de transporte. Também é bastante símples ( mas ineficiente ) simular
serviço de datagramas em um rede de circuitos virtuais. O caso mais interessante ( e mais comum ) é
quando a rede oferece serviço de datagramas e as aplicações precisam de circuitos virtuais.

A ISO definiu cinco opções dentro do padrão 8073: o TP0 até o TP4 ( TP - Transport Protocol ) que
oferecem exatamente a mesma interface para o nível de sessão baseada em circuitos virtuais. A diferença
está na interface com o nível de rede. Foram definidas três tipos de rede ( tipo A, B e C ) em função dos
erros residuais ( porcentagem de dados com erro que chegam ao destino ) e erros sinalizados ( desconexão
ou “reset” ). No tipo A os dois níveis de erros da rede são aceitáveis para a aplicação, no tipo C não são
aceitáveis e no B só o erro residual é aceitável.

O TP0 ( chamado de classe símples ) opera com redes tipo A e é quase uma implementação nula
de nível de transporte. O TP1 ( classe de recuperação básica de erros ) foi projetado para redes tipo B e
acrescenta controle de fluxo e recuperação de erros com um algorítmo de janela equivalente ao que vimos
no nível de enlace. No TP2 é acrescentada a função de multiplexação - várias conexões de nível de
transporte podem usar a mesma conexão de rede. A ISO sugere o uso de redes tipo A com o TP2. O TP3
acrescenta a recuperação de erros sinalizados e é usada com redes tipo B. Finalmente, a TP4 acrescenta
a possibilidade de detectar PDUs perdidas ou fora de ordem para uso com redes tipo C ( como o caso da
ISO 8473 CLNS ).

Na classe TP4, que é a mais abrangente, foram definidas 10 tipos diferentes de PDUs. O primeiro
é o CR ( Connection Request - pedido de conexão ) que serve para estabelecer o circuito virtual. Se a
máquina destino puder aceitar a ligação ela responde com CC ( Connection Confirm ). O DR
( Disconnection Request ) e DC ( Disconnection Confirm ) servem para liberar o circuito virtual. A PDU
de dados, DT, transfere os dados dos níveis superiores e efetua o controle de fluxo. Quando é necessário
confirmar explicitamente o recebimento de dados ( normalmente isto é feito aproveitando pacotes DT
que fluem em sentido contrário ) pode ser enviado a PDU AK. Quando chegam dados fora de ordem eles
são rejeitados por pacotes RJ ( Reject ). A PDU ER ( Error ) serve para informar o outro lado do circuito
virtual sobre erros ocorridos e que não puderam ser contornados pelo nível de transporte.

Um problemas do sequenciamento estrito dos circuito virtuais é que uma mensagem enviada pelo
circuito pode demorar bastante para ser recebida se houver muitos dados pendentes. No ISO 8073,
portanto, cada conexão implica num segundo circuito virtual só para dados urgentes. Estes dados são
transmitidos pela PDU ED ( Expedited Data ) e confirmados por EA ( Expedited Acknowledge ). Se usado
corretamente, este mecanismo permite que dados de emergência passem à frente dos dados normais do
circuito virtual.
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8. Protocolos de Alto Nível
As camadas de 1 a 4 do modelo de referência OSI visam criar uma rede abstrata e perfeita ( ou quase )

capaz de receber uma combinação qualquer de bits e entregá-los sem perda e em ordem para qualquer
outra máquina. Os protocolos de alto nível servem para acrescentar a esta seqüência de bits uma estrutura
lógica ( Sessão ), um significado a nível sintático ( Apresentação ) e, finalmente, um significado a nível
semântico ( Aplicação ).

Devido à sua própria natureza, os protocolos de alto nível demoraram mais para serem padronizados
e raramente são muito bem definidos em pilhas de protocolos comerciais ( veja o próximo capítulo ). Esta
é a área onde se concentra a maior parte das pesquisas em redes de computadores atualmente.

8.1. Nível de Sessão

O conceito de Sessão é bem familiar aos usuários de computadores de grande porte - você se senta
na frente de um terminal desocupado e fornece seu nome e uma senha secreta. Uma vez aberta a sessão,
você pode enviar comandos para o mainframe e termina com um comando tipo “exit” ou “logout” para
liberar o terminal para o próximo usuário. A sessão dá uma certa estrutura à troca de mensagens ( inicio,
conversa e fim ) e cria um contexto diante do qual são interpretadas estas mensagens. Também no
exemplo do caixa eletrônico é criada uma sessão ao se inserir o cartão e encerrada ao se retirá-lo. Durante
a sessão é possível ao computador do outro lado identificar a pessoa que faz os pedidos.

O padrão ISO 8327 define pontos de sincronização maiores e menores que subdividem uma sessão
em unidades lógicas menores. Isto pode ser útil para agrupar mensagens que só têm sentido se recebidas
em conjunto. Seria bastante desagradável, por exemplo, se o caixa eletrônico enviasse uma mensagem
para retirar um valor de uma conta mas a ligação caisse antes que fosse enviada a mensagem para depositar
este valor na outra conta. Se algo assim ocorrer, o nível de sessão garante que as mensagens parciais não
tenham nenhum efeito e que se for reestabelecida a conexão de nível de transporte a conversa pode ser
reiniciada em um ponto estabelecido pelos dois lados ( um ponto de sincroniszação ).

Figura 8.1  -  Relação entre Conexões de Sessão e de Transporte
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A figura 8.1 mostra como uma conexão de transporte pode servir de suporte para várias conexões
de sessão ao longo do tempo ( parte superior da figura - exemplo de vários usuários de um mesmo
terminal ) ou como uma sessão pode sobreviver a uma falha catastrófica no nível de transporte ( omitindo,
na parte inferior da figura, a complexidade da ressincronização ).

Um aspecto que deve ser enfatizado é que cada camada precisa reproduzir em sua interface com o
nível superior todos os serviços presentes na interface com o nível inferior. Assim, por exemplo, se a
camada de sessão não incluísse chamadas para dados urgentes ( Expedited Data ) não seria possível o
nível de aplicação aproveitar este recurso do nível de transporte por não haver ligação direta entre estas
duas camadas. Isto complica bastante a definição dos protocolos de nível de Sessão e de Apresentação
de modo que estudando suas interfaces, nem sempre fica muito claro o que é funcionalidade fornecida
pela própria camada e o que é um serviço implementado mais abaixo.

A definição do nível de sessão é bastante complexa com mais de 30 tipos de PDUs diferentes
divididas em 12 categorias. Nem todas as implementações vão incluir todas as categorias e umas são
mesmo mutuamente exclusivas, como a Half-Duplex e a Duplex.

Um conceito importante deste padrão ISO é o de fichas ( “tokens” ) para controlar funções. Como
uma sessão envolve duas entidades simétricas ( em princípio ), são distribuídas fichas entre elas na criação
da sessão e apenas a “dona” da ficha pode efetuar certas operações. A outra estação deve requisitar a ficha
de desejar realizar aquela operação ( encerrar a sessão, por exemplo ) o que implica na concordância da
outra a respeito da ação a ser iniciada.

8.2. Nível de Apresentação

Uma símples seqüência de bits é totalmente desprovida de significado. É o uso de códigos que
permite dar uma interpretação a estes bits ( como indicando a letra “A”, por exemplo ). Se a máquina de
origem e a de destino de uma mensagem adotarem códigos diferentes o resultado será uma enorme
confusão.

Um texto pode ser representado por códigos ASCII ( American Standard Code for Information
Interchange - que é popular em micros ), por EBCDIC ( Extended Binary Coded Decimal Information
Code - que é bastante usando em máquinas de grande porte ), ISO 8859.1 ( uma extensão do ASCII para
linguas latinas ), Unicode ( caracteres de 16 bits ) ou ainda RTF ( Rich Text Format - permite indicar tipos
de letras, negrito, cores, etc... ). Um documento poderia ser descrito em TEX ou SGML. Uma fotografia
pode ser transmitida em PCX, GIF, TIFF, JPEG e muitos outros. Algumas maneiras de se representar
figuras são: Postscript, NAPLPS, QuickDraw, DXF e tantos outros. Existem, também, muitas maneiras
de se representar números e outros dados.

As duas soluções para este problema são: código virtual e tradução no receptor. No segundo caso
o padrão de Apresentação ISO 8823 oferece recursos para que o receptor indique os formatos de dados
que está apto a aceitar e o fornecedor explicite o formato escolhido. O receptor deve traduzir os dados
recebidos para um formato que o nível de Aplicação local possa utilizar. O número de códigos diferentes
mencionados no parágrafo anterior permite imaginar quantos tradutores terão que ser desenvolvidos para
esta solução. A alternativa é escolher um único formato como sendo o código virtual. Toda informação
a ser transmitida pela rede é traduzida na origem para este código e no destino para o formato nativo. O
número de tradutores é muito menor, mas pode ser ineficiente se as duas máquinas puderem operar com
o mesmo código diferente do código virtual. Outra complicação é que nem sempre é possível escolher
um código virtual capaz de expressar todas as informações de todos os outros códigos. Se traduzirmos
um texto em RTF para Unicode, por exemplo, ele perderá suas cores e formatação. Um texto Unicode,
por outro lado, com caracteres Árabes, não pode ser traduzido para RTF.
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8.3. Nível de Aplicação

Pode parecer estranho falar de padronização a nível de Aplicação já que cada aplicação é diferente
das outras. Três aplicações de rede, entretanto, se destacam como suficientemente populares e universais
para justificar uma padronização: terminais virtuais, transferência de arquivos e correio eletrônico.

Um computador que executa a aplicação de terminal virtual opera, para o usuário, como se fosse
um terminal ligado à máquina destino por uma símples porta serial. Isto permite um PC em São Paulo
simular extamente um terminal ligado a uma estação Unix em Los Angeles. Esta é uma aplicação
universal - tudo o que era possível fazer localmente naquela máquina pode ser feito agora de qualquer
parte do mundo. Todos os recursos do sistema operacional estão disponíveis através da rede.

A aplicação de transferência de arquivo complementa o terminal virtual ao permitir que a rede seja
usada para copiar informações de um disco local para outro disco na máquina destino. A grande
complicação desta aplicação é compensar as diferenças entre os diversos sistemas operacionais quanto
a nomes, outros atributos e até detalhes de formato.

Ao contrário destas aplicações que ligam o usuário a uma máquina distante, o correio eletrônico visa
ligar um usuário a outros usuários. Este sistema permite a um usuário compor uma mensagem e enviá-
la para outro, possivelmente sendo roteada por vários sistemas de correio eletrônico intermediários ( este
roteamento ocorre no nível de aplicação e é independente do que ocorre no nível de rede ). O usuário
destinatário pode se conectar ao sistema no momento em que desejar e receberá a mensagem neste
instante. Esta característica de não ser uma operação de tempo real simplifica o projeto do sistema e pode
ser vantajosa na comunicação de pessoas cujos horários são muito diferentes.

O padrão X.400 divide o sistema de transferência de mensagens em vários subsistemas ligados por
protocolos apropriados. Um padrão associado, o X.500, define um serviço de diretório para que os valores
dos campos a serem fornecidos ao X.400 possam ser encontrados facilmente.

Exercícios

4. No nível de Aplicação do Modelo de Referência OSI foram (e estão sendo) definidos uma

grande variedade de protocolos.
a) Por que?
b) Um destes protocolos é o X.400 - explique para que serve.

3. O nível de sessão permite à aplicação marcar “pontos de sincronização”. Para que servem?

2. Para que servem os pontos de sincronização em uma conexão de rede de computadores? Qual é

o mais baixo nível do Modelo de Referência OSI em que este conceito pode ser usado?

1. Para que serve a camada do nível de Apresentação do Modelo de Referência OSI?
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5. O computador PC ( processador Intel ) armazena o byte menos significativo de uma palavra na

posição de memória de endereço mais baixo. O Macintosh ( processador Motorola ) guarda o byte
mais significativo nesta posição. Que camada da pilha de protocolos deve compensar isso na
transferência de arquivos entre as duas máquinas?
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9. Pilhas de Protocolos Comerciais
Foram desenvolvidas muitas redes locais comerciais, muitas das quais cairam em desuso. Algumas

das mais importantes serão apresentadas a seguir com seus protocolos organizados segundo o Modelo
de Referência OSI.

O projeto dividido em camadas permite que cada parte de nossa "pilha de protocolos" seja
relativamente independente das outras. Isto facilita o projeto e depuração dos protocolos e dá uma maior
flexibilidade ao usuário, que pode combinar os protocolos mais convenientes para a sua aplicação.

É importante ter em mente a distinção entre este modelo de referência e os protocolos da ISO. Estes
formam uma pilha de protocolos particular, que segue o modelo de referência, mas não impede que o
modelo sirva de ferramenta de estudo de outras pilhas (como veremos a seguir). A maior parte dos
protocolos que serão estudados aqui foram desenvolvidos sem levar em conta este modelo, o que faz com
que diversos autores discordem das divisões exatas mostradas aqui. Nem por isso a organização adotada
deixa de ser útil.

9.1. NetBIOS

O software básico dos computadores tipo IBM PC é dividido em duas partes: o BIOS (sistema básico
de entrada e saída) e o DOS (sistema operacional de disco). A idéia é que o BIOS isolaria o resto do
software das características de um hardware particular, permitindo que qualquer aspecto pudesse ser
alterado sem afetar o DOS e as aplicações. Por problemas de desempenho as aplicações acabaram
geralmente fazendo uso direto do hardware, o que diminuiu o sucesso (mas não a validade) desta
arquitetura. Ao projetar sua primeira rede para micros, a PC LAN, a IBM resolveu criar o NetBIOS para
permitir que as aplicações pudessem independer do hardware da rede. Como mostra a figura 9.1, uma
aplicação pode usar o NetBIOS no nível de enlace, para trocar pacotes isolados e sem confirmação, ou
estabelecer uma conexão a nível de sessão.

Ethernet      Redes Proprietárias

Serviço de Datagramas

Sessão, Nomes

Aplicação

INT 5Ch INT 5Ch

Figura 9.1  -  NetBIOS
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A mesma interface, a chamada INT 5Ch, é usada pela aplicação para se comunicar com o nível de
sessão e o nível de enlace do NetBIOS. Uma característica marcante desta pilha de protocolos é que não
foram padronizadas as unidades de dados de protocolos (PDUs) a serem enviados pelas camadas do
software. Isto significa que, apesar de todas as aplicações desenvolvidas em cima da implementação do
NetBIOS de um fabricante funcionarem perfeitamente com a implementação de outro fabricante,
raramente as duas implementações poderão ser instaladas nas mesma rede. Outro aspecto bastante óbvio
é a ausencia de um nível de rede, o que explica por que redes tipo NetBIOS normalmente se restringem
a redes departamentais isoladas.

Uma estrutura de dados denominada bloco de comando de rede (NCB) é apontado pelos registradores
ES:BX como parâmetro da chamada INT 5Ch. Esta estrutura contém informações como: comando a ser
executado, resultado do comando, número da sessão, número do nome, endereço dos dados a serem
transferidos, valores de "timeout" e diversas outras informações.

O primeiro grupo de comandos são as funções gerais: reset (reinicializa o hardware e tabelas usadas
pelo NetBIOS), cancel (cancela um comando que ainda não tenha sido completado), adapter status
(obtem diversas informações e estatísticas) e unlink (completa uma operação de "boot" pela rede).

Um dos conceitos mais importantes do NetBIOS é a idéia de nomes. Uma estação pode registrar um
nome e receber mensagens por este nome no lugar do endereço físico (note que apesar de no diagrama
acima a função de nomes estar indicada no nível de sessão, o nível de datagramas também usa nomes para
o envio de mensagens). Cada estação pode ter até 17 nomes de 16 caracteres cada, onde o primeiro nome
contém o endereço físico seguido por zeros. Os nomes podem ser únicos ou de grupo, o que permite
operações de "multicast" e "broadcast". Um comando para registrar um nome único só tem sucesso se
nenhuma outra estação estiver usando este nome. Assim, as seguintes funções são bastante óbvias: add
name, add group name e delete name.

As funções do serviço de datagramas são as que se poderia esperar: send datagram (envia uma
mensagem para uma estação ou um grupo), send broadcast datagram (envia uma mensagem para
todos), receive datagram (recebe mensagem) e receive broadcast datagram (recebe uma mensagem
destinada a todos).

No nível de sessão podemos usar os seguintes comandos: call (tenta estabelecer uma conexão com
outra estação), listen (aguarda que outra estação tente conectar com esta), hang up (encerra uma conexão
de sessão), send (envia uma mensagem usando a sessão indicada), chain send (envia várias mensagens
em seqüência), receive (recebe uma mensagem da sessão indicada), receive any (recebe uma mensagem
de qualquer sessão aberta) e session status (informações sobre sessões).

Dos 19 comandos apresentados, 16 podem ser invocados com a opção "NO WAIT" que permite que
o programa continue executando enquanto o comando é processado. Neste caso, um dos campos do NCB
indica o endereço de uma rotina a ser chamada quando o comando tiver terminado. Assim, é normal um
programa dar vários "receive" e continuar fazendo outras coisas. Quando chega uma mensagem, esta é
processada pela rotina apropriada. A razão de se deixar diversos "receive" pendentes é que mensagens
que chegam são perdidas se não estiverem sendo esperadas.

9.2. Appletalk

A figura 9.2 mostra que, apesar de ter sido desenvolvido para uma máquina específica, o Appletalk
é a pilha de protocolos que segue mais de perto o modelo de referência. Existem duas implementações
do Appletalk: o "Phase 1" e, mais recentemente, o "Phase 2". As diferenças entre as duas não são muito
grandes e não serão mencionadas aqui, sendo esta descrição a do "Phase 2".

O hardware "LocalTalk" é simplemente a porta serial que faz parte de todo Macintosh (capaz de
transmitir 230kbps). Podem também ser usadas placas Ethernet ou Token Ring. Para cada hardware
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existe um protocolo de acesso de nível de enlace (LAP - Link Access Protocol) correspondente. No caso
do Ethernet os pacotes seguem a norma IEEE 802.3, e não a DIX (Dgital, Intel, Xerox). É acrescentado
o cabeçalho tipo SNAP (Sub-Network Access Protocol) para conter um campo com o tipo de pacote. Um
protocolo de resolução de endereços (AARP - Apple Address Resolution Protocol) mantém a relação
entre os endereço físico do hardware e o endereço lógico do nó (de 8 bits).

Datagram Delivery Protocol  (DDP)

TokenTalk
TLAP

EtherTalk
ELAP

LocalTalk
LLAP

Token
Ring

Ethernet
Localtalk

RTMP AEP ATP NBP

ADSP ZIP ASP PAP

AFP Postscript

Servidor
Arquivos

Servidor
� �������	�	�	
��

Figura 9.2  -  AppleTalk

O nível de rede é implementado pelo protocolo de entrega de datagramas (DDP) que cuida do
roteamento entre redes. As interfaces com as entidades de nível superior (SAPs) são identificadas por um
número de soquete. O DDP, então, entrega datagramas entre soquetes identificados por: número do
soquete (8 bits) mais número do nó (8 bits) mais o número da rede (16 bits).

Os protocolos de transação, ou transporte, (ATP - Apple Transaction Protocol) e de sessão (ASP -
Apple Session Protocol) dispensam maiores explicações. O protocolo de impressão (PAP - Printer
Access Protocol) é uma alternativa no nível de sessão e o protocolo de seqüência de dados (ADSP - Apple
Data Stream Protocol) é outra. As impressoras usam a linguagem Postscript como nível de apresentação
enquanto os servidores de arquivos se valem do protocolo de arquivos (AFP - Apple Filing Protocol).

Existem uma série de protocolos auxiliares. No nível de transporte eles são: protocolo de
gerenciamento de tabela de roteamento (RTMP - Routing Table Maintenance Protocol), protocolo de eco
(AEP - Appletalk Echo Protocol) e de associação de nomes (NBP - Name Binding Protocol). O nível de
rede consulta certas tabelas para rotear os datagramas e o RTMP mantém dinamicamente atualizadas
estas tabelas. A administração manual destas tabelas era o maior inconveniente de redes mais antigas.
O protocolo de eco simplesmente manda de volta tudo o que recebe. Isto permite isolar problemas com
a rede e testar desempenho. Números de 32 bits não são convenientes para serem manipulados por
pessoas, e nem é uma boa idéia guardar estes números em arquivos ou programas em faces de possíveis
reconfigurações da rede. O Appletalk permite o uso de nomes compostos por três partes de até 32
caracteres cada ( objeto:tipo@zona ) no lugar de endereços. O NBP cuida de manter a correspondencia
entre nomes e endereços. Note que o fato do endereço completo de um soquete também ter três
componentes é pura coincidência não havendo nenhuma relação, por exemplo, entre o nome da zona e
o número da rede. Um nome típico pode ser "File Server 1:AFP Server@Marketing".
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9.3. Novell

Com a introdução, em 1983, do NetWare 286 ( NetWare 2.X ) a Novell assumiu uma posição de
liderança no mercado de redes para PCs e mantém esta posição até hoje. Uma das razões desse sucesso
foi a definição de um sistema operacional mais poderoso que o DOS para o servidor de arquivos. As
estações de trabalho podiam operar com o DOS e até operar com aplicações desenvolvidas para o
NetBIOS, como mostra a figura 9.3. Mais tarde foi desenvolvido software para permitir que computadores
Macintosh ou com o sistema OS/2 pudessem usar servidores Novell.

Token

Ring

Ethernet ARCNET outros Token

Ring

Ethernet ARCNET outros

IPX

SPX

Roteador ( IPX, RIP, SAP )

SPX

Serviços

de Arquivos
NETWARE

   ( NCP )

Shell

NETWARE

   ( NCP )

Aplicações

de Terceiros

Aplicações

de Terceiros

Figura 9.3  -  Novell 2.X

O NetWare Core Protocol é, como o nome diz, o coração de todo o sistema. Outras aplicações que
operem no servidor usam o protocolo de troca de pacotes seqüenciados ( SPX - Sequenced Packet
Exchange ) no nível de transporte. Já o NCP incorpora seu próprio protocolo de transporte otimizado para
acesso a arquivos.

No nível de rede a Novell resolveu adaptar protocolos desenvolvidos pela Xerox ( IDP da XNS -
Internetwork Datagram Protocol da Xerox Network System ) e criou o IPX ( Internetwork Packet
Exchange ). Este é o único protocolo deste nível nas estações, já que apenas os servidores podem servir
de roteadores. O protocolo de informação de roteamento ( RIP - Routing Information Protocol ) serve,
então, para manter as tabelas usadas pelo IPX nos servidores. O protocolo de propaganda de serviços
( SAP - Service Advertising Protocol ) permite a troca de informações sobre os serviços disponíveis na
rede.

A experiência acumulada com o Novell 2.X permitiu o lançamento do NetWare 386, mostrado na
figura 9.4. O software das estações não sofreu grandes alterações em função da compatibilidade com
versões anteriores, mas o servidor passou operar com uma vasta gama de protocolos.

O nível de enlace ficou mais padronizado com o ODI, o que facilita o uso de múltiplas pilhas de
protocolo simultaneamente na estação e/ou no servidor. Agora também é possível carregar e eliminar
estas pilhas de protocolos a qualquer instante, e não mais apenas no "boot" do sistema
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Figura 9.4  -  Novell 3.X

Alguns protocolos adicionais não estão na figura: AFRP (protocolo de fragmentação para ARCNET),
o protocolo de erro e o de eco. A fragmentação é necessário no caso do ARCNET por esta rede não
trabalhar com o tamanho de pacote que os níveis superiores do Novell usam.

O IPX trabalha com endereços de 12 bytes: 4 bytes para indicar a rede, 6 bytes contém o endereço
físico do nó e mais 2 bytes para indicar o número do soquete (SAP) do nível de transporte.

9.4. Vines
Um dos concorrentes mais importantes no mercado de redes com servidores dedicados para PCs é

o Vines da Banyan Systems Inc. Baseado num sistema operacional Unix modificado para o servidor, o
Vines tenta abrigar o máximo de protocolos possível, como mostra a figura 9.5.

Note que o servidor contém uma implementação completa do Appletalk para poder se comunicar
com máquinas tipo Macintosh. Dos protocolos próprios do Vines, é interessante notar que a fragmentação
de pacotes acontece no nível de enlace (VFRP). A pilha de protocolos TCP/IP também é implementada
no servidor para a comunicação com máquinas que usem este tipo de protocolo.

O nível de rede Vines é baseado em protocolos proprietários (VIP - Vines Internetwork Protocol,
VRTP - Vines Routing Update Protocol, VARP - Vines Address Resolution Protocol e VICP - Vines
Internet Control Protocol) que são muito parecidos, mas incompatíveis, com o TCP/IP.

Dois protocolos proprietários foram definidos para o nível de transporte - o VIPC (Vines
Interprocess Communications Protocol) que oferece um serviço de datagramas, e o VSPP (Vines
Sequenced Packet Protocol) que é um serviço orientado a conexões.

Os protocolos de mais alto nível podem usar chamadas remotas de procedimentos (NetRPC) ou
abrir soquetes como no Unix de Berkeley. Uma interface padrão SMB (Server Message Block) fornece
compatibilidade com o LAN Manager da Microsoft.

Cada estação recebe um endereço lógico de 48 bits. Os primeiros 32 Bits são o número de série do
servidor (indicado por um hardware que liga na interface paralela do micro) e os outros 16 indicam a
estação. O número de estação 1 indica o próprio servidor. Uma entidade de nível de transporte tem uma
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3. Aplicações desenvolvidas para o NetBIOS podem operar em estações de trabalho Novell. E

quanto ao servidor Novell, elas podem ser executadas lá ou não? Justifique.

2. O NetBIOS usa nomes lógicos no lugar de endereços. O AppleTalk e o TCP/IP usam ambos e

precisam de protocolos para fazer a conversão de um para outro. Qual é a vantagem de usar nomes
simbólicos em redes de computadores?

porta indicada por um número de 16 bits. Assim, qualquer entidade de transporte pode ser indicada por
um endereço de 64 bits.

VINES Fragmentation Protocol  (VFRP)

Device Drivers

Meios Físico - Cabo Coaxial, Fibra Ötica, Par Trançado

LLAP,ELAP
TLAP

DDP

RTMP, AEP
ATP, NBP

ZIP, ASP
PAP

Postscript,
AFP

IP,ICMP,ARP

TCP, UDP

soquetes

� ��� � ������	 �	�

de Terceiros

VINES IP, RTP, ARP, ICP

IPC SPP

NetRPC SMB

Serviços

de Arquivos

soquetes

Serviços - StreetTalk,

VANGard, Mail, etc...

AppleShare ���������	��
	��

de Nível

de Usuário

Implmentado

no Núcleo

do Unix

Figura 9.5  -  Vines

9.5. Outras

Algumas das mais importantes pilhas de protocolos comerciais não foram apresentadas aqui, como
o LanManager da Microsoft, o DECNet Phase IV da Digital Equipment Corporation ou o SNA da IBM.
Está claro que se fossemos aprofundar este assunto, o tempo necessário seria maior do que o disponível
para o curso inteiro.

O mais importante, aqui, é dar uma rápida visão de como a teoria de redes de computadores se
compara com a prática das implementações comerciais.

1. A maior parte das pilhas de protocolos estudadas possuem um protocolo de resolução de

endereços: o AARP do AppleTalk, o ARP do TCP/IP e o VARP do Vines. Por que o Novell não tem
algo equivalente?

Exercícios
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4. Uma estação com o Novell 3.0 pode se comunicar com um computador com o TCP/IP, mas não

com outro que opera com o NetBIOS. Por que?

5. O NetBIOS não possue nível de rede e, portanto, não admite interligação de mais de uma rede.

Se fosse acrescentado este nível ao NetBIOS, o seu uso de nomes no lugar de endereços passaria a
ser um grande problema. Por que?

6. Na situação descrita abaixo, quais são os equipamentos que devem ser adquiridos para resolver o

problema? Indique de maneira genérica (ex.: ponte Arcnet/MAP) de maneira não
ambígua usando os termos definidos no curso: repetidor, ponte, meia-ponte, roteador e
"gateway".

7. Quais são as limitações da solução proposta em sua resposta à pergunta anterior?

    Uma empresa tem um prédio com escritórios na Lapa e uma fábrica junto ao
departamento de desenvolvimento no bairro do Jaguaré. A figura abaixo mostra a
configuração atual dos computadores usados na firma.
    Na parte administrativa foi instalada uma rede Novell 3.11 usando PCs e ATs como
estações de trabalho e uma máquina 486SX como servidora.
    O departamento de desenvolvimento usa três estações SUN Sparcstation e uma HP-PA
RISC, todas rodando Unix e interligadas numa rede Ethernet 10 base 2 (Cheapernet) e
software TCP/IP e sistema de arquivos remotos NFS que fazem parte do próprio Unix.
    A fábrica em si optou por interligar seus PCs que fazem parte dos equipamentos de
automação por uma rede Token Ring de 16 Mbits/segundo. O software atual é o LAN
Manager da Microsoft em cima do NetBIOS, mas o LAN Manager pode ser configurado
para operar com o TCP/IP.
    A idéia é integrar todas as máquinas da empresa para que possa haver no mínimo troca
de arquivos entre elas.
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10. TCP/IP

ARP IP ICMP

TCP UDP

FTP SMTP TELNET SNMP

Ethernet Token
Ring

ARCNET outros

Figura 10.1  -  Protocolos TCP/IP

Fruto direto do desenvolvimento de protocolos para redes de longa distância na década de 70, os
protocolos TCP/IP se tornaram sinônimo de interoperabilidade. Sob a tutela do Departamento de Defesa
Americano, as universidades e organizações governamentais se ligaram através da rede ARPANET. O
mecanismo de definição de protocolos é a publicação de documentos pedindo comentários sobre a
proposta (RFCs - Request For Comments). Os documentos mais importantes estão indicados a seguir
(onde OBR indica obrigatório, REC é recomendado e OPC é opcional):

Protocolo Nome Status RFC
------------Protocolos Oficiais IAB OBR 1360
------------Números Definidos OBR 1340
------------Requisitos dos Nós - Comunicação OBR 1122
------------Requisitos dos Nós - Aplicações OBR 1123
------------Requisitos dos Roteadores OBR 1009
IP Protocolo Interredes OBR   791
ICMP Protocolo de Mensagens de Controle Interrede OBR   792
IGMP Protocolo de Transmissão de Grupo REC 1112
UDP Protocolo de Datagrama de Usuário REC   768
TCP Protocolo de Controle de Transmissão REC   793
TELNET Protocolo TELNET REC   854,855
FTP Protocolo de Transferência de Arquivos REC   959
SMTP Protocolo Símples de Transferência de Correio REC   821
MAIL Formato de Mensagens Eletrônicas REC   822
CONTENT Campo de Tipo de Conteúdo REC 1049
NTP Protocolo de Horário de Rede REC 1119
DOMAIN Sistema de Nomes por Domínios REC 1034,1035
DNS-MX Roteamento de Correio com Domínios REC   974
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Protocolo Nome Status RFC
SNMP Protocolo Símples de Gerenciamento de RedesREC 1157
SMI Estrutura de Gerenciamento de Informação REC 1155
MIB-II Base de Informações de Gerenciamento-II REC 1213
EGP Protocolo de Roteadores Externos REC   904
NetBIOS Protocolos de Serviços NetBIOS OPC 1001,1002
ECHO Protocolo de Eco REC   862
DISCARD Protocolo de Discarte OPC   863
CHARGEN Protocolo de Geração de Caracteres OPC   864
QUOTE Protocolo de Citação do Dia OPC   865
USERS Protocolo de Usuários Ativos OPC   866
DAYTIME Protocolo de Hora e Data OPC   867
TIME Protocolo do Servidor de Hora OPC   868
TFTP Protocolo Trivial de Transferência de Arquivos OPC 1350
RIP Protocolo de Informações de Roteamento OPC 1058

10.1. Address Resolution Protocol (ARP)

Muitos outros protocolos de mais baixo nível estão definidos, além de outros que ainda estão em
estudo ou são de carater experimental. Um desses protocolos de baixo nível é o de resolução de endereços
(ARP - RFC 826) que está indicado no nível rede na figura 10.1. Cada nó de um conjunto de redes
interligadas recebe um endereço IP diferente de 32 bits. Dado um endereço IP de uma estação na mesma
rede que quem quer enviar a mensagem, é o ARP quem descobre o endereço físico a ser usado. Cada nó
mantém uma pequena tabela com a correspondencia entre endereços físicos e IP. Se o endereço desejado
estiver na tabela, já está resolvido o problema. Caso não esteja, é transmitido um pacote de "broadcast"
no formato ARP e o pacote original é descartado (para simplificar, já que os níveis mais alto devem ter
lógica de retransmissão). A tabela é atualizada quando voltar alguma resposta, de modo que a próxima
tentativa de transmitir para aquela estação terá sucesso. Assim, uma estação só mantém informações
sobre os nós com que efetivamente se comunica, o que reduz o espaço de memória ocupado. É claro que
existem mecanismos para eliminar informações que fiquem obsoletas.

10.2. Internet Protocol (IP)

O protocolo fundamental deste tipo de rede é o IP. Os endereços IP são de 32 bits e normalmente
são representados como quatro números decimais separados por pontos. Por exemplo, o endereço
hexadecimal 8F6B036Dh é indicado por 143.107.3.109. Este endereço é dividido em duas partes: o
número da rede e o número do nó. Quantos bits são dedicados a cada parte depende do tipo do endereço:

        1     2 3
01234567890123456789012345678901

Tipo A 0   rede    |                   nó
Tipo B 10            rede        |            nó
Tipo C 110                   rede               |       nó

A lógica deste tipo de organização é que existem poucas redes com um número muito grande de nós,
mas muitas redes pequenas. Reservamos endereços com 0s para indicar valores desconhecidos.
Enquanto 0.0.0.26 indica a estação 26 de uma rede ignorada, 143.107.0.0 indica uma máquina
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desconhecida na rede 143.107 ( também é uma maneira conveniente para designar a rede como um todo
). Um endereço com todos os bit em 1 indica “broadcast”. Assim, para enviar para todos os nós da rede
143.107 podemos usar o endereço 143.107.255.255. Na realidade, como o “broadcast” é limitado a um
única rede, o endereço 255.255.255.255 poderia ser usado por um nó da rede 143.107 com exatamente
o mesmo resultado.

Os seguintes campos fazem parte do cabeçalho do PDU do protocolo IP, conforme mostrado na
figura 10.2. Versão (4 bits) - confirma que o transmissor e receptor estão usando a mesma versão do
software. A versão atual é a 4. IHL (4 bits) - comprimento do cabeçalho em palavras de 32 bits. Tipo
de Serviço (8 bits) - indica a qualidade de serviço exigida pelo pacote. Comprimento Total (16 bits)
- indica o comprimento em bytes do datagrama. Indentificação (16 bits) - usada na montagem de pacotes
fragmentados. Flags (3 bits) - o primeiro é sempre zero, o segundo indica se a fragmentação é permitida
ou não e o último indica se existem mais fragmentos depois deste ou não. Deslocamento do Fragmento
(13 bits) - indica onde este fragmento se encaixa no pacote original em múltiplos de 64 bits. Tempo de
Vida (TTL - 8 bits) - indica quantos segundos de vida este pacote tem antes de ser discartado. Isto impede
que um pacote fique preso indefinidamente em algum "loop". Protocolo (8 bits) - qual protocolo de mais
alto nível deve receber este pacote. Checagem do Cabeçalho (16 bits) - confirma a integridade do pacote.
Endereço de Origem (32 Bits) - quem está enviando este pacote. Endereço de Destino (32 bits) - onde
este pacote está tentando chegar. Existe, também, um campo de opções de segurança e roteamento. É
interessante comparar este formato com o usado no ISO 8473 (CLNS). Podemos verificar que a única
diferença significativa está no fato deste separar nos endereços o número da rede e do nó que são contidos
em campos de comprimento variável. O “enchimento” serve para garantir que o tamanho do cabeçalho
IP seja um múltiplo de 4 bytes.

Figura 10.2  -  Formato do PDU do IP

Os campos referentes à fragmentação de pacotes operam exatamente como no CLNS: o comprimento
total, identificador e o deslocamento de fragmento. Já para o roteamento, o campo que interessa é o
endereço de destino. A figura 10.3 mostra uma configuração típica de interligação de redes. Cada roteador
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é ligado a duas, ou mais, redes diferentes e recebe um endereço IP próprio para cada uma das redes.
Quando chega um pacote, a parte da rede de seu endereço de destino é comparada com o número de cada
rede ao qual está ligado o roteador. Caso o destino seja um “vizinho” deste nó, a mensagem é enviada
diretamente pela interface apropriada. Senão, é consultada uma tabela que lista para cada rede qual é o
próximo roteador no caminho.

Figura 10.3  -  Típica interligação de redes

Um problema com este esquema é que cada nó teria que ter uma tabela com uma entrada para cada
rede existente no sistema ( que pode ser o mundo inteiro, no caso da Internet ). Observando a figura 10.3
vemos que todas as entradas da tabela no nó 195.9.7.21 indicam o roteador A ( 195.9.7.5 quando visto
do primeiro nó ) como o próximo passo da rota. Podemos compactar significativamente a tabela ao criar
uma rota “default” que é usada sempre que a rede do destino não estiver explicitamente indicada na tabela.
Neste caso, a tabela do nó 195.9.7.21 só precisa conter a rota default, já que só é consultada quando o
nó destino não for da rede 195.9.7. A tabela do roteador B é, também, bastante compacta:

Rede Destino Interface Próximo Nó
195.9.7 Token Ring 195.9.12.15 (A)
0.0.0.0 (default) Serial 195.1.49.2 (C)

Isto indica que o roteador B pode enviar pacotes diretamente para as redes 195.9.12 e 195.1.49 sem
consultar a tabela, pode enviar para a rede 195.9.7 por intermédio de A e “para o resto do mundo” através
de C. Uma tabela de apenas duas entradas é suficiente para o nó B rotear pacotes para todos os destinos
possíveis. Isto é típico de roteadores na “periferia” do sistema, que é o caso mais comum.

10.3. Internet Control Message Protocol (ICMP)

O protocolo de mensagens de controle (ICMP) permite que os nós sejam avisados sobre problemas
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na transmissão de pacotes. Note que a geração destes avisos é opcional - um pacote pode ser
sumariamente descartado sem nenhuma explicação. Apesar de ser, na prática, uma extensão do IP, o
ICMP é implementado como se fosse um protocolo de nível de transporte com seus PDUs encapsulados
dentro dos PDUs do IP.

Dos 13 pacotes definidos neste protocolo, o número 3 ( destino inatingível ) é o mais comum. Ele
indica detalhes do problema para que o usuário possa saber se a máquina está fora do ar, se há um problema
na rede pelo caminho, se faltou permissão para fragmentar o pacote, ou se o processo especificado não
está operando na máquina destino.

Os pacotes 8 ( Pedido de Eco ) e 0 ( Resposta de Eco ) são utilizados pelo programa “ping” para testar
o funcionamento e desempenho da rede de comunicação entre dois nós.

Já o pacote 5 ( Redirecionamento ) é usado pelo roteador para indicar para o nó de origem a existência
de um caminho mais curto. Suponha que o nó 195.9.12.43 tente enviar uma mensagem para o nó
195.9.7.21 da figura 10.3 através do roteador B. Consultando sua tabela, B decide enviar o pacote para
o roteador A pela interface Token Ring. Reparando que está enviando o pacote exatamente pela mesma
rede em que chegou, o ICMP de B envia também um pacote de redirecionamento para a origem para avisá-
la para usar A da próxima vez. Uma estratégia bastante popular é iniciar a tabela dos nós não roteadores
com apenas uma entrada default indicando algum roteador. Ao receber pacotes ICMP de redirecionamento,
o nó vai atualizando sua tabela dinamicamente. Assim, apenas as tabelas dos roteadores precisam ser
alteradas quando há uma mudança na topologia da rede. Mesmo esta administração pode ser automatizada
pela utilização de protocolos como o RIP ( descrito mais adiante ).

10.4. User Datagram Protocol (UDP)

Os dois protocolos de nível de transporte trabalham com o conceito de "portas" na interface com
o nível de sessão. Estas portas são indicadas por números de 16 bits, de modo que qualquer porta do
mundo (no caso do Internet) pode ser localizada por um endereço de 48 bits: número da porta mais
endereço IP.

O UDP não acrescenta nenhuma funcionalidade ao IP além desta multiplexação. É usado por
aplicações que desejam trocar pacotes isolados e que possam tolerar a possibilidade de perdas. A grande
vatágem do UDP é evitar a complexidade de se estabelecer uma conexão.

Enquanto é comum aplicações escolherem um número de porta aleatório que não esteja em uso para
se comunicarem, certos servidores trabalham com números de portas pré-estabelecidos para que outras
aplicações possam “encontrá-los”. Assim, ao se enviar uma mensagem para a porta 13 de outra máquina,
recebemos um pacote com a hora e data daquele nó como resposta. A porta 11 serve para listar os usuários
de um nó, e a 7 é um “eco” que simplesmente devolve o que foi enviado ( para testes ). O servidor de nomes
usa sempre a porta 53 e o RIP a 520.

10.5. Transmission Control Protocol (TCP)

O UDP trabalha com o conceito de datagramas enquanto que o TCP implementa circuitos virtuais.
Desta forma, o TCP é equivalente ao TP4 da ISO ao adaptar uma rede de datagramas (IP) para aplicações
que operam com conexões lógicas. A figura 10.4 mostra a PDU usada neste protocolo. As portas de
origem e destino funcionam como no UDP ( inclusive com serviços, como ECO, que usam exatamente
os mesmo números ). Os campos de número de seqüência e número de confirmação implementam o
protocolo de janelas. A diferença em relação aos protocolos vistos até aqui é que estes números se referem
a bytes enviados, e não a pacotes. Assim, depois do pacote 100 com 600 bytes deve vir o pacote 700. O
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campo janela indica quantos bytes ( após o indicado pelo número de confirmação ) o receptor pode aceitar.
Isto serve para impor um controle de fluxo.

Figura 10.4  -  Formato da PDU do TCP

O campo de 4 bits Deslocamento indica onde começa a PDU de Sessão no pacote ( ou seja, qual é
o tamanho do cabeçalho TCP incluindo as opções e “enchimento” ). Os flags têm os seguinte significados:
URG - indica que o campo ponteiro urgente tem um valor válido, ACK - o campo de confirmação tem
um valor válido, PSH - exige a entrega imediata deste pacote, RST - reinicializa a conexão, SYN - o
receptor deve sincronizar o número de seqüência, FIN - fim dos dados. O campo de checagem permite
verificar se houve algum erro no processamento ou transmissão do pacote.

Normalmente os bytes surgem do outro lado exatamente na seqüência em que foram enviados. Em
certos casos, porém, é necessário passar uma mensagem à frente das outras. Neste caso é indicado um
byte pelo ponteiro urgente e todos os byte anteriores do pacote são imediatamente entregues ao destino.
Isto equivale aproximadamente aos dados expeditos da ISO. Quando informações são enviadas pelo
TCP, elas podem ficar armazenadas por um certo tempo em buffers na origem e no destino. O bit PUSH
pode exigir que estes buffer sejam esvaziados para garantir a entrega imediata de todos os dados ( como
a função FLUSH dos sistemas de arquivos ). Note que o PUSH não altera a ordem dos dados.

Quando é estabelecida uma nova conexão, o transmissor escolhe uma número aleatório de 32 bits
como seu número de seqüência inicial e liga o bit SYN para que o receptor sincronize seu contador. A
figura 10.5 mostra uma “conversa” típica do protocolo TCP. Normalmente a aplicação de um dos lados
fica escutando em uma porta à espera que outra faça uma chamada. No caso do TCP existe apenas um
único comando ( ao contrário do NetBIOS que tem LISTEN e CALL ) onde o nó remoto pode ser
especificado ou não. Apesar da complexidade maior, o protocolo TCP tem como vantagem o fato de que
consegue estabelecer uma conexão mesmo quando duas aplicações fazem chamadas simultâneas uma
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para outra.

Figura 10.5  -  Típica operação do protocolo TCP

Vemos uma máquina chamando outra que está a espera da conexão. Uma vez sincronizados os
números de seqüência, o primeiro nó envia dois pacotes de 100 bytes cada ( este não é um tamanho típico;
foi usado no exemplo para simplificar os números ). Não está sendo mostrado o valor do campo janela,
mas podemos supor que é maior ou igual a 200 no exemplo. Após uma série de pacotes de dados o segundo
nó envia um pacote com o bit FIN ligado. Isto significa que metade da conexão full-duplex está encerrada.
O primeiro nó pode continuar enviado dados que serão confirmados. O seu último pacote terá o bit FIN
ligado e, quando for confirmado, encerrará de vez a conexão.

Como o número de seqüência inicial é aleatório, pode ser escolhido um número que corresponda
a um pacote de uma conexão anterior que esteja perdido pela rede ( apesar disto ser de uma probabilidade
ridiculamente pequena ). Em função disto, após encerrada uma conexão só pode ser estabelecida outra
com a mesma porta após um certo tempo que deve ser suficiente para quaisquer pacotes perdidos



10. TCP/IP - Página 74

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo   -   Tópicos Avançados de Processamento de Dados

morrerem de velhice ( campo TTL - Time To Live ). O flag RST ( Reset ) é usado em respostas a pacotes
que chegam sem ser esperados ( número de seqüência invalido, bit SYN ligado no meio da conversa,
etc. ). A reinicialização de uma conexão pode implicar na perda de dados já enviados.

Podemos dividir o “espaço” de bytes em três regiões: até o último ACK recebido estão aqueles que
já chegaram do outro lado, depois destes até o meu número de seqüência estão os enviados que ainda não
foram confirmados, e destes até o último ACK + a última janela são aqueles que posso enviar sem esperar
que chegue algum pacote do outro lado. O byte indicado por ACK + janela só pode avançar, nunca voltar
atrás. O valor de janela pode diminuir, é claro, a medida em que o outro lado vai recebendo dados. Se
o valor deste compo chega a zero, dizemos que o outro lado “fechou a janela”. Quando isto acontece
devemos enviar periodicamente pacotes vazios para descobrir pela resposta se a janela continua fechada.
Em implementações simplistas do TCP, ocorria o problema da “janela maluca” onde, após um lado fechar
a janela, tão logo surgiam alguns bytes de buffer ele anunciava isto para o outro lado que enviava o número
certo de bytes fechando a janela novamente. O desempenho cai dramaticamente pois a informação passa
a ser enviada em pequenos pacotes menores que os cabeçalhos do TCP e IP. A solução para este problema
é só avisar o outro lado que a janela abriu quando houver um buffer de tamanho razoável.

10.6. Aplicações

Os protocolos de mais alto nível não fazem distinção entre os níveis de sessão, apresentação e
aplicação. Cada protocolo é obrigado a cuidar de todos estes aspectos. Os mais populares são: TELNET
para terminais virtuais, o FTP para transferência de arquivos e o SMPT para correio eletrônico. Os
protocolos relacionados com o SNMP estão ficando cada vez mais importantes e serão estudados na parte
de gerenciamento de redes.

10.7. Routing Information Protocol (RIP)

Alguns dos protocolos que ainda não foram mencionados são o RARP, BOOTP e TFTP que
viabilizam a implementações de estações sem disco. Os protocolos RIP e EGP cuidam da manutenção
automática das tabelas de roteamento usadas pelo IP (inicialmente estas tabelas eram criadas e
administradas manualmente).

No RIP as estações são divididas em passivas e ativas ( roteadores ). Todas autalizam sua tabela IP
baseado nos pacotes RIP recebidos, mas apenas as estações ativas enviam estes pacotes. O pacote RIP
contém, essencialmente, uma cópia da tabela IP do nó. Além das informações já mostradas, cada entrada
tem um “custo” ( que normalmente indica quantos nós intermediários o pacote deve percorrer até atingir
o destino ). O nó que recebe o pacote verifica se sua tabela já continha esta rota com um custo menor ou
igual. Caso contrário, a informação é inserida na tabela com o custo incrementado de 1 e próximo nó igual
à origem da mensagem RIP. Quando o custo é maior que o indicado na tabela, mas a origem da mensagem
é igual ao próximo nó, o custo é atualizado pois indica uma alteração na topologia da rede. Normalmente
cada roteador manda uma mensagem RIP para todas as redes ao qual está ligado a cada 30 segundos. É
fácil ver que a informação de que o nó A pode atingir a rede 195.9.7 com um custo 0 se propaga para B,
que eventualmente informa C de que pode atingir aquela rede com custo 1. Eventualmente o nó C dirá
para D que pode atingir a rede 195.9.7 com um custo 4 ( vamos atribuir um custo 3 à interface serial em
função de seu baixo desempenho ) e se este não tiver nenhuma alternativa melhor colocará a seguinte rota
em sua tabela: rede = 195.9.7, custo = 5, interface = Ethernet, próximo nó 201.107.32.7 (C). Depois de
um certo tempo, todos os roteadores ficam conhecendo a topologia completa da rede.

Um fenômeno indesejável ocorrerá se pifar a linha serial: o nó C verificará que não mais pode atingir
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a rede 197.9.7, mas logo receberá um pacote RIP de D dizendo que este tem uma rota com custo 5. C
instala, então, em sua tabela uma rota com custo 6 indicando D como próximo nó. A próxima vez que
esta informação for enviada para D, este aumentará seu custo para 7, o que eventalmente fará C aumentar
o seu custo para 8 e assim por diante. O RIP define 16 como sendo custo infinito para limitar o tempo
que os nós levam para perceber que uma rede ficou desconectada ( uns 6 minutos, neste caso ). Isto limita
o RIP a redes com extensão máxima de 14 roteadores - o EGP é usado para sistemas maiores. Este
exemplo, a propósito, mostra como surgem “loops” de roteamento temporários que são contornados com
o campo TTL ( tempo de vida ).

Uma solução para o problema acima é não transmitir para uma rede rotas que passam por aquela
rede. Não tem sentido o nó D avisar para a rede 201.107.32 que tem uma rota para 197.9.7 já que esta
passa por esta mesma rede ( para o nó C ). Assim, qualquer um da rede 201.107.32 que queira enviar para
197.9.7 vai sempre encontrar um caminho mais eficiente ( através de C ) do que tentar D. Com a
complicação de ter que gerar um pacote RIP diferente para cada rede, evitamos o “loop” descrito acima.
Esta técnica se chama “split horizon”. Para apressar ainda mais a decoberta de falhas de comunicação
podemos usar o “poison reverse” em que a rota é transmitida para a rede de onde veio, mas sempre com
um custo infinito. Existem outras sofisticações que melhoram o desempenho. É interessante notar que
o RIP é típico dos algorítmos distribuídos: fazer funcionar é uma coisa, fazer funcionar razoavelmente
bem é outra bem mais complexa. A dificuldade é que cada nó tem uma visão parcial do estado do sistema
e precisa decidir com base nesta informação incompleta.

10.8. Sistema de Nomes por Domínios

O serviço de nomes por domínios permite o uso de nomes simbólicos para se referir a nós, no lugar
de endereços IP. Isto dá uma flexibilidade maior ao permitir que o endereço mude e programas e pessoas
continuem a usar um serviço em sua nova localização. O nome de um subdomínio é o nome local seguido
de um ponto e do nome do domínio onde ele se encontra. Assim, fpsp.fapesp.br é o nó (ou subdomínio)
fpsp dentro do domínio fapesp.br. Alguns domínios de mais alto nível são: com (comercial), edu
(educacional), mil (militar), br (Brasil), de (Alemanha) e assim por diante.

Exercícios

1. Os padrões relacionados com o TCP/IP definem o ICMP (RFC 792 - protocolo de mensagens de

controle interrede) que avisa quando pacotes não podem ser entregues explicando a origem do
problema. Um dos usos mais populares deste protocolo é "ecoar" mensagens do utilitário PING para
verificar se uma máquina "está no ar" a ligação está em ordem. Por que, então, foi definido o
protocolo ECHO (RFC 862 - protocolo de eco de mensagens) que usa a porta 7 do TCP ou do UDP?

2. Por que os roteadores possuem um endereço IP diferente para cada rede a qual estão ligados?
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3. A figura ao lado é a

máquina de estados finitos
de um dos protocolos
estudados no curso. Qual
protocolo é este?

4. Como podemos ver

pela figura se o protocolo
implementa circuitos
virtuais ou datagramas?

5. Suponha que uma

máquina está no estado
“established” e receba um
comando “close” da
camada superior. Quantos
pacotes irá gerar até atingir
o estado “closed”?

6. Faça um esboço do conjunto de redes que contém um roteador com a seguinte tabela:

Rede Destino Interface Próximo Nó Custo
195.12.3 Ethernet 195.7.1.1 1
195.25.48 Token Ring 195.3.50.23 1
0.0.0.0 (default) Token Ring 195.3.50.9

9. O protocolo de informações de roteamento (RIP) usa o UDP como seu nível de transporte. O

UDP não garante a entrega dos pacotes. Por que isto não é um problema para o RIP?

8. A classe I do IEEE 802.2 (LLC) implementa um serviço de datagramas, enquanto que a classe II

trabalha com circuitos virtuais. Qual é a mais adequada para uso com o TCP/IP? Por que?

7. O bit URG do protocolo TCP permite que dados importantes passem à frente do fluxo normal de

informações. Como isto é feito no TP4 da ISO?
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10. Suponha que você irá implementar o protocolo ARP no sistema operacional de uma nova

máquina que está sendo desenvolvida. O que deve determinar o tamanho máximo da tabela de
endereços usada neste protocolo?

11. O programa PING envia o pacote ICMP 8 ( pedido de eco ) e fica aguardando um pacote 0

( resposta de eco ) desta. Como isto pode ser usado para testar o desempenho da rede?

12. Mostre ( com um diagrama no estilo da figura 10.5 da apostila ) o que acontece se dois

processos tentarem chamar um ao outro simultaneamente. Indique apenas o estabelecimento da
conexão - não é necessário mostrar a “conversa” completa.
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11. Gerenciamento de Redes
Adaptação do Modelo de Referência, CMOT x SNMP

1. Por que a função de gerenciamento da rede fica em uma camada separada, e não em uma das

sete camadas estudadas do Modelo de Referência OSI?

Exercícios
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12. Sistemas Operacionais de Rede
Novell, Apliware, Lantastic, MS NET, NFS
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13. Sistemas Distribuídos
QNX, Amoeba, Windows NT(?)
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14. Object Request Broker
Programação Orientada a Objetos, CORBA da OMG
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15. Redes de Longa Distância
Frame Relay, Internet, BBS, email e lists
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16. Redes Interprocessadores
Arquiteturas paralelas (MIMD), Store&Forward x Worm-Hole Routing



Bibliografia - Página 84

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo   -   Tópicos Avançados de Processamento de Dados

Bibliografia
Apple Computer - "The Appletalk Manager" em Inside Macintosh, Volume II

Addison-Wesley - 1985 - ISBN 0-201-17732-3 - pg. 261 a 345
   Inside Macintosh, Volume V

Addison-Wesley - 1986 - ISBN 0-201-17719-6 - pg. 507 a 563

Comer, Douglas E. & Stevens, David L. - "Internetworking with TCP/IP Volume II -
     Design, Implementation, and Internals"

Prentice-Hall  -  1991  -  ISBN 0-13-465378-5

Dern, Daniel P. - "Applying the Internet"
Byte - Feb 92, Vol 17 Num 2 - pg. 111 a 118

Fisher, Sharon - "Dueling Protocols"
Byte - Mar 91, Vol 16 Num 3 - pg. 183 a 190

Giozza, William F.  & et al. - "Redes Locais de Computadores - Tecnologia e Aplicações"
McGraw-Hill  -  1986

Glass, Brett - "Understanding NetBIOS"
Byte - Jan 89, Vol 14 Num 1 - pg. 301 a 306

Miller, Mark A. - "Troubleshooting Internetworks - Tools, Techniques, and Protocols"
M&T Publishing Inc. - 1991 - ISBN 0-13-923319-9

Moura, José A. B. & et al. - "Redes Locais de Computadores -
       Protocolos de Alto Nível e Avaliação de Desempenho"

McGraw-Hill  -  1986

Name, Mark L. V. & Catchings, Bill - "Anatomy of a LAN Operating System"
Byte - Jun 89, Vol 14 Num 6 - pg. 157 a 160

Osher, Herbert M. - "Software without Walls"
Byte - Mar 92, Vol 17 Num 3 - pg. 122 a 128

Stallings, William - "Faster Packet Networks"
Byte - Nov 91, Vol 16 Num 12 - pg. 173 a 181

Tanenbaum, Andrew S. - "Computer Networks"
Prentice Hall   -  1981

Tarouco, Liane M. R. - "Redes de Computadores - Locais e de Longa Distância"
McGraw-Hill  -  1986



Índice - Página 85

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo   -   Tópicos Avançados de Processamento de Dados

Index

R

rede
heterogênea 1
homogênea 1
local 2
longa distância 2


