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Modelos de Referencia

Com o crescente número de fornecedores e tecnologias 
de redes na decada de 70, Pesquisadores de Redes de 
Computadores propuseram alguns modelos de 
referência para facilita a descriaão dos protocolos e 
serviaos de rede. Dois principais se destacaram: 

O modelo Open Systems Interconnection (OSI) tem sido 
utilizado com inspiraaão para o desenvolvimento de 
protocolos.

Outro

O modelo TCP/IP criado para rede ARPNET que originou 
a internet e por isso acabou sendo o mais amplamente 
adotado.



  

Modelo OSI - Motivaaão

Primeiros Protocolos

BSC-1 (Batch)  e BSC-3 (interativo/terminais/online)

Diversos Fabricantes de Computadores e Redes

IBM (SNA), Xerox (XNS), DIGITAL (DECNET)

Custo de Mudança Proibitivo

Interoperabilidade inexistente

Conexão inter redes impossível

Organizaaão Internacional de Normatizaaão – ISO

Modelo OSI – Open Systems Interconnection

Desenvolvido entre 1971 e 1983



  

Modelo OSI – Baseado em Camadas

Cada camada presta serviço para a camada imediatamente superior e 
solicita serviços para a camada imediatamente inferior.

Fonte: http://www.projetoderedes.com.br/artigos/artigo_modelo_osi.php



  

Modelo OSI – Baseado em Camadas 
(cont...)

Cada camada tem funções de rede bem defnidas;

O processo de comunicação é dividido em várias etapas mais simples 
e atribuído a uma camada específca

Padroniza o comportamento dos componentes permitndo o 
desenvolvimento destes por vários fabricantes

Os limites da camada devem ser escolhidos de forma minimizar a 
troca de dados através das interfaces.

O número de camadas deve ser grande o sufciente para que funções 
diferentes não precise ser alocadas na mesma camada por 
necessidade e pequeno o sufciente para que a arquitetura não fque 
pesada.



  

Modelo OSI - Camadas

7: Aplicaaão

6: Apresentaaão

5: Sessão

4: Transporte

3: Redes

2: Enlace

1: Física



  

Modelo OSI – Camada 7 - Aplicaaão

Prover serviaos de Rede para as aplicaaões

Conversão de Formataaão de Dados

Ex: Unix: \n → DOS: \r\n

A camada com maior número de protocolos

Exemplos:

NFS (Network File System);

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol);

Telnet;

FTP (File Transfer Protocol);

SNMP (Simple Network Management Protocol);



  

Modelo OSI – Camada 6 - Apresentaaão

Assegura que a informaaão transmitida possa 
ser entendida pelo destinatário. 

Pode haver modifcaaão na Sintaxe mas não da 
semântica da informaaão.

Exemplo: UTF-8 → ISO-8859-1

Criptografa

Compressão



  

Modelo OSI - Camada 5 - Sessão

Sincronizar a comunicaaão entre dois processos 
de aplicaaão. 

Tipos de diálogo: half-duplex e full-duplex.

Pontos de Checagem na Transmissão de Dados



  

Modelo OSI - Camada 4 - Transporte

Funaões relacionadas a conexões lógicas de 
dados fm a fmm

Estabelecer as conexões para as requisições do nível superior;

Segmentação da mensagem em pacotes de tamanho 
adequado para as próximas camadas;

Reconhecimento de Entrega da Mensagem

Controle de Tráfego

Multiplexação de Sessão: Agrupa várias requisições da camada 
anterior em uma única conexão para o destino;

Estabelecer e terminar conexões através da rede. 



  

Modelo OSI – Camada 3 - Redes

Executa o Roteamento de pacotes 

Controle de Congestionamento entre 
intermediários

Contabilizaaão de Pacotes para Tarifaaão de 
Serviaos

Fragmentaaão de Pacote para a MTU

Traduaão de endereaos lógicos em físicos

Exemplos de protocolos:

IP, IPX



  

Modelo OSI – Camada 2 - Enlace

O objetivo da camada de enlace é transformar 
as sequencias de bits que serão enviadas para o 
nível físico ou recebidas do nível físico. Também 
é responsabilidade desta camada fazer a 
detecaão e correaão de erros.

Esta dividida em duas sub camadas:

LLC – Logical Link Control

MAC – Media Access Control



  

Modelo OSI – Camada 2 – Enlace - LLC

Entregar ao nível de rede os dados livres de 
erros de transmissãom

Retransmitir frames incorretosm

Controlar o fuxo na subnetm

Tratar frames duplicados, perdidos e/ou 
danifcados.



  

Modelo OSI – Camada 2 – Enlace - MAC

Exemplos de Protocolos:

IEEE 802.3 (Ethernet);

IEEE 802.5 (Token Ring);

IEEE 802.11 (Wireless).

A camada superior pode ou não usar a 
subcamada LLC. Tudo depende da confabilidade 
esperada. 

EX: TCP/IP não utiliza a LLC em intranets;



  

Modelo OSI – Camada 1 - Física

Codifcaaão dos Dados:

Como é a representação do 0 e do 1; Ex: +5v = 1 ; -5v = 0

Qual o tempo de um bit;

Qual tipo de sinal delimita o frame;

Técnica de Transmissão:

Simplex, Duplex, Half-Duplex, Analógico ou Digital

Tipo de conexão física

Pinagem, DB-9, RJ-45, 

Mídia:

Radio, Elétrica, ótica, etc…



  

Modelo OSI - Esquema

Fonte: http://www.projetoderedes.com.br/artigos/artigo_osi_um_modelo_de_referencia.php



  

Modelo OSI – Comunicaaão 

Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialredeipec1/pagina_2.asp



  

Modelo OSI – Comunicaaão 



  

Relaaão entre SO de Rede e o Modelo 
ISO

Fonte: http://www.projetoderedes.com.br/artigos/artigo_modelo_osi.php



  

Modelo OSI - Resumo

Fonte: http://www.bosontreinamentos.com.br/redes-computadores/o-modelo-osi-curso-de-redes-de-computadores/



  

Modelo TCP/IP

Arquitetura voltada para a interconexão de 
redes heterogêneas (ARPANET)m

Posteriormente, essa arquitetura fcou 
conhecida como modelo TCP/IP graaas aos seus 
principais protocolosm

O modelo TCP/IP é composto por quatro 
camadas:

Aplicação, Transporte, Internet, Enlace;



  

Modelo TCP/IP – Aplicaaão

Contém todos os protocolos atualmente em uso 
na internet

HTTP;

FTP;

SNMP;

DNS;



  

Modelo TCP/IP – Transporte

Permite que processos computacionais, em 
computadores distintos ou não, mantenham uma 
comunicaaãom

Protocolos dessa camada: TCP (Transmission 
Control Protocol) e UDP (User Datagram 
Protocol)

O TCP é um protocolo orientado a conexões confável que 
permite a entrega sem erros de um fuxo de bytes;

O UDP é um protocolo não orientado a conexões, não confável 
e bem mais simples que o TCP.



  

Modelo TCP/IP – Interedes ou Internet

É responsabilidade desta camada garantir que 
pacotes enviados cheguem ao seu destino, 
independente de falhas em partes da rede. 

Os pacotes podem chegar ao destino 
desordenadamente, as camadas superiores 
terão que fazer essa reorganizaaão.

O protocolo padrão desta camada é o protocolo 
IP, o roteamento é uma das principais tarefas 
desta camada.



  

Modelo TCP/IP – Host/Rede

É nesta camada que fcam as tecnologias de 
Enlace e física.

Praticamente nada é estabelecido nesta camada 
para o modelo, somente que o host se conecta 
ao meio físico fazendo uso de um protocolo que 
permita o envio de pacotes IP.



  

Modelo TCP/IP



  

Modelo OSI vs TCP/IP



  

Classifcaaão das Redes

As redes podem ser classifcadas de acordo com a 
tecnologia de transmissão e a escalam  

A classifcaaão das Redes segundo a tecnologia de 
transmissão:

Redes de difusão (broadcast)

Redes ponto-a-ponto

Segundo a escala:
Redes pessoais

Redes locais

Redes metropolitanas

Redes de longas distâncias

Redes interligadas



  

Classifcaaão - Tecnologias de 
Transmissão

Redes de difusão

Todas as máquinas compartilham um único canal

Comunicação por meio de pacotes endereçados

O endereçamento pode ser para uma máquina específca 
(unicast)

Para todas as máquinas da rede (broadcast)

Para um subconjunto de máquinas da rede (multicast)

Redes ponto-a-ponto

Conexões entre pares de máquinas

Ocorre o roteamento roteamento dos dados



  

Classifcaaão- Escala

Fonte: http://academicsmaster.blogspot.com.br/2011/05/redes-de-computadores-post-1-taxonomia.html



  

Redes Pessoais (PAN/WPAN) – Até 1m



  

Redes Locais – LAN – Até 1km



  

Redes Metropolitanas – MAN – Até 10km



  

Redes de Longa distancia – WAN – Até 
1000km?



  

Internet



  

Topologias de Rede



  

Topologias de Rede – Barramentos 

Sempre utilizado em redes locaism

Os nós (hosts) são conectados a um único cabom

O sinal viaja em ambas as direaões no cabo e 
visto por todos os nósm

Cada nó verifca se o pacote tem o seu endereao 
no destino para poder processar o pacotem

Baixo custo de implementaaãom

Alto Custo de Gerenciamentom

SPOF (Ponto Único de Falha).



  

Topologias de Rede - Estrela

Normalmente utilizadas em rede Localm

Todos os hosts são conectados a um hardware 
centralm

Todo o tráfego da rede passa pelo hardware 
centralm

Vantagem: Facilidade na implementaaão 

Desvantagem: SPOF



  

Topologias de Rede - Anel

Cada nó da rede é ligado a dois outros 
dispositivosm

Cada nó tem um receptor de entrada (recebe o 
sinal por um lado)

E um transmissor de saída (envia o sinal pelo 
outro lado)m

Cada nó atua como um repetidor para manter o 
sinal fortem

Cada nó é um SPOF.



  

Topologias de Rede – Malha (Mesh)

Todo nó retransmite dados para a rede. 

Todos os nós cooperam na distribuiaão de dados 
na rede. 

Uma rede de malha pode ser projetada usando 
inundaaão ou roteamento.

É um tipo de rede Ad-hoc*

*Nenhum nó tem funaão específca

*Sem gerência central



  

Topologias de Rede – Totalmente 
Conectadas

Todos os nós estão conectados a todos os nósm

Se a rede tem n nós existem (n (n-1))/2 linksm

São caras mas com alto grau de confabilidadem

Usada em aplicaaões militaresm

Inviável para redes grandes



  

Protocolos de Rede - Introduaão

Um protocolo de rede defne regras e convenaões para comunicaaão 
entre dispositivos de rede. 

Alguns protocolos também suportam confrmaaão de mensagem e 
compressão de dados projetados para comunicaaão de rede confável 
e / ou de alto desempenho.

Ex: SMTP
C: MAIL FROM:<Smith@Alpha.ARPA>

S: 250 OK

C: RCPT TO:<Jones@Beta.ARPA>

S: 250 OK

C: DATA

S: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>

C: Blah blah blah...

C: <CRLF>.<CRLF>

S: 250 OK



  

Protocolos – Comutaaão de Pacotes

Os protocolos modernos para redes de 
computadores geralmente usam técnicas de 
comutaaão de pacotes para enviar e receber 
mensagens na forma de pacotes - mensagens 
subdivididas em peaas que são coletadas e re-
montadas no seu destino. 



  

Hieraquia de Protocolos

Em geral as redes são organizadas como uma pilha de 
camadas (níveis)m 

Essas são colocadas umas sobre as outras e cada camada 
oferece alguns serviaos para as camadas superiores 
escondendo os detalhes da implementaaão desses 
serviaos.

A camada N de um host se comunica com a camada n de 
outro host  

As regras e convenaões usadas na comunicaaão entre 
camadas de mesmo nível são conhecidas como um 
protocolo da camada ou nível N.

As entidades que ocupam a mesma camada em diferentes 
hosts normalmente são apelidadas de pares



  

Hieraquia de Protocolos (Cont...)



  

Hierarquia de Protocolos

A transmissão de dados ocorre realmente de uma camada para a 
camada imediatamente inferior ou superior. 

Entre camadas adjacentes existe uma interface. Uma interface defne 
um conjunto de operaaões e serviaos que a camada inferior tem a 
oferecer à camada superior.

As interfaces devem ser claras de modo a reduzir o fuxo de dados e 
simplifcar a substituiaão da implementaaão da camadam

As implementaaões dos protocolos podem ser diferentes, contanto 
que os serviaos sejam oferecidos.

Um conjunto de camadas e protocolos é chamado de arquitetura de 
rede.

Os detalhes da implementaaão nem a especifcaaão das interfaces 
pertencem à arquitetura.

Uma lista com os protocolos usados em um determinado sistema é 
chamada de pilha de protocolos (um protocolo por camada)



  

Hierarquia de Protocolos



  

Hierarquia de Protocolos

Cada camada acrescenta o seu cabeaalho a fm 
de permitir que a mensagem seja entregue 
corretamente

Cabeaalhos podem conter endereaos, números 
de sequência, tamanhos, etc.



  

Questões de Projeto de Redes

Existem algumas questões fundamentais de projeto de redes 
de computadores que estão presentes em diversas camadas:

Detecção e correção de erros para aumentar a confabilidade

Necessidade de mecanismos de endereçamento

Escalabilidade para lidar com o crescimento das redes 

Escolha de rotas (roteamento)

Lidar com os problemas de interligação de redes (fragmentação, ordenação, 
etc.)

Controle de fuxo quando o transmissor e o receptor operam em velocidades 
diferentes

Qualidade de serviço

Acesso ao meio compartilhado

Confdencialidade



  

Serviaos Orientados a Conexão

As camadas podem oferecer dois tipos diferentes de 
serviaos às camadas superiores

Serviços orientados a conexões

Serviços não orientados a conexões

Um serviao orientado a conexões segue a mesma 
idéia do

sistema telefônico: Uma conexão deve ser 
estabelecida antes de se iniciar a comunicaaão Depois 
de utilizada, a conexão é liberada. Uma conexão 
funciona como um tubo ligando as duas extremidades

As partes podem negociar os parâmetros da conexão



  

Serviaos Não Orientados a Conexão

Um serviao não orientado a conexões segue a 
mesma ideia do sistema postal: Cada mensagem 
carrega o endereao de origem e o de destino. 
Cada mensagem (pacote) é independente e 
dessa forma, pode seguir rotas diferentes. Esses 
dois tipos de serviaos podem ainda ser 
confáveis ou não confáveis.

Em um serviao confável, a mensagem sempre é 
entregue

A confabilidade requer a confrmaaão do 
recebimento.



  

Exemplos de Serviaos 



  

Modelo Cliente-Servidor

É um modelo de software distribuído com duas 
partes: Cliente e Servidorm

O cliente usa o software que é usa o servido 
provido por outro softwarem

O servidor prover o serviaom

O cliente sempre inicia a conexão

Ex:

Browser –> Servidor WWW



  

Conceitos Básicos de Comunicaaão de 
Dados

Comunicaaão de dados trata da transmissão de 
informaaão entre sistemas computacionais.

A transmissão de informaaão pressupõe a 
passagem de sinais através dos meios físicos de 
comunicaaão que compõem as redes.

As propriedades físicas dos meios de 
transmissão e as características dos sinais 
transmitidos apresentam uma série de questões 
tecnológicas que infuenciam na construaão e no 
projeto de redes de computadores.



  

Conceitos Básicos de Comunicaaão de 
Dados

Fonte Transmissor Canal Receptor Destino



  

Conceitos Básicos de Comunicaaão de 
Dados

Fonte e Destino: Sistemas fnais responsáveis podem 
gerar e consumir a informação;

Transmissor: Transforma a informação em sinal;

Receptor: Transforma o sinal em Informação;

Canal de comunicaaão: Meio que transporta o sinal;

Comunicaaão: Ato de transmitir informações, de 
forma que seu signifcado seja preservado;

Informaaão: Dados manipulados e processados;

Sinal: Representação específca das informações no 
momento da transmissão;



  

Conceitos Básicos de Comunicaaão de 
Dados - Sinais

Frequência: defnimos frequência como a quantidade de 
ciclos num intervalo de tempo;

Tipos de Sinal: Analógico vs Digital;

Banda Passante: Intervalo de Frequências do Sinal;

Largura de Banda: Diferença entre a maior e menor 
frequência. Também utilizada para defnir velocidade;

Portadora: é a onda sobre a qual é transmitido o sinal com 
a informação, para facilitar a transmissão do sinal através 
dos meios físicos e adequar as frequências aos sistemas de 
comunicação. A onda portadora é um sinal senoidal 
caracterizada por três variáveis: amplitude, frequência e 
fase (wikipedia).



  

Frequencia

Medida em Ciclos por Segundos ou Hertz (Hz)



  

Frequências do Sinal



  

Amplitude



  

Fase



  

Hora do Teste

Gerador de Áudio 

http://www.szynalski.com/tone-generator/

Gerador de Arquivos de Áudio

https://www.audiocheck.net/audiofrequencysignalgenerator_sin
etone.php

Ferramenta para Manipulaaão de Áudio

Audacity

http://www.szynalski.com/tone-generator/


  

Analógico vs Digital - Conceitos

Analógico Digital



  

Sinal Analógico x Sinal Digital

Continuo x Discreto no tempo



  

Sinal Analógico vs Digital

Amostragem:

Voz: 300 a 3400Hz : Amostragem mínima: (8000 amostras/s)*

Som: 200 a 20000Hz: Amostragem mínima (40000 amostras/s)*

Ex: CD-DA: 44.1Khz

Segundo o teorema de Nyquist a taxa de amostragem deve ser o dobro da maior frequência



  

Sinal Analógico vs Digital

Tamanho da Amostra (Bit Depth)

Voz: 8 Bits (1 byte) 

CD-DA: 16 Bits (2 Bytes)

Quantos bytes são necessários para armazenar 
1s de amostragem:

Voz: 1 Byte * 8000 = 8000 Bytes

CD-DA:

Mono (1 Canal): 2 * 44100 = 88200 Bytes



  

Portadora

Fonte:http://www.qsl.net/py4zbz/teoria/fmpm.htm



  

CASO DE USO 

Infravermelho (TSOP 1838)



  

Conceitos Básicos de Comunicaaão de 
Dados - Ruídos

Interferência de sinais indesejáveis

Um dos maiores limitantes do desempenho

Fontes de  Ruido

Térmico: Provocado pela agitação dos elétrons nos condutores

Intermodulação: Sobreposição de sinais de diferentes freqüências

Crosstalk: Provocado pela proximidade entre os condutores

Impulsivo: Pulsos irregulares e com grandes amplitudes. Maior causa de 
erros em transmissão digital

Eco: Provocada por mudanaas de impedância

Atenuaaão: Diminuiaão da potência do sinal com a 
distância

Maiores frequências, maiores perdas



  

Ruido



  

Razão Sinal/Ruido (SNR)

Conceito introduzido para medir a qualidade de 
uma sinalm

Quanto maior a Razão (Psinal > Pruido) melhor a 
“transmissão”.



  

Conceitos Básicos de Comunicaaão de 
Dados - Multiplexaaão

Permite a transmissão de mais de um sinal em 
um mesmo meio físico

Tipos básicos de Multiplexaaão

Multiplexação na Frequência (FDM): Transmissão simultânea de 
diversos sinais em diferentes frequências em um mesmo meio 
físico 

Multiplexação no Tempo (TDM): Transmissão intercalada de 
porções de diversos sinais em um mesmo meio físico



  

FDM - Multiplexaaão



  

FDM - Demultiplexaaão



  

TDM



  

Conceitos Básicos de Comunicaaão de 
Dados - Modulaaão e Demodulaaão

Modulaaão: Transformaaão do dado no Sinal a 
ser transportado

Demodulaaão: Transformaaão do sinal modulado 
no dado

Tipos de Modulaaão

Amplitude: AM

Frequencia: FM

Largura de Pulso: PWM

Fase: PM

MODEM: dispositivo Modulador/Demodulador



  

EX: Modulaaão AM



  

Ex: Moduaão de Sinal Digital
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