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Distributed Systems Concepts and Design

3 REDES e INTERCONEXÃO de REDES
Sistemas distribuídos usam redes locais, redes de longa distância e interligação de
redes para a comunicação. A performance, confiabilidade, escalabilidade, mobilidade e
características de qualidade de serviço das redes envolvidas afetam o comportamento dos
sistemas distribuídos assim como afetam o projeto dos mesmos. Mudanças nas
necessidades dos usuários resultaram no aparecimento de redes sem fio e redes de alta
performance com qualidade de serviço garantida.
Os princípios nos quais as redes de computadores estão baseadas incluem camadas de
protocolos, chaveamento de pacotes, roteamento e fluxo de dados. As técnicas de
interconexão permitem que redes heterogêneas sejam integradas. A Internet é o maior
exemplo; seus protocolos são universalmente usados em sistemas distribuídos. O esquema
de roteamento e endereçamento usado na internet tem resistido com sucesso apesar do
impacto do enorme crescimento da rede. Eles estão agora fazendo revisões para acomodar
futuros crescimentos e para alcançar novos requisitos para mobilidade, segurança e
qualidade de serviço.
O projeto de tecnologias de redes específicas é ilustrado nos estudos de caso no item
3.5. Serão vistos redes com modo de trans ferência assíncrona e redes sem fio, ATM –
Asynchronous Transfer Mode e padrão IEE 802.11 respectivamente.

3.1 Introdução
As redes usadas em sistemas distribuídos são construídas com uma variedade de
meios de transmissão incluindo fios, cabos, fibras e canais sem fio. Dispositivos de
hardware incluindo roteadores, switches, pontes, hubs, repetidores e interfaces de rede; e
componentes de software incluindo pilhas de protocolos, gerenciadores e drivers de
comunicações. A funcionalidade resultante e performance disponível para os sistemas
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distribuídos e programas de aplicação é afetada por todo este conjunto. Nos podemos
referenciar a coleção de hardware e componentes de software que provê as facilidades de
comunicação para um sistema distribuído como subsistema de comunicação. Os
computadores e outros dispositivos que usam a rede para os propósitos de comunicação são
referenciados como hosts. O termo nó é usado para referenciar a qualquer computador ou
dispositivo de chaveamento ligado a rede.
A internet é um sub sistema de comunicação único provendo comunicação entre
todos os hosts que estão conectados a ela. A internet é construída a partir de muitas sub
redes. Uma sub-rede é uma unidade de roteamento (entregando dados de uma parte da
internet para outra); é uma coleção de nós que podem ser alcançados em uma mesma rede
física. A infraestrutura Internet inclui uma arquitetura de componentes de hardware e
software que efetivamente integram diversas sub-redes em um serviço único de
comunicação de dados.
O projeto de um sub sistema de comunicação é fortemente influenciado pelas
características do sistema operacional usado nos computadores do qual o sistema
distribuído é composto bem como a rede que interliga eles. Neste capítulo vamos
considerar os impactos da tecnologia de rede no sub sistema de comunicações. As
características relativas a sistema operacional serão vista no capitulo 6.
Este capítulo pretende prover uma introdução da visão geral da interligação de
computadores com relação aos requisitos de comunicação necessários para sistemas
distribuídos. Leitores que não estão familiarizados com redes de computadores podem
considerar este capitulo como fundamento para o restante do livro, enquanto aqueles que já
estão familiarizados irão encontrar um sumario estendido dos aspectos que são relevantes
na interligação de computadores para sistemas distribuídos.

3.1.1 Considerações sobre redes para sistemas distribuídos

As redes de computadores inicialmente foram projetadas para atender requisitos
relativamente simples das aplicações. Aplicações como transferência de arquivos, login
remoto, correio eletrônico e newsgroup eram suportadas. O subseqüente desenvolvimento
de sistemas distribuídos com suporte para programas de aplicações distribuídas acessando
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arquivos compartilhados e outros recursos exigiram um padrão de alta performance para
atender as necessidades de aplicações interativas.
Mais recentemente, seguindo o crescimento e a comercialização da internet e o
surgimento de novos tipos de usos, se tornou necessário maiores requisitos para
confiabilidade, escalabilidade, mobilidade, qualidade de serviço e segurança. Nesta seção
vamos definir e descrever a natureza de cada um destes requisitos.
Performance

Os parâmetros de performance de redes que são de interesse para

nossos propósitos são aqueles que afetam a velocidade com a qual mensagens individuais
podem ser transferidas entre dois computadores interconectados. Estes são a latência e taxa
de transferência ponto a ponto. Latência é a demora de tempo que ocorre após uma
operação de envio ser executada e o início do recebimento no computador de destino. Taxa
de transferência é a velocidade na qual os dados podem ser transferidos entre dois
computadores na rede, depois que a transmissão tenha iniciado e usualmente medida em
bits por segundo. Seguindo estas definições o tempo necessário para a rede transferir uma
mensagem contendo X bytes entre dois computadores é :
Tempo de transmissão = latência + X / taxa de transferência de dados.
Esta equação acima é valida para mensagens que não excedem o tamanho máximo
para uma determinada tecnologia de rede. Mensagens muito grandes tem que ser
segmentadas e o tempo de transmissão é a soma dos tempos dos segmentos da mensagem.
A taxa de transmissão na rede é determinada inicialmente pelas suas características físicas
enquanto a latência é determinada inicialmente pelo overhead de software, atrasos no
roteamento e conflitos de demanda no uso dos canais de transmissão. Muitas das
mensagens transferidas entre processos em sistemas distribuídos são de tamanho pequeno e
assim a latência é de igual ou maior importância que a taxa de transferência para determinar
a performance.
A largura de banda total do sistema para a rede é uma medida de throughput – o
volume total de trafego que pode ser transferido através da rede em um tempo determinado.
Em muitas tecnologias de rede local como ethernet a capacidade total de transmissão é
usada para cada transmissão e a largura de banda do sistema é a mesma que taxa de
transferência de dados. Porem em muitas redes de longa distância as mensagens podem ser
transferidas usando diversos canais simultaneamente e a largura de banda total do sistema
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não tem relação direta com a taxa de transferência. A performance da rede se deteriora em
condições de sobrecarga, quando temos muitas mensagens na rede ao mesmo tempo. O
efeito preciso da sobrecarga na latência, taxa de transferência e largura de banda total do
sistema em uma rede dependem da tecnologia usada nesta rede.
Agora vamos considerar a performance da comunicação cliente-servidor. O tempo
para transmitir uma curta mensagem de requisição e receber uma curta resposta em uma
rede local com baixa carga entre PC ou sistemas UNIX é tipicamente de abaixo de
milisegundos. Isto pode ser comparado com os tempos em sub micro-segundos requeridos
para chamar uma operação em um objeto que esteja na memória local do processo em
execução. Assim embora todos os avanços na performance de rede o tempo de acesso a
recursos compartilhados na mesma rede local continua 1000 ou mais vezes maior do que o
acesso a recursos que estão na memória local. De outro lado o acesso via redes de alta
velocidade para um servidor de web local ou servidor de arquivos com um grande cachê de
arquivos freqüentemente usados pode geralmente alcançar ou ultrapassar a performance de
acesso a arquivos armazenados em disco local pois a latência da rede e a largura de banda
eventualmente ultrapassam a performance do disco.
Na internet a media de tempo de latência esta entre 300-500 ms o que mostra que as
chamadas são aproximadamente 500 vezes mais lentas que as redes locais de alta
velocidade. A maior parte deste tempo é latência derivada dos tempos de chaveamento nos
roteadores e contenção nos circuitos da rede.
Escalabilidade

Redes de computadores são parte indispensável da infraestrutura

da sociedade moderna. O crescimento do numero de computadores conectados na internet
nos últimos 20 anos foi muito grande e de forma exponencial. O tamanho potencial da
internet no futuro segue o mesmo crescimento da população no planeta. Deverá ser uma
realidade a dimensão de bilhões de nós e centenas de milhões de hosts ativos.
Esta previsão mostra a enorme mudança em tamanho e volume de dados que a
internet precisara manusear. A tecnologia de rede na qual foi baseada não foi projetada
sequer para tratar o tamanho atual da internet; mas alteração tem sido feitas para tratar este
crescimento. Algumas mudanças na forma de endereçamento e mecanismos de roteamento
estão planejadas de forma a tratar esta próxima fase do crescimento da internet e serão
descritas na seção 3.4.
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Não está disponível o volume de trafego na internet mas o impacto do trafego na
performance pode ser um desafio para a latência na comunicação. Um conjunto interessante
de valores para a latência observado na internet pode ser encontrado em www.mids.org.
Embora freqüentemente encontramos a referencia “World Wide Wait” para WWW os
valores atualmente mostrados apontam para uma redução no tempo de latência onde temos
uma media de 100-150 ms. Existem ocasionalmente variações globais com picos de
latência da ordem de 400 ms em algumas regiões mas isto provavelmente não é o fator
principal que contribui para as demoras experimentadas pelos usuários WEB. Para
aplicações simples como cliente-servidor nos esperamos um futuro crescimento de trafego
proporcional ao numero de usuários. Esta habilidade da infraestrutura de internet tratar este
crescimento vai depender do uso da rede sob o ponto de vista econômico em particular da
cobrança aos usuários e dos padrões de comunicação que atualmente ocorrem por exemplo
seus níveis de localização.
Confiabilidade

Nossa discussão sobre modelos de falhas na seção 2.3.2 descreve

o impacto dos erros de comunicação. Muitas aplicações estão aptas a se recuperar quando
ocorre falha na comunicação e assim não necessitam de comunicação que tenha garantia de
ser livre de erros. A forma de comunicação fim a fim (seção 2.2.1) suporta a visão que o
susbsistema de comunicação não necessita prover uma comunicação totalmente sem erros;
a detecção dos erros de comunicação e sus correção é freqüentemente melhor efetuada pelo
software no nível de aplicação. A confiabilidade em muitos meios físicos de transmissão é
muito alta. Quando erros ocorrem eles são usualmente devido às falhas no software de
quem envia ou recebe (por exemplo falhas pelo computador que recebe em aceitar um
pacote) ou sobrecarga de memória (buffer overflow) ao invés de erro na rede.
Segurança

O primeiro nível de defesa adotado pela maioria das organizações é

proteger sua rede e seus computadores, com um firewall. Um firewall cria um limite de
proteção entre a intranet e o resto da internet. O propósito do firewall é proteger os recursos
em todos os computadores dentro das organizações do acesso por processos externos e
controlar o uso de recursos fora do firewall por usuários de dentro da organização.
O firewall roda em um gateway – um computador que está situado no ponto de
entrada de uma rede que é a intranet da organização. O firewall recebe e filtra todas as
mensagens que passam para dentro e para fora da organização. É configurado de acordo
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com as políticas de segurança da organização para permitir certas mensagens de entrada e
de saída e rejeitar outras. Nos vamos retornar a este tópico na seção 3.4.8.
Para permitir que as aplicações distribuídas se movam alem das restrições impostas
pelo firewall existe a necessidade de se produzir ambientes de redes seguros no qual um
grande numero de aplicações distribuídas possam ser disponibilizadas, com autenticação
fim a fim, privacidade e segurança. Estas qualidades e uma forma mais flexível de
segurança podem ser alcançadas através do uso de técnicas de criptografia. É usualmente
aplicado no nível acima do subsistema de comunicação e este assunto será tratado no
capitulo 7. Exceções incluindo a necessidade de proteger os componentes de rede tais
como roteadores contra interferências não autorizadas e a necessidade de links seguros para
dispositivos moveis e outros nos externos para permitir que eles participem em uma
intranet segura – o conceito de rede privada virtual (VPN – Virtual Private Network) que
será discutido em 3.4.8.
Mobilidade

No capitulo 2 nos introduzimos os requisitos que são necessários para

sistemas distribuídos suportarem computadores portáteis e dispositivos digitais tipo
handheld e mencionamos

a necessidade de redes sem fio de forma a suportar a

comunicação continua com estes dispositivos. Mas as conseqüências da mobilidade vão
alem da necessidade da rede sem fio. Dispositivos móveis são freqüentemente deslocados
entre locais distintos e se reconectam em convenientes pontos de rede. O endereçamento e
os esquemas de roteamento da internet e outras redes foram desenvolvidos antes do advento
dos dispositivos moveis. Embora os mecanismos correntes tenham sido adaptados e
estendidos para suportar eles, o crescimento futuro esperado no uso de dispositivos moveis
vão requere futuras extensões.
Qualidade de Serviço

No capitulo 2 nos definimos qualidade de serviço como a

habilidade de alcançar padrões mínimos quando transmitindo e processando fluxos de
dados multimídia em tempo real. Isto impõem de forma mais importante novos requisitos
nas redes de computadores. Aplicações que transmitem dados multimídia requerem largura
de banda garantida e limites de latência para os canis de comunicação que são usados.
Algumas aplicações variam suas demandas dinamicamente e especificam tanto um mínimo
de qualidade de serviço aceitável quanto um nível ótimo desejado. Para prover estas
garantias e a sua manutenção este assunto será tratado no capitulo 15.
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Muitas comunicações em sistemas distribuídos são entre pares de

processos, mas as vezes se faz necessário a comunicação um para muitos. Enquanto isto
pode ser simulado por envios para diferentes destinos, isto tem um custo maior que o
necessário, e pode não atender características de tolerância a falha, requerida pela
aplicação. Por esta razão muitas tecnologias de rede suportam a transmissão de mensagens
simultâneas para diversos receptores.

3.2 Tipos de Redes
Aqui nós vamos apresentar os principais tipos de redes que são usadas para suportar
sistemas distribuídos: redes locais, redes de longa distancia, redes metropolitanas, redes
sem fio e interconexão de redes.
Muitos dos nomes usados para referencias os tipos de redes são confusos porque eles
parecem referenciar a extensão física (rede local, rede de longa distancia) mas eles também
identificam tecnologias físicas de transmissão e protocolos de baixo nível. São diferentes
para rede local e redes de longa distância, embora alguma das mais recentes tecnologias de
rede desenvolvidas tais como ATM (Asynchronous Transfer Mode) modo de transferência
assíncrona são adequadas tanto para aplicações de rede local quanto para redes de longa
distância. Redes sem fio também suportam transmissões em áreas locais ou metropolitanas.
Nos referimos a redes que são compostas de muitas redes interconectadas, integradas para
prover um meio único de comunicação de dados, como interligação de redes. A internet é o
protótipo da interconexão de redes; é composta atualmente de centenas de milhares de
redes locais, metropolitanas e de longa distância. Vamos descrever em detalhes esta
implementação na seção 3.4
LANs Local área network – Redes locais

LANs transportam mensagens a

relativamente alta velocidade entre computadores conectados a um meio de comunicação
simples, tais como um par trançado de fio de cobre, cabo coaxial ou fibra ótica. Um
segmento é uma seção do cabo que atende a um departamento ou um andar de um prédio e
pode ter muitos computadores ligados. O roteamento de mensagens não é necessário no
segmento, já que o meio prove conexão direta entre todos os computadores conectados a
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este meio físico. A largura total de banda é compartilhada entre os computadores
conectados neste segmento. Grandes redes locais, tais como aquelas que servem um
Campus ou um prédio de escritórios são compostos de muitos segmentos interligados por
switchs ou hubs (veja seção 3.3.7). Em redes locais a largura de banda total é alta e a
latência é baixa, exceto quando o trafego é muito alto.
Diversas tecnologias para rede local foram desenvolvidas nos anos 70 – Ethernet,
token rings e slotted rings. Cada uma provendo uma solução de alta performance e
eficiência mas ethernet se destacou como a tecnologia dominante para rede local. Foi
originalmente produzida nos anos 70 com uma largura de banda 10 Mbps ( milhões de bits
por segundo) e ampliada para 100 Mbps e 1000 Mbps( 1 gigabit por segundo) em versões
mais recentes. Nos descrevemos os princípios de operação da rede ethernet na seção 3.5.1.
existe uma base instalada muito grande de redes locais, servindo virtualmente a todos os
ambientes que contem mais do que um ou dois micros pessoais ou estações de trabalho.
Sua performance é geralmente adequada para a implementação de sistemas e aplicações
distribuídas. A tecnologia ethernet não atende as garantias de latência e a largura de banda
necessária para muitas aplicações multimídia. Redes ATM foram desenvolvidas para
atender esta deficiência, mas o seu custo inibiu a adoção em aplicações de rede local. Ao
invés disto ethernet de alta velocidade foram disponibilizadas em modo chaveado que
reduziram estas deficiências para um nível significante, embora não de forma tão efetiva
como ATM.
Wide área Networks (WAN) redes de longa distância

WANs transportam mensagens

a baixas velocidades entre os nós que estão freqüentemente em diferentes organizações e
podem estar separados por longas distâncias. Eles podem estar localizados em diferentes
cidades, paises ou continentes. O meio de comunicação é um conjunto de circuitos de
comunicação ligando um conjunto de computadores dedicados chamados roteadores. Eles
gerenciam a rede de comunicação e fazem o roteamento de pacotes ou mensagens para
seus destinos. Em muitas redes a operação de roteamento introduz um tempo de retardo em
cada ponto da rota, e assim a latência total para a transmissão da mensagem depende na
rota que ela segue e da carga do trafego nos vários segmentos de rede que ela percorre. Nas
redes atuais esta latência pode ser tão alta como 0,1 a 0,5 segundos. Medidas atualizadas
para a internet podem ser encontradas em www.mids.org. A velocidade de sinais elétricos
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na maioria da media é próxima da velocidade da luz e isto aponta um baixo limite na
latência da transmissão para redes de longa distancia. Por exemplo o tempo para um sinal
eletrônico viajar da Europa para a Austrália é aproximadamente 0,13 segundos e qualquer
transmissão que é roteada via um satélite geoestacionario esta sujeita a demo ra de
propagação de aproximadamente 0,20 segundos.

Largura de banda disponível para

conexões através da internet variam muito. Em alguns paises, velocidades de até 1-2 Mbps
são alcançadas entre partes da internet mas velocidades de 10 a 100 Kbps são também
experimentadas.

Metropolitan área networks (MANs) redes metropolitanas

Este tipo de rede é

baseada na grande largura de banda encontrada nos cabeamentos de cobre e fibra ótica
recentemente instalados em muitas capitais e cidades para a transmissão de vídeo, voz e
outros dados sobre distancias de até 50 kilometros. Este cabeamento pode ser utilizado para
prover taxas de transferência

de dados que são compatíveis com ass requeridas em

sistemas distribuídos. Uma variedade de tecnologias tem sido usada para implementar o
roteamento de dados em MANs, variando desde ethernet até ATM. A IEEE publicou a
especificação 802.6[IEEE 1994], a qual é designada especificamente para alcançar as
necessidades de MANs, e implementações delas estão em desenvolvimento. MANs estão
em sua infância mas elas são adequadas para ter requisitos similares aos encontrados em
redes locais enquanto interligando grandes distâncias.
O DSL (digital subscriber line) e o modem a cabo (cable modem) agora disponíveis
em cidades de alguns paises são um exemplo. DSL tipicamente usa switchs ATM (seção
3.5.3) localizados nas centrais telefônicas para rotear dados digitais usando um par de fios
de cobre (o mesmo usado para a ligação do telefone) para a casa do assinante ou escritório
a velocidades variando de 0,25 a 6 Mbps. O uso de par de cobre para DSL está limitado a
distancia de 1,5 Km. Conexões de cable modem usam sinalização analógica em redes de
TV a cabo para atingir velocidades de 1.5 Mbps sobre cabo coaxial com substancial
vantagem sobre o DSL no que diz respeito à distância física entre os pontos.

Redes sem Fio

A conexão conveniente de dispositivos portáteis e handheld requerem

comunicação sem fio como já vimos no capitulo 2. Muitas tecnologias de comunicação
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digital sem fio surgiram recentemente. Algumas como IEEE 802.11 (WaveLAN) atendendo
transmissão de dados de 2 a 11 Mbps em até a50 metros, são chamadas redes locais sem
fio (WLANs Wireless local área networks) projetadas para uso no lugar de redes locais,
convencionais, com fio. Outras são projetadas para conectar dispositivos moveis a outros
dispositivos moveis ou dispositivos fixos que estão colocados na mesma vizinhança, por
exemplo para conectar eles a impressoras locais ou outros palmtops ou computadores de
mesa. Estas são algumas vezes referenciadas como redes pessoais sem fio (WPANs –
wireless personal área networks); exemplos incluem os links infravermelhos que já estão
nativos em computadores palmtop e laptop. Outra tecnologia chamada BlueTooth uma rede
de radio de baixa potencia [ www.bluetooth.com ] oferecendo transmissão de dados a
velocidade de 1 a 2 Mbps num raio de 10 metros. Muitas redes de telefones moveis são
baseadas em tecnologias de rede sem fios, incluindo o padrão europeu GSM (Global
System for Móbile communication), sistema global para comunicação móvel, o qual é
usado em muitos paises do mundo, inclusive no Brasil. Nos Estados Unidos muitos
telefones móveis são atualmente baseados em tecnologia analógica AMPS rede de radio
celular e CDDP (Cellular Digital Packet Data) é uma facilidade de comunicação digital
que está numa camada de aplicação acima desta. Redes de telefones moveis são projetadas
para operar sobre longas distâncias (tipicamente paises inteiros ou continentes) através do
uso de conexões de radio celular; suas facilidades de transmissões de dados desta forma
oferecem conexões moveis de longa distância a internet para dispositivos portáteis. A rede
de celular mencionada acima oferece taxas de transmissão de dados relativamente baixas,
9,6 a 19,2 Kbps, mas redes que estão planejadas para suceder estas estão previstas com
taxas de transmissão de 128 kbps a 384 kbps para células em um raio de poucos kilometros
e até 2Mbps para células menores.
Devido a restrição da largura de banda disponível e outras limitações dos dispositivos
portáteis, tais como seu pequeno tamanho de display, um conjunto de protocolos chamado
WAP (Wirelles Application Protocol) foi desenvolvido especificamente para o uso de
dispositivos portáteis sem fio, como telefone celular WAP [ www.wapforum.org ].

Interconexão de Redes

Um interconexão de redes é um subsistema de comunicação no

qual diversas redes são ligadas entre si para prover facilidades comuns de comunicação de
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dados que esconde as tecnologias e os protocolos dos componentes individuais da rede e os
métodos usados para a intercomunicação.
A interconexão de redes é necessária para desenvolver sistemas abertos distribuídos e
de grande extensão. A característica de abertura dos sistemas distribuídos implica que a
rede usada em sistemas distribuídos precisa ser extensiva a um numero muito grande de
computadores onde as redes individuais tem restrito espaço de endereçamento e algumas
tem limitações de performance que são incompatíveis com o seu uso em grande escala. Na
interconexão de redes uma variedade de tecnologias de redes locais e de longa distância ,
possivelmente fornecidas por diferentes fabricantes, pode ser integrada para prover a
capacidade de rede necessária para cada grupo de usuário. Assim a interconexão de redes
trás muitos dos benefícios dos sistemas abertos para prover a comunicação em sistemas
distribuídos.
A interconexão de redes é construída de uma variedade de componentes de rede. Eles
são interconectados por computadores dedicados ao chaveamento chamados roteadores e
computadores de uso geral chamados gateways e um subsistema de comunicação integrado
é produzido pela camada de software que suporta o endereçamento e transmissão dos dados
de computadores através da interconexão de redes. O resultado pode ser pensado como
uma rede virtual construída pela sobreposição das camadas de interconexão de rede sobre
um meio de comunicação que consiste de redes primárias, roteadores e gateways.

A

internet é a principal instancia de interconexão de redes e seu protocolo TCP/IP se
destacam por ilustrar esta camada de integração mencionada acima.

Figura 3.1 Tipos de redes e suas características
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Na figura 3.1 mostramos as distancias (ranges) e as

características de performance de vários tipos de redes que temos discutido anteriormente.
Um ponto adicional na comparação que é relevante para sistemas distribuídos é a
freqüência e os tipos de falhas que podem ser esperados nos diferentes tipos de redes. A
confiabilidade nos mecanismos de transmissão de dados referenciados é muito alta em
todos os tipos exceto em redes sem fio, onde freqüentemente existe perda de pacotes devido
a interferências externas. Em todos os tipos de rede pacotes podem ser perdidos devido a
demoras no processamento ou sobrecarga de buffer no destino. Estas são as causas mais
comuns da perda de pacotes.
Pacotes podem ser entregues em uma ordem diferente da qual eles foram
transmitidos. Isto acontece somente em redes onde pacotes separados são individualmente
roteados principalmente redes de longa distância. Copias duplicada de pacotes podem
também ser entregues mas isto é normalmente conseqüência de alguma suposição de quem
envia, que o pacote foi perdido. O pacote é retransmitido e tanto o original quanto a copia
retransmitida então aparecem inesperadamente no destino.
Todas as falhas descritas acima são escondidas pelos TCP e muitos outros assim
chamados protocolos confiáveis, permitindo aos programas de aplicação assumir que aquilo
que for transmitido será recebido no processo para o qual foi enviado. Mas existem boas
razões para usar protocolos menos confiáveis como o UDP para alguns propósitos em
sistemas distribuídos e nestas circunstancias os programas de aplicação devem levar em
conta a possibilidade de falhas.

3.3 Princípios de Redes
As bases para as redes de computadores são as técnicas de chaveamentos de pacotes
inicialmente desenvolvidas nos anos 60. O chaveamento de pacotes foi um avanço radical
sobre as redes de comunicação chaveadas usadas em comunicação de telefonia e telegrafo,
explorando a capacidade dos computadores de armazenar dados enquanto em transito. Isto
permite que os pacotes endereçados para diferentes destinos possam compartilhar uma
única linha de comunicação. Pacotes são enfileirados em um buffer e transmitidos quando o
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link estiver disponível. Comunicação é assíncrona – mensagens chegam a seus destinos
após uma espera que varia dependendo do tempo que o pacote leva para viajar através da
rede.

3.3.1 Transmissão de pacotes
Em muitas aplicações de redes de computadores a necessidade é transmitir unidades
lógicas de informação ou mensagens – seqüência de itens de dados de tamanho arbitrário.
Mas antes que a mensagem seja transmitida ela é dividida em pacotes. A forma mais
simples de um pacote é uma seqüência de dados binários (um array de bits ou bytes) de
tamanho restrito, junto com informações de endereçamento suficientes para identificar o
computador fonte e o destino. Pacotes de tamanhos restritos são usados:
•

Assim cada computador na rede pode alocar memória de armazenamento
suficiente para armazenar o maior tamanho possível dos pacotes que está
recebendo.

•

Para evitar a excessiva demora que pode ocorrer esperando que os canais de
comunicação se tornem livres se longas mensagens forem transmitidas sem
divisão.

3.3.2 Fluxo de dados
Existem exceções para a regra que comunicação baseada em mensagens atende a
maioria das necessidades das aplicações. Nos já vimos no capitulo 2 que aplicações
multimídia se valem da transmissão de fluxos de elementos de áudio e vídeo a taxas
garantidas e com limites de latência. Estes fluxos diferem substancialmente do tipo de
trafego baseado em mensagens para o qual as transmissões de pacotes foram projetadas. Os
fluxos de áudio e vídeo requerem uma largura de banda bem mais alta que as outras formas
de comunicação em sistemas distribuídos.
A transmissão de fluxo de vídeo para ser mostrado em tempo real exige uma largura
de banda de aproximadamente 1,5 Mbps se o dado estiver comprimido ou 120Mbps se não
comprimido. Em adição o fluxo é continuo de forma oposta ao trafego intermitente gerado
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por uma típica interação cliente-servidor. O tempo de execução de um elemento multimídia
é o tempo no qual ele precisa ser mostrado (para um elemento de vídeo) ou convertido para
áudio (para uma amostragem de som). Por exemplo se um fluxo de janelas de vídeo que
tem uma taxa de 24 janelas por segundo, então a janela N tem um tempo de ser mostrada
que é N/24 segundos após o fluxo ter iniciado. Elementos que chegam ao seu destino mais
tarde do que o seu tempo em que deveriam ser mostrados, não são mais úteis e serão
descartados pelo processo que está recebendo.
O tempo de entrega destes fluxos de dados depende da disponibilidade da conexão
com qualidade de serviço garantida – largura de banda, latência e confiabilidade precisam
todas estar garantidas. O que é necessário é a possibilidade de estabelecer um canal do
transmissor ao receptor do fluxo de multimídia, com uma rota pré definida através da rede,
um conjunto de recursos reservados em cada nó através dos quais vai viajar e usar memória
de buffer apropriada para corrigir qualquer irregularidade no fluxo de dados através do
canal. Os dados podem então ser passados através do canal do emissor ao receptor na taxa
requerida.
Redes ATM (seção 3.5.3) são especificamente projetadas para prover alta largura de
banda e baixa latência e para suportar qualidade de serviço pela reserva dos recursos da
rede. IP v6 o novo protocolo de rede para a internet que será colocado em uso nesta década,
(descrito na seção 3.4.4) inclui facilidades que permitem cada pacote IP que faz parte de
um fluxo de tempo real seja identificado e tratado separadamente de outros dados no nível
de rede.
Subsistemas de comunicação que prove garantias de qualidade de serviço requerem
facilidade para pré-alocação de recursos da rede e autoridade para a alocação. O protocolo
de reserva de recursos (RSVP) [Zhang et al. 1993] permite as aplicações negociarem à préalocação da largura de banda para fluxos de tempo real. O protocolo de transporte de tempo
real (RTP) [Schulzrinne et al. 1996] é um protocolo de transferência de dados no nível de
aplicação que inclui detalhes do tempo que a imagem deve ser mostrada e outros requisitos
de tempo em cada pacote. A disponibilidade da efetiva implementação destes protocolos na
internet vai depender de alterações substanciais nas camadas de rede e transportes. Capitulo
15 discutira as necessidades das aplicações multimídia distribuídas em detalhe.
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3.3.3 Esquemas de chaveamento
Uma rede consiste de um conjunto de nós interligados entre si por circuitos. Para
transmitir informações entre dois nos arbitrários um sistema de chaveamento é necessário.
Nos definimos os quatro tipos de chaveamento que são usados em redes de computadores
na seqüência.

Broadcast

Broadcast é uma técnica de transmissão que não envolve chaveamento. Todo

é transmitido para todos os nós e é responsabilidade do receptor descobrir se a transmissão
é endereçada a ele. Algumas tecnologias de LAN, incluindo ethernet, são baseadas em
broadcast. Redes de comunicação sem fio são necessariamente baseadas em broadcast mas
na ausência de circuitos fixos, o broadcast é arranjado para alcançar os nós agrupados em
células.
.
Chaveamento de circuitos

Antigamente as redes de telefones eram as únicas redes de

telecomunicações. Sua operação era simples de ser entendida: quando alguém que chama
discava um numero o par de fios de seu telefone ligado a central local era conectada por um
chaveamento automático à central onde estava conectado o outro par de fios do telefone
que estava sendo chamado. Para chamadas de longa distancia o processo era similar mas a
conexão podia ser chaveada através de diversas centrais até chegar ao destino. Este sistema
é referenciado como sistema de plano antigo de telefones ou POTS (plain old telephone
system). Esta é tipicamente uma rede de circuito chaveado.

Chaveamento de pacotes

O advento dos computadores e da tecnologia digital trouxe

muitas novas possibilidades para comunicações. No nível mais básico, trouxe
processamento e memória. Isto tornou possível a construção de redes de comunicação em
uma forma diferente. Este novo tipo de rede de comunicação é chamado rede que armazena
e envia. Ao invés de fazer e desfazer conexões para circuitos construídos uma rede do tipo
armazena e envia apenas envia pacotes de suas fontes para seus destinos. Existe um
computador em cada no de chaveamento (onde for necessário que diversos circuitos
necessitem ser interconectados). Pacotes que chegam no nó, são primeiro armazenados na
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memória do computador no nó e então processados por um programa que enviam eles em
direção ao seu destino, escolhendo um circuito de saída que vai transferir o pacote para
outro no que está mais próximo de seu ultimo destino.
Não existe nada realmente novo aqui: o sistema postal é uma rede do tipo armazena e envia
para cartas com processamento feito por humanos ou maquinas nos escritórios de
classificação. Mas os pacotes de dados em redes de computadores podem ser armazenados
e processados nos nós rápidos o bastante para dar a ilusão de transmissão instantânea. Ao
menos, isto parecia ser o caso até que as pessoas (incluindo engenheiros de telefonia)
começaram a pensar que seria uma boa idéia usar as redes de computadores para transmitir
informações de vídeo e áudio. As vantagens desta integração são de um imenso potencial –
somente uma rede seria necessária para tratar comunicação de computador, serviços
telefônicos, transmissão de radio e TV bem como novas aplicações tais como
teleconferência. Desde que tudo possa ser representado em forma digital, estará disponível
para ser manipulado e armazenado em memória. Muitas novas aplicações irão sem duvida
emergir deste sistema de telecomunicação integrado.

Frame relay

A transmissão de pacotes usando armazena e envia não é instantânea. Isto

tipicamente leva alguma coisa entre poucas dezenas de microsegundos até alguns
milisegundos para chavear um pacote através de cada nó, dependendo do tamanho do
pacote, velocidade do hardware e a quantidade de outros tráfegos. Pacotes podem ser
roteados através de muitos nos antes que eles alcancem seus destinos. Muito da internet é
baseado no chaveamento armazena e envia e como já vimos, mesmo pequenos pacotes na
internet levam por volta de 200 milisegundos para alcançar seus destinos.
Demoras desta magnitude são demasiadas para aplicações tais como telefonia onde
demoras de menos que 50 milisegundos são necessárias para manter uma conversação sem
interferência. Assim os tempos de demora são aditivos – quanto mais nós os pacotes tem
que passar, mais soma a demora – e desde que muito da demora em cada nó provem de
fatores que são inerentes as técnicas de chaveamento de pacotes, isto parece um serio
obstáculo para a integração.
Mas os engenheiros de redes de computação e telefonia não foram facilmente
vencidos. Eles vieram com outro método de chaveamento – frame relay – o qual traz muitas
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das vantagens de chaveamento de circuitos para a rede de chaveamento de pacotes. As
redes ATM são os resultados. Nos vamos descrever a sua operação na seção 3.5.3. Ela trata
o problema da demora fazendo o chaveamento de pequenos pacotes (chamados frames) ao
mesmo tempo em que recebe. Os nós de chaveamento (os quais são usualmente
processadores paralelos digitais de propósito especialmente desenvolvidos para este
trabalho) roteiam os frames baseados no exame de seus primeiros poucos bits; frames como
um todo não são armazenados nos nós mas passam através deles como um curto fluxo de
bits. Como resultado a tecnologia ATM pode transmitir pacotes através de redes que
consistem de muitos nós em poucas dezenas de microsegundos.

3.3.4 Protocolos
O termo protocolo é usado para referenciar um conjunto de regras e formatos bem
conhecidos, a ser usado para a comunicação entre processos de forma a executar uma
determinada tarefa. A definição de protocolo tem duas partes importantes:
•

A especificação da seqüência de mensagens que precisam ser trocadas

•

A especificação do formato dos dados nas mensagens.

A existência de protocolos bem conhecidos permite que componentes de software
separados de sistemas distribuídos possam ser desenvolvidos independentemente e
implementados em diferentes linguagens de programação em computadores que podem ter
diferentes códigos de ordenação e representação de dados.
Um protocolo é implementado por um par de módulos de software localizados no
computador que envia e no que recebe. Por exemplo, o protocolo de transporte transmite
mensagens de qualquer tamanho de um processo que envia para um processo que recebe.
Um processo querendo transmitir uma mensagem para outro processo envia uma chamada
para o modulo do protocolo de transporte passando a ele uma mensagem em um formato
especifico. O software de transporte então trata ele mesmo da transmissão da mensagem
para o seu destino, subdividindo em pacotes de um tamanho especifico e formato que pode
ser transmitido para o destino via o protocolo de rede – outro protocolo de baixo nível. O
módulo do protocolo de transporte correspondente no computador receptor recebe o pacote
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via o modulo do protocolo do nível de rede e executa a transformação inversa para regerar a
mensagem antes de passar a mesma para o processo receptor.

Figura 3.2 Conceito de camadas em software de protocolo

Camadas de Protocolos

O software de rede é arranjado em camadas hierárquicas.

Cada camada apresenta uma interface para as camadas acima estendendo as propriedades
do sistema de comunicação em questão. Uma camada é representada por um módulo em
cada computador conectado a rede. A figura 3.2 ilustra a estrutura e o fluxo dos dados
quando uma mensagem é transmitida usando um protocolo em camadas. Cada modulo
parece comunicar diretamente com o modulo no mesmo nível em outro computador da
rede, mas na realidade o dado não é transmitido diretamente entre os módulos de protocolo
em cada nível. Ao invés, cada camada do software de rede se comunica por chamadas
locais a procedimentos com as cadeias acima e abaixo dela.
No lado que envia, cada camada (exceto a mais alta, ou camada de aplicação) aceita
itens de dados em um formato específico proveniente da camada acima e aplica
transformações para encapsular os dados no formato especifico para esta camada antes de
passar para a camada abaixo para processamento semelhante. Figura 3.3 ilustra este
processo e se aplica as quatro mais altas camadas do protocolo OSI. A figura mostra os
cabeçalhos de pacotes que contem muitos dos itens de dados relacionados à rede, mas para
clareza omite os trailers que são presentes em alguns tipos de pacotes; também assume que
a mensagem no nível de aplicação a ser transmitida é menor que o tamanho do pacote
Maximo que a rede aceita. Se não teria que ser encapsulada em diversos pacotes no nível de
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rede. No lado receptor uma transformação conversão é aplicada aos itens de dados
recebidos da camada abaixo, antes que sejam passados para a camada acima. O tipo de
protocolo da camada abaixo é incluído no header de cada camada, para permitir que a pilha
de protocolo no receptor selecione o componente de software correto para desempacotar os
pacotes.
Assim cada camada prove um serviço para a camada acima e estende o serviço
provido pela camada abaixo. No nível mais baixo é a camada física. Esta é implementada
por um meio de comunicação (cabos de cobre ou fibra ótica, canis de comunicação via
satélite ou transmissão de radio) e pelos circuitos de sinalização analógica que colocam os
sinais no meio de comunicação no nó que envia e fica sentindo os sinais no nodo receptor.
Nos nós de recepção os itens de dados são recebidos e passados acima através da hierarquia
dos módulos de software, transformados em cada estagio até que esteja em forma que possa
ser passado para o processo receptor ao qual estava direcionado.

Figura 3.3 Encapsulamento como é aplicado em protocolos de camadas

Suítes de Protocolos

Um conjunto completo de camadas de protocolo é referenciado

como suíte de protocolo ou uma pilha de protocolo, refletindo a estrutura em camadas.
Figura 3.4 mostra a pilha do protocolo que contempla as sete camadas do modelo de
referencia para o sistema aberto de interconexão OSI (open systems interconnection)
adotado pela organização de padrões internacionais ISSO (International Standadr
Organization) [ISSO 1992]. O modelo de referencia OSI foi adotado de forma a encorajar o
desenvolvimento de padrões de protocolos que poderiam atender os requisitos de sistemas
abertos.
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O propósito de cada nível no modelo de referencia OSI é resumido na figura 3.5.
Como seu nome demonstra é um padrão para a definição de protocolos e não uma definição
para uma especifica suíte de protocolo. Suítes de protocolos que estão de acordo com o
modelo OSI precisam incluir no mínimo um protocolo especifico em cada um dos sete
níveis que o modelo define.

Figura 3.4 Camadas de protocolo no padrão ISO/OSI

Protocolos em camadas trazem substanciais benefícios em simplicidade e
generalizam as interfaces de software para acessar os serviços de comunicação da rede,
mas isto também carrega significativos custos de performance. A transmissão de uma
mensagem no nível de aplicação via um protocolo com uma pilha de N camadas,
tipicamente envolvem N transferências de controle para as camadas relevantes da suíte do
protocolo de software, no mínimo uma de cada é uma entrada do sistema operacional e
considera N copias dos dados como parte do mecanismo de encapsulamento. Todas estas
demoras resultantes da transferência dos dados entre os processos de aplicações são muito
menores que a largura de banda disponível.
Figura 3.5 inclui exemplos de protocolos usados usados na internet mas a
implement ação da internet não segue o modelo OSI em dois aspectos. Primeiro as camadas
de aplicação, apresentação e sessão não são claramente distinguidas na pilha de protocolo
internet. Ao invés as camadas de aplicação e apresentação são implementadas como uma
camada simples de middleware ou separadamente em cada aplicação. Assim CORBA
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implementa uma chamada entre objetos e representação de dados em uma biblioteca
middleware que é incluída em cada processo da aplicação (veja capitulo 17 para maiores
detalhes sobre CORBA). Browser WEB e outras aplicações que necessitam canais seguros
empregam SSL Secure Sockets Layer, camada segura de sockets (capitulo 7) como uma
biblioteca de procedimentos de forma similar.

Figura 3.5 Sumário do protocolo OSI
Segundo, a camada de sessão é integrada com a camada de transporte. A suíte de
protocolos internet inclui uma camada de aplicação e camada de transporte em uma única
camada de interligação de rede. A camada de interligação de rede é uma camada virtual de
rede que é responsável pro transmitir os pacotes da interligação de redes para um
computador de destino. Um pacote da interligação de rede é uma unidade de dados
transmitidos sobre a interconexão de rede.
Protocolos de interconexão de redes estão sobrepostos aos protocolos da camada de
redes como ilustrado na figura 3.6. A camada de interface de rede aceita pacotes da rede do
padrão internet e converte eles em pacotes que podem ser transmitidos pelas camadas de
mais baixo nível na rede.
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Figura 3.6 Camadas de interconexão de rede

Montagem de pacotes

A tarefa de dividir mensagens em pacote antes da transmissão e

a remontagem destes pacotes no computador receptor é usualmente executada pela camada
de transporte.
O pacote do protocolo na camada de rede consiste de um cabeçalho e um campo de
dados. Em muitas tecnologias de rede, o campo de dados é de tamanho variável mas com
um limite chamado de unidade máxima de transferência MTU (Maximum Transfer Unit).
Se o tamanho de uma mensagem excede o MTU desta referida camada de rede, ele precisa
ser fragmentado em pedaços de tamanho apropriado, com números de seqüência para ser
usado na remontagem, e transmitido em múltiplos pacotes. Por exemplo a MTU para
ethernet é de 1500 bytes – não mais do que esta quantidade de dados pode ser transmitida
em um pacote ethernet único.
Embora o protocolo IP esteja na posição da camada do protocolo de rede no ambiente
Internet, sua MTU de forma não usual é de 64 kbytes, (8 kbytes é freqeuentemente usada na
pratica porque muitos nos não estão capacitados para tratar pacotes tão grandes). Qualquer
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que seja o valor de MTU adotado para pacotes IP, pacotes maior do que o MTU da ethernet
podem chegar e eles precisam ser fragmentados para a transmissão sobre a ethernet.

Portas

A camada de transporte tem a tarefa de prover um serviço de transporte de

mensagens independente da rede entre pares de portas da rede. Portas são pontos de
destinação definidos pelo software para comunicação com um computador host. Portas são
associadas a processos, permitindo a eles se comunicarem em pares. O detalhe especifico
da abstração de portas pode ser variado para prover propriedades adicionais úteis. Aqui nos
vamos descrever o endereçamento de protas como ocorre na internet e em muitas outras
redes. Capitulo 4 discute o uso de portas.

Endereçamento

A camada de transporte é responsável pela entrega de mensagem aos

destinatários com endereço de transporte que é composto de endereço de rede endereço do
host e um numero de porta. Um endereço de rede é um identificador numérico que
identifica de forma única um computador e permite que este computador seja localizado
pelos nós que são responsáveis pelo roteamento doas dados até ele. Na internet cada
computador tem um numero IP associado, o qual identifica este computador e a sub-rede na
qual ele esta conectado, permitindo que dados sejam roteados para ele vindos de qualquer
outro nó como será descrito na seções seguintes. Em ethernet não temos nós de roteamento;
cada host é responsável por reconhecer e pegar os pacates endereçados a ele.
Na internet temos diversas portas típicas em cada computador host com números bem
conhecidos, cada um deles alocado a determinados serviços internet tais como HTTP ou
FTP. Estes números de portas e serviços chamados de “bem conhecidos” são registrados
em um organismo central [www.iana.org]. Para acessar o serviço em um determinado host
uma requisição é enviada para esta porta correspondente no host. Alguns serviços, tais
como FTP, então alocam uma nova porta (com numero privativo) e envia o numero desta
nova porta para o cliente. O cliente usa a nova porta para estabelecer uma conexão TCP a
qual será usada para o restante da transação ou sessão. Outros serviços, tais como http,
transitam todas as suas mensagens, através das portas bem conhecidas.
Números de portas acima de 1023 estão disponíveis para uso geral, por exemplo para
novos serviços e por processos clientes, o quais necessitem alocar portas para receber
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mensagens respostas que vem de servidores. Um sistema distribuído geralmente tem uma
multiplicidade de servidores, os quais diferem de um para outro tanto em tempo como em
organização. Claramente a alocação de host fixos ou números de portas fixas para estes
serviços não é factível. A solução para o problema de clientes localizarem servidores
arbitrários em um sistema distribuído é discutida na subseção ligação no Capitulo 5.

Entrega de pacotes

Existem dois tratamentos a serem considerados na entrega dos

pacotes pela camada de rede:
Entrega de pacotes datagrama : O termo datagrama refere-se a similaridade deste
método de entrega com a forma que carta e telegramas são entregues. A característica
essencial do datagrama na rede é que a entrega de cada pacote é um processo entrega
imediata; nenhuma preparação é necessária e assim que o pacote é entregue a rede não
guarda informações sobre a entrega. Em uma rede com datagramas uma seqüência de
pacotes transmitida por um único host para um único destinatário pode seguir diferentes
rotas (se, por exemplo a rede é capaz de adaptação para manusear falhas ou para mitigar os
efeitos de congestionamentos localizados) e quando isto ocorre eles podem chegar fora de
seqüência.
Cada pacote datagrama contém o endereço de rede completo de quem envia e do
computador que vai receber, sendo o endereço de destino fundamental para o roteamento
que será visto na próxima seção. A entrega de datagramas é o conceito no qual as redes
usando pacotes foram incialmente baseadas e podem ser encontradas na maioria das redes
de computadores em uso atualmente. A camada de rede da internet – IP- a ethernet e muitas
tecnologias de redes locais com cabeamento ou sem fio são baseadas na entrega de
datagramas.

Entrega de pacotes circuito virtual: Alguns serviços no nível de rede
implementam transmissão de pacotes de forma análoga a uma rede telefônica. Um circuito
virtual precisa ser estabelecido antes que os pacotes possam passar de uma fonte host A
para um destino host B. O estabelecimento de um circuito virtual envolve a identificação da
rota desde o destino e possivelmente passando através de diversos nos intermediários. Em
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cada nó ao longo da rota uma tabela é construída, indicando qual link precisa ser usado para
o próximo estagio da rota.
Assim que um circuito virtual é estabelecido, ele pode ser usado para transmitir
qualquer numero de pacotes. Cada pacote na camada de rede contem apenas o numero de
um circuito virtual ao invés de endereço de origem e destino. Os endereços não são
necessários porque os pacotes são roteados em nós intermediários pela referencia ao
numero do circuito virtual. Quando um pacote alcança seu destino a fonte pode ser
determinada a partir do numero do circuito virtual.
A analogia com a rede de telefones não ocorre literalmente. Na rede telefônica, uma
chamada telefônica resulta no estabelecimento de um circuito físico desde o chamador até o
chamado e os circuitos de físicos empregados são reservados para uso exclusivo desta
conexão. Na entrega de pacotes usando circuito virtual o caminho é representado apenas
pela tabela de entradas existentes em nós roteadores, e o meio físico para a transmissão dos
pacotes é usado somente durante o tempo de transmissão do pacote; ficando livre para
outros usos no resto do tempo. Um único link pode desta forma se empregado para muitos
circuitos virtuais separados. A tecnologia de rede usando circuito virtual mais importante
em uso atualmente é ATM; nos já mencionamos (seção 3.3.3) sobre os benefícios de baixa
latência para a transmissão de pacotes individuais; isto sendo um resultado direto douso de
circuitos virtuais. Os requisitos na fase inicial de interconexão entre dois pontos, contudo
resulta em uma curta demora antes que chegue o primeiro pacote em um novo destino.

A distinção entre entrega de pacotes datagramas e circuitos virtuais não pode ser
confundida com um par de mecanismos similar no nível de transporte – transmissão
orientada a conexão e sem conexão. Isto sera descrito na seção 3.4.6 no contexto do
protocolo de transporte internet, UDP (sem conexão) e TCP (orientado a conexão). Aqui
uma simples nota que cada um destes modod de transmissão pode ser implementado sobre
qualquer tipo de camada de rede.
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3.3.5 Roteamento

Roteamento é uma função necessária em todas as redes exceto aquelas LANs , tal
como ethernet, que tem ligação direta com todos os hosts conectados a sua rede. Em redes
muito grandes, roteamento adaptativo é empregado: a melhor rota para comunicação entre
dois pontos na rede é reavaliada periodicamente, levando em conta o trafego corrente na
rede e qualquer falha tais como quebra de conexão ou de roteadores.

Figura 3.7 Roteamento em uma rede de longa distância

A entrega dos pacotes a seus destinos em uma rede tal como a vista na figura 3.7 é
uma responsabilidade coletiva dos roteadores localizados nos pontos de conexão. A menos
que o host fonte e o destino estejam na mesma rede local, o pacote tem quer transmitido em
uma serie de hops (pulo entre um roteador e o próximo), passando através dos nós
roteadores. A determinação de rotas para a transmissão de pacotes até seus destinos é
responsabilidade do algoritmo de roteamento – implementado por um programa na camada
de rede em cada nó.
Um algoritmo de roteamento tem duas partes:
1. Ele precisa fazer decisões que determinam a rota tomada por cada pacote a
medida que eles viajam através da rede. Em camadas de rede com circuito
chaveado tais como X.25 e redes frame-relay tais como ATM a rota é
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determinada sempre que um circuito virtual ou conexão é estabelecido. Em
camadas de rede com chaveamento de pacotes tais como IP isto é
determinado separadamente para cada pacote e o algoritmo precisa ser
particularmente simples e eficiente para não degradar a performance da rede.
2. Ele precisa atualizar dinamicamente se conhecimento da rede baseado na
monitoração do trafego e detecção de mudanças na configuração ou falhas.
Esta atividade é menos critica em termos de tempo; técnicas mais
dependentes de intensiva computação e mais lentas podem ser usadas.
Ambas destas atividades são distribuídas através da rede. A decisão de roteamento é
feita na base do hop-by- hop (em cada ponto avalia o próximo), usando informações locais
ali armazenadas para determinar o próximo hop que será feito por cada pacote que chega. A
informação local de cada roteamento é atualizada periodicamente por um algoritmo que
distribui as informações sobre os estados dos links ( suas cargas e situações de falha).
Nossa apresentação vai começar com uma descrição de um algoritmo relativamente
simples para roteamento. Isto ira prover a base para a discussão na seção 3.4.3 do algoritmo
link-state que tem sido usado desde 1979 como o algoritmo principal na intenet. O
algoritmo que vamos descrever aqui é um algoritmo “vetor distancia”. Roteamento em
redes é uma instância do problema de procura de caminhos em grafos. O algoritmo do
menor caminho, de Bellman [Bellman 1957] publicado bem antes que redes de
computadores fossem projetadas, prove a base para o método de vetor distancia. O
metodode Bellman foi convertido em algoritmo distribuído adaptado para implementação
em grandes redes por Ford e Fulkerson[1962], e protocolos baseados em seu trabalho são
freqüentemente referenciados como protocolos “Bellman-Ford”.
Figura 3.8 mostra as tabelas de roteamento que podem ser criadas e mantidas em cada
roteador para a rede da figura 3.7, assumindo que a rede não tem nenhuma falha nos links
ou roteadores. Cada linha provê as informações de roteamento para pacotes endereçados a
um determinado destino. O campo link especifica o link de saída para o pacote endereçado
ao destino nesta linha. O campo custo é um calculo simples do vetor distância , ou o
numero de hops para o determinado destino. Para redes do tipo armazena-e-reenvia com
links de largura de banda similar, isto dá uma estimativa razoável do tempo que o pacote
vai levar para chegar ao destino. A informação de custo armazenada em tabelas de
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roteamento não é usada durante a parte 1 do algoritmo de roteamento dos pacotes, mas é
necessária para a construção e manutenção da tabela na parte 2 do algoritmo.

Figura 3.8 Tabelas de roteamento para a rede da figura 3.7

A tabela de roteamento contém uma entrada simples para cada destinação possível,
mostrando o próximo hop que o pacote precisa alcançar em direção a seu destino. Quando
um pacote chega em um roteador, o endereço de destino é extraído e pesquisado na tabela
de roteamento local. O resultado encontrado na tabela de roteamento identifica o link de
saída que precisa ser usado para rotear o pacote em direção a seu destino.
Por exemplo, quando um pacote endereçado para C é submetido ao roteador A, o
roteador examina a entrada para C na tabela de roteamento. Ele vê que o pacote precisa ser
roteado para fora de A pelo link 1. O pacote chega em B e o mesmo procedimento é
executado usando a tabela de roteamento em B, que mostra que a rota de saída para C será
via link 2. Quando o pacote chega em C a tabela de roteamento aponta para “local” ao invés
de um numero de link. Isto indica que o pacote deve ser entregue para o host local.
Agora vamos considerar como as tabelas de roteamento são construídas e como são
mantidas quando ocorrer falhas na rede. Isto é, como a parte 2 do algoritmo de roteamento
descrito acima é executada. Como cada tabela de roteamento especifica somente um único
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hop para cada rota, a construção ou reparo das informações de roteamento podem acontecer
de uma maneira distribuída. Um roteador troca informações sobre a rede com seu nodo
vizinho enviando um sumário de sua tabela de rotamento usando um protocolo de
informações de roteamento (RIP – router information protocol). As ações deste protocolo
RIP são descritas informalmente como segue:
1. Periodicamente, e sempre que a tabela de roteamento local mudar, envia a
tabela (de forma sumaria) para todos os vizinhos acessíveis. Isto é envia um
pacote RIP contendo uma cópia da tabela para cada link que esteja ativo.
2. Quando uma tabela é recebida de um roteador vizinho, se a tabela recebida
mostra a rota para um novo destino, ou uma melhor rota (custo baix baixo)
para um destino existente, então altera a tabela local com esta nova
informação. Se a tabela foi recebida no link n e tem um um custo diferente
que a tabela local para uma rota que começa com o link n, então substitui
este custo na tabela local com o novo custo. Isto é feito porque a nova tabela
foi recebida de um roteador que está mais perto do destino relevante e desta
forma sempre mais autoritário para rotas que passam através dele.
Este algoritmo é descrito de forma mais precisa, com pseudo-codigo, na figura 3.9,
onde Tr é uma tabela recebida de outro roteador e Tl é uma tabela local. Ford e
Fulkerson[1962] tem visto que os passos descritos acima são suficientes para assegurar que
as tabelas de roteamento vão convergir nas melhores rotas para cada destino sempre que
uma mudança ocorrer na rede. A freqüência t com a qual as tabelas são propagadas, mesmo
quando não ocorrem mudanças, é designada para garantir que a estabilidade é mantida, por
exemplo, no caso de que algum pacote RIP seja perdido. O Valor de t adotado pela internet
é 30 segundos.
Para tratar com as falhas, cada roteador monitora o seu link e atua como segue:
Quando a falha de um link N é detectada altera o custo para infinito para todas as entradas
na tabela de host local que se referem ao link com problema e executa uma ação de envio,
mandando estas informações aos outros roteadores vizinhos. Assim a informação de que o
link está inoperante é representado por um valor

(infinito) para o custo de destinos

relevantes. Quando esta informação é propagada para nós vizinhos ela será processada de
acordo com a ação recebimentos (note que,

+1=

) e então propagando adiante até que
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um nó seja encontrado que tenha uma rota ativa para o destino relevante, se existir uma. O
nó que ainda tenha uma rota ativa vai eventualmente propagar sua tabela e esta rota ativa
vai substituir aquela que estava falha em todos os nós.

Figura 3.9 Pseudo código para o algoritmo RIP

O algoritmo vetor-distância pode ser melhorado de diversas formas: custo (também
conhecido como métrica) pode ser baseado na atual largura de banda dos links; o algoritmo
pode ser modificado para aumentar a sua velocidade de convergência e para evitar alguns
estados intermediários indesejados, tais como loops, que podem ocorrer antes que a
convergência seja alcançada. Um protocolo de informações de roteamento com estas
melhorias foi o primeiro protocolo de roteamento usado na internet, conhecido como RIP-1
e descrito na RFC 1058[Hedrick 1988]. Mas a solução para o problema causado pela lenta
convergência não está totalmente efetiva, e isto leva a um roteamento ineficiente e perda de
pacotes enquanto a rede está em estado intermediário.
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Desenvolvimentos subseqüentes em algoritmos de roteamento foram em direção de
aumentar a quantidade de conhecimento da rede que é mantida em cada nó. A família de
algoritmos mais importante deste tipo é conhecida como algoritmos do estado- link. Eles
são baseados na distribuição e atua lização do banco de dados em cada nó que representa
toda, ou uma substancial porção, da rede. Cada nó é responsável por calcular as rotas
ótimas para os destinos vistos em seu banco de dados. Este cálculo pode ser executado por
uma variedade de algoritmos, sendo que alguns deles evitam conhecidos problemas no
algoritmo Bellman-Ford tais como convergência lenta e indesejados estados intermediários.
O projeto de algoritmos de roteamento é um tópico substancial e nossa discussão deste
assunto aqui é necessaria mente limitada. Para uma extensiva cobertura do roteamento na
internet veja Huitema [1995] e para outras matérias sobre algoritmos de roteamento em
geral veja Tanenbaum [1996].

3.3.6 Controle de Congestionamento

A capacidade de uma rede é limitada pela performance de seus links de comunicação
e nós de chaveamento. Quando a carga de algum link ou nó em particular se aproxima de
sua capacidade, filas serão construídas nos hosts tentando enviar os pacotes e nós
intermediários estarão segurando pacotes que deveriam estar sendo enviados mas ficam
bloqueados por outros tráfegos. Se a carga continua aumentado, as filas continuam a
crescer até que alcance o limite de espaço de buffer disponível.
Assim que este estado é atingido no nó, o nó não tem opção senão descartar os
pacotes que estão chegando. Como nos já temos notado, a perda ocasional de pacotes no
nível de rede é aceitável e pode ser remediada pela retransmissão iniciada em níveis mais
altos. Mas se taxa de perda e retransmissão destes pacotes atinge um nível substancial, o
efeito na performance da rede pode ser devastador. É fácil de ver como isto acontece: se
pacotes são descartados em nós intermediários, os recursos de rede que eles já consumiram
são perdidos e a retransmissão resultante vai requerer a mesma quantidade de recursos para
alcançar o mesmo ponto da rede. Como uma regra prática, quando a carga na rede excede
80% de sua capacidade, a performance total tende a cair como resultante da perda de
pacotes a menos que o uso destes links de grande carga sejam controlados.
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Ao invés de permitir que os pacotes viajem livremente através da rede até eles
encontrarem os nós super congestionados, onde eles teriam que ser descartados, seria
melhor segurar os pacotes em nós anteriores, até que o congestiona mento seja reduzido.
Isto vai resultar em um aumento na demora para os pacotes mas não significa uma
degradação na performance geral da rede. Controle de congestionamento é o nome dado às
técnicas que são empregadas para alcançar este objetivo.
Em geral, controle de congestionamento é alcançado informando os nós ao longo da
rota que o congestionamento ocorreu e então sua taxa de transmissão de pacotes precisa ser
reduzida. Para nós intermediários, isto vai resultar no armazenamento dos pacotes que estão
chegando, por um longo período. Para os hosts que são os geradores iniciais dos pacotes, o
resultado pode ser o enfileiramento dos pacotes antes da transmissão ou o bloqueio do
processo aplicativo que está gerando as mensagens até que a rede possa novamente aceitar
o tráfego.
Todas as camadas de rede baseadas em datagrama incluindo IP e Ethernet aceitam o
controle de trafego fim a fim. Isto é, o nó que está enviando, precisa reduzir a taxa na qual
está transmitindo os pacotes baseado somente nas informações que ele recebe do receptor.
Informações de congestionamento podem ser fornecidas para os nós que estão enviando,
pela transmissão explicita de mensagens especiais (chamadas pacotes choke) requisitando a
redução na taxa de transmissão, ou pela implementação de um protocolo especifico de
controle de transmissão ( do qual TCP deriva seu nome – Seção 3.4.6 explica o mecanismo
usado no TCP) ou observando a ocorrência de pacotes descartados (se o protocolo é do tipo
onde cada pacote tem a confirmação de recebimento)
Em algumas redes baseadas em circuito virtual, informações de congestionamento
podem ser recebidas e tratada em cada nodo. Embora ATM use entrega baseada em circuito
virtual, ele se baseia no gerenciamento de qualidade de serviço (Seção 3.5.3 e capitulo 15)
para assegurar que cada circuito pode transportar o trafego requerido.

3.3.7 Interconexão de rede

Existem muitas tecnologias de rede com diferentes camadas de protocolos de rede,
enlace e física. Redes locais são construídas a partir de tecnologias ethernet e ATM, redes
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de longa distância são construídas sobre redes telefônicas analógicas ou digitais de variso
tipos, links de satélite e redes ATM de longa distância. Computadores individuais e redes
locais são ligadas na Internet ou em intranets por modems, links ISDN e conexões DSL.
Para construir uma rede integrada ( uma internetwork) nos precisamos integrar muitas
subredes, cada uma delas baseada em uma das tecnologias de rede existentes. Para tornar
isto possível, o seguinte é necessário:
1. Um esquema de endereçamento unificado entre as redes que permita que
pacotes possam ser endereçados para qualuqer host conectado em qualquer
subrede.
2. Um protocolo definido o formato dos pacotes entre as redes e fornecendo
regras de acordo com as quais eles são tratados.
3. Componentes de interconexão que roteiam pacotes para seus destinos em
termos de endereços de interconexão de redes, transmitindo os pacotes
usando subredes com uma variedade de tecnologias de rede.
Para a Internet, (1) é provido pelo endereçamento IP, (2) é o protocolo IP e (3) é
executado pelos componentes chamados roteadores na internet. O protocolo IP e o
endereçamento IP são descritos com algum detalhe na seção 3.4. Aqui nos queremos
descrever a função dos roteadores e alguns outros componentes que são usados para
interligas as redes entre si.
A figura 3.10 mostra uma pequena parte da intranet localizada no Quenn Mary e
Westfield College (QMW), na Universidade de Londres. Muitos dos detalhes mostrados
serão explicados em seções posteriores. Aqui podemos notar que a porção mostrada na
figura compreende diversas subredes interconectadas pelos roteadores. As subredes estão
demarcadas e; existem cinco subredes, sendo três que compartilham a rede IP 138.37.95
(usando o esquema de rotemanto interdominio sem classe descrito na seção 3.4.3). Os
endereços numéricos são endereços IP e estes serão explicados a seguir. Os roteadores
estão em múltiplas subredes e eles tem um endereço IP para cada subrede na qual eles estão
conectados (o endereço é mostrado abaixo dos links).
Os roteadores (que tem nomes: hammer e sickle) são na realidade computadores de
propósito geral que também atendem este propósito de roteamento. Um deles é para servir
como firewall; a regra do firewal está muito ligada com as funções de roteamento, como
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vamos descrever abaixo. A subrede 138.37.95.232/29 não é conectada ao resto da rede ao
nível de IP. Somente o servidor de arquivo custard pode acessar ela para prover serviço de
impressão na impressora interligada via um servidor de [processos que monitora e controla
o uso da impressora.

Figura 3.10 Visão simplificada da rede QMW

Todos os links na figura 3.10 são ethernets. A largura de banda da maioria deles é de
100 Mbps, mas um é 1000 Mbps por que ele é responsável por um grande volume de
tráfego entre um grande numero de computadores usados por estudantes e custrad, o
servidor de arquivos que mantém todos os arquivos dos estudantes
Existe dois switches Ethernet e diversos Hub Ethernet na parte da rede ilustrada.
Ambos os tipos de componentes são transparentes para pacotes IP. Um Hub Ethernet é
simplesmente um meio de conectar juntos diversos segmento de cabo Ethernet, sendo que
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todos formam uma única Ethernet no nível de protocolo de rede. Todos os pacotes Ethernet
recebidos pelo host são retransmitidos para todos os segmentos. Um switch Ethernet
conecta diversos Ethernets, roteando os pacotes entrantes somente para o Ethernet no qual o
host de destino está conectado.

Roteadores

Nos temos notado que roteamento é necessário em todas as redes exceto

aquelas tais como Ethernet o redes sem fio, nas quais todos os hosts são conectados por um
simples meio de transmissão. Na figura 3.7 mostra uma rede com cinco roteadores
conectados por seis links. Na interconexão de redes os roteadores podem estar interligados
por conexão diretamente como visto na figura 3.7 ou eles podem estar interligados através
de subredes, como visto para custard na figura 3.10. Em ambos os casos, o roteador é
responsável por reencaminhar os pacotes de rede que chegam em qualquer conexão para a
conexão de saída correta como explicado acima e eles mantém tabelas de roteamento para
este propósito.

Bridges

Bridges, ou pontes, ligam redes de diferentes tipos. Alguma bridges ligam varias

redes e são referenciadas como pontes/roteadores por que também executam funções de
roteamento. Por exemplo a rede do campus em QMW inclui um interface de distribuição de
dados usando fibra ótica, (FDDI –Fibre Distributed Data Interface), não mostrado na figura
3.10, e é ligado as subredes da figura por pontes/roteadores.

Hubs

Hubs são simples e conveniente meio de ligar hosts e segmentos de extensão de

Ethernet e outras tecnologias de rede local. Eles têm um numero de encaixes (tipicamente
4-64) no qual cada uma das conexões de um computador host pode ser conectado.Eles
também podem ser usados para aumentar os limites de distância em segmentos simples e
prover meios de conectar computadores adicionais.

Switches

Switches executam funções similares ao roteador, mas para redes locais

(normalmente Ethernet) somente. Isto é, eles interconectam diversas Ethernet separadas
roteando os pacotes que chegam para as redes de saída apropriadas. Eles executam suas
tarefas no nível do protocolo da rede Ethernet.

Eles iniciam sem conhecimento da
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interligação da rede e constroem tabelas de roteamento pela observação do tráfego,
suplementado por requisições de broadcast quando não tem a informação.
A vantagem do switche sobre o hub é que ele separa o trafego que chega e transmite
o mesmo somente para as redes relevantes, reduzindo o congestionamento nas outras redes
na qual ele está conectado.

Tunelamento

Pontes e Roteadores transmitem pacotes de interligação de redes sobre

uma variedade de redes padrões, mas existe uma situação na qual este protocolo da rede
padrão pode ser escondido dos outros acima sem o uso de protocolos de interconexão
especiais. Quando um par de nós concetados a duas redes separadas necessitam se
comunicar através de algum outro tipo de protocolo de rede ou protocolo alienígena, eles
podem fazer isto construindo um túnel. Na figura 3.11 ilustramos o uso de tunelamento
para suportar a migração da Internet para o recentemente aprovado protocolo Ipv6. Ipv6
tem a intenção de substituir a versão do IP correntemente em uso IPv4 e é incompatível
com esta. (Tanto IPv4 quanto IPv6 serão descritos na seção 3.4) Durante o período de
transição para IPv6 teremos ilhas de redes IPv6 em um mar de IPv4. Em nossa ilustração A
e B são cada uma delas uma ilha. Nas bordas das ilhas IPv6 os pacotes são encapsulados
em IPv4 e transportados sobre as demais redes desta maneira.

Figura 3.11 Tunelamento para migração IPv6

Assim um protocolo de tunelamento é uma camada de software que transmite pacotes
através de um ambiente de rede alienígena. Para um outro exemplo, MobileIP transmite
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pacotes IP para hosts móveis em qualque lugar da internet construindo um túnel para eles
desde a sua base de origem. Os nodos intermediários não necessitam de modificação para
tratar o protocolo MobileIP. O protocolo IP multicast é tratado de forma similar,
retransmitido em poucos roteadores que suportam IP multicasting para determinar as rotas,
mas transmitindo pacotes IP através dos outros roteadores usando endereços padrões IP. O
protocolo PPP para a transmissão de pacotes IP sobre links seriais também é um outro
exemplo.
A seguinte analogia explica a razão para a escolha da terminologia e mostra uma
outra forma de pensar sobre tunelamento. O túnel através de uma montanha permite na
estrada o transporte de carros onde de outra forma seria impossível. A estrada é contínua, o
túnel é transparente para a aplicação (carros). A estrada é o mecanismo de transporte e o
túnel permite o seu funcionamento em um ambiente alienígena.

3.4 Protocolos Internet

Nos descrevemos aqui as principais características do conjunto de protocolos TCP/IP
e discutiremos suas vantagens e limitações quando usados em sistemas distribuídos.
A Internet emergiu de duas décadas de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento
em redes de longa distancia nos Estados Unidos, na década de 1970 com a ARPANET a
primeira rede de computadores de grande escala desenvolvida. Uma parte importante desta
pesquisa foi o desenvolvimento do conjunto de protocolos TCP/IP. TCP significa
Transmission Control Protocol e IP Internet Protocol. A adoção do protocolo TCP/IP e
aplicações internet de forma tão intensa e espalhada em redes de pesquisas nacionais e mais
recentemente em redes comerciais em muitos paises, tem permitido que redes nacionais
possam ser integradas em uma única rede que tem crescido extremamente rápida até o
tamanho presente, com mais de 60 milhões de hosts. Muitos serviços de aplicação e
protocolos a nível de aplicação (mostrados entre parênteses na lista que segue) agora
existem baseados em TCP/IP, incluindo Web (HTTP), e- mail (SMTP,POP), netnews
(NNTP), transmissão de arquivos (FTP) e terminal remoto (Telnet). TCP é um protocolo de
transporte; ele pode ser usado para suportar aplicações diretamente; ou camadas de

Distributed Systems , Cap 3, Coulouris

(tradução Ademir Goulart)

Pag. 38 de 70

protocolos adicionais podem ser sobrepostos a ele para prover facilidades adicionais. Por
exemplo, HTTP é usualmente transportado pelo uso direto do TCP, mas quando é requerido
segurança fim a fim, o protocolo SSL – Secure Socketes Layer (descrito na seção 7.6.3) é
colocado em uma camada em cima do TCP para produzir canais seguros e mensagens
HTTP são transmitidas via estes canais seguros.
Os protocolos internet foram originalmente desenvolvidos principalmente para
suportar aplicações simples de longa distância tais como transferência de arquivos e correio
eletrônico, envolvendo comunicação com relativamente alta latência entre computadores
geograficamente dispersos, mas eles se tornaram eficientes o bastante para suportar as
exigências de muitas aplicações distribuídas tanto em redes de longa distancia como área
local e eles agora são usados universalmente em sistemas distribuídos. A padronização
resultante do protocolo de comunicação tem trazido imensos benefícios. As únicas
exceções significantes para a adoção universal da comunicação TCP/IP são:
•

O uso do WAP para aplicações sem fio em dispositivos portáteis.

•

Protocolos especiais para suportar aplicações de stream multimidea.

Figura 3.12 Camadas TCP/IP
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A ilustração genérica de camadas de protocolo de interligação de redes da Figura 3.6
é traduzida no caso específico da internet na figura 3.12. Existem dois protocolos de
transporte- TCP (Transport Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol). TCP é um
protocolo orientado a conexão confiável e UDP é um protocolo baseado em datagrama que
não garante transmissões confiáveis. O IP – Internet Protocol é o protocolo de ‘rede’ básico
da rede virtual internet – isto é, datagramas IP provêm o mecanismo de transmissão básico
para a internet e outras redes TCP/IP. Nos colocamos a palavra ‘rede’ entre aspas na
sentença anterior por que esta não é a única camada de rede envolvida na implementação da
comunicação internet. Isto é por que os protocolos internet são usualmente encapsulados
sobre outras tecnologisa de rede tais como Ethernet, a qual já prove uma camada de rede
que permitem que computadores ligados a mesma rede troquem datagramas. Na figura 3.13
ilustramos o encapsulamento de pacotes que podem ocorre para a transmissão de
mensagens via TCP sobre uma rede primária Ethernet. As tags nos cabeçalhos são o tipo de
protocolo para a camada acima, necessária para a pilha do protocolo receptor corretamente
desempacotar os pacotes. Na camada TCP, o numero da porta no receptor serve para um
propósito similar, permitindo que o componente de software TCP no host receptor passe a
mensagem para um especifico processo no nível de aplicação.

Figura 3.13 Encapsulamento de uma mensagem transmitida via TCP sobre Ethernet
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A especificação TCP/IP não especifica as camadas abaixo da camada do datagrama
Internet – Pacotes IP na camada internet são transformados em pacotes para transmissão
sobre qualquer combinação de redes primárias ou links de dados
Por exemplo, IP rodava inicialmente sobre ARPANET, a qual consistia de hosts e
uma versão antiga de roteadores (chamados PSEs) concetados por links de longa distância.
Hoje é usado virtualmente em todas as tecnologia de rede conhecidas, incluindo ATM,
redes locais como Ethernet e redes token ring. IP é implementado sobre linhas seriais e
circuitos telefônicos via o protocolo PPP, permitindo que seja usado para comunicação com
conexões a modem e outros links seriais.

Figura 3.14 A visão conceitual do programador para a internet TCP/IP

O sucesso do TCP/IP é baseado na sua independência das tecnologias básicas de
transmissão, permitindo que a interligação das redes possa ser construída a partir de muitas
redes e links de dados heterogêneos. Usuários e programas de aplicação percebem uma
única rede virtual suportando TCP e UDP e implementadores de TCP e UDP vêm uma
única rede virtual IP, escondendo a diversidade dos diferentes meios de transmissão
primários. A Figura 3.14 ilustra esta visão.
Nas próximas duas seções nos descrevemos o esquema de endereçamento IP e o
protocolo IP. O sistema de nomes de domínios o qual converte nomes de domínio tais
como www.amazon.com, www.univali.br, www.hp.com, com os quais os usuários de
internet estão familiarizados, em endereços IP, como introduzido na seção 3.4.7 e descrito
mais completamente no capitulo 9.
A versão do IP em uso corrente na Internet é IPv4 (desde janeiro de 1984), e esta é a
versão que vamos descrever nas duas próximas seções. Mas o rápido crescimento no uso da
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Internet levou a publicação de uma nova especificação, versão IPv6, para suprir a limitação
de endereçamento do IPv4 e adicionar facilidades para suportar novos requisitos. Nos
descrevemos o IPv6 na seção 3.4.4. Por causa da vasta quantidade de software que será
afetada, uma migração gradual para IPv6 é planejada durante um período de 10 anos ou
mais.

3.4.1 Endereçamento IP

Talvez o aspecto de maior desafio dos protocolos internet foi a construção de
esquemas para nomear e endereçar hosts e para rotear pacotes IP para seus destinos. O
esquema usado para associar endereços as redes e os computadores conectados a ela tem
que satisfazer as seguintes requisitos:
•

Precisa ser universal – qualquer host precisa estar habilitado a enviar pacotes
para qualquer outro host na Internet.

•

Precisa ser eficiente no uso do espaço de endereçamento – é impossível
predizer o último tamanho da Internet e o numero de endereços de rede e
hosts igualmente que serão necessários. O espaço de endereçamento precisa
ser cuidadosamente repartido para assegurar que endereços não vão faltar.
Em 1978-82, quando a especificação para o protocolo TCP/IP foi
desenvolvida, provisão para 2³² ou aproximadamente 4 bilhões de hosts
endereçáveis (aproximadamente o mesmo que a população mundial naquela
época) foi considerado adequado. Este julgamento foi provado ser de curta
visão por duas razões:
o A taxa de crescimento da Internet foi muito além de todas as
previsões;
o O espaço de endereçamento foi alocado e usado de maneira muito
menos eficiente que o esperado.

•

O esquema de endereçamento precisa ser apropriado para o desenvolvimento
de um esquema de roteamento flexível e eficiente, mas os endereços por si só
não podem conter muitas das informações necessárias ao roteamento de
pacotes ao seu destino.
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O esquema escolhido associa um endereço IP a cada host na Internet – um
identificador numérico de 32 bits contendo a identificação da rede, que identifica de forma
única uma das subredes na Internet e um identificador de host, o que identifica de forma
única a conexão do host nesta rede. É este endereço que é colocado no pacote IP e usado
para rotear ele ao seu destino.

Figura 3.15 Estrutura de endereçamento internet, mostrando tamanho dos campos em bits

O padrão adotado para o espaço de endereçamento Internet é mostrado na figura 3.15.
Temos quatro classes alocadas de endereços Internet – A, B, C e D. Classe D é reservada
para comunicação multicast na Internet, a qual é implementada em somente alguns
roteadores e é discutida posteriormente na seção 4.5.1. Classe E contém um intervalo de
endereços não alocados, os quais são reservados para futuras necessidades.
Estes 32 bits de endereçamento internet contendo uma identificação da rede e uma
identificação do host são usualmente escritos como uma seqüência de quatro números
decimais separados por pontos. Cada numero decimal representa um dos quatro bytes ou
octetos do endereço IP. Os valores permissíveis para cada classe de endereçamento de rede
são mostrados na figura 3.16.
Três classes de endereços foram criadas para atender os requisitos de diferentes tipos
de organizações. As classes de endereçamento A, com uma capacidade de 224 hosts em cada
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subrede, são reservadas para redes muito grandes tais como US NSFNet e outras de redes
de longa distância de amplitude nacional. Endereços da classe B são alocados para
organizações que operam redes que contenham mais de 255 computadores e endereços de
classe C são alocados para todos os outros operadores de rede.

Figura 3.16 Representação decimal do endereçamento Internet

Endereços de Internet com identificador de host 0 ou tudo 1 (binário) são usados para
propósitos especiais. Endereços com identificador de host igual a 1 são usados para se
referenciar a este host e identificador de host com todos os bits em 1 são usados como
endereço de broadcast o que permitem enviar mensagens para todos os hosts conectados a
rede especificada no identificador de rede parte deste endereço.
Endereços identificadores de redes são alocados pelo NIC – Network Information
Center para organizações com redes conectadas na Internet. Identificadores de host para
computadores em cada rede conectada a internet são designados pelo gerente da rede
relevante.
Como no endereço de host inclui um identificador da rede, qualquer computador que
é conectado a mais do que uma rede precisa ter endereços separados para cada uma das
redes e sempre que um computador se deslocar para uma rede diferente, seu endereço
internet precisa ser mudado. Estas necessidades acarretam um substancial trabalho
administrativo adicional, por exemplo, no caso de computadores portáteis.
Na pratica o esquema de alocação de endereço IP não se mostrou muito efetivo. A
principal dificuldade é que o administrador da rede em organizações usuária não pode
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facilmente prever o crescimento de suas necessidades para endereços de host e eles tendem
a super estimar, requisitando classe B quando estão em dúvida. Por volta de 1990 se tornou
evidente que baseado na taxa de alocação naquela época, o NIC não teria mais endereços
para fornecer por volta de 1996. Duas ações foram tomadas. A primeira foi iniciar o
desenvolvimento de um novo protocolo IP e esquema de endereçamento, o que resultou na
especificação do IPv6. O segundo passo foi modificar radicalmente a forma como os
endereços IP eram alocados. Um novo esquema de alocação de endereço e roteamento,
desenvolvido para tornar mais efetivo o uso do espaço de endereços IP, foi introduzido,
chamado de roteamento interdominios sem classes CIDR – Classless Interdomain Routing.
Nos vamos descrever CIDR na seção 3.4.3
Na figura 3.10 mostramos parte da rede no departamento de ciência e computação no
QMW, universidade de Londres (nome do domínio dcs.qmw.ac.uk). Lá inclui diversas
classes C subredes parciais (usando CIDR para subdividir um endereço de classe B como
descrito na seção 3.4.3) no intervalo de 138.37.88-138.37.95, ligados por roteadores. Os
roteadores gerenciam a entrega dos pacotes IP para todos as sub-redes. Eles também
gerenciam o trafego entre as sub-redes e das sub-redes para o resto do mundo

3.4.2 O protocolo IP

O protocolo IP transmite datagramas de um host para outro, se necessário via
roteadores intermediários. O formato completo de um pacote IP é complexo, mas a Figura
3.17 mostra os principais componentes.

Existem diversos campos de cabeçalho não

mostrados no diagrama, que são usados pelos algoritmos de transmissão e roteamento.

Figura 3.17 Layout do pacote IP
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IP prove um serviço de entrega que é descrito como não confiável ou semântica de
entrega de melhor esforço, por causa que não há garantia na entrega. Pacotes podem ser
perdidos, duplicados, atrasados ou entregues fora de ordem, mas estes erros aparecem
somente quando a rede primária falha ou as áreas de buffer no destino estão cheias. A única
soma de controle no IP é a soma de controle do cabeçalho, a qual é fácil de calcular e
assegura que qualquer corrupção no endereçamento e dados de gerenciamento do pacote
poderá ser detectada. Não existe soma de controle para dados, o que evita trabalho
adicional quando crusando pelos roteadores, deixando para os protocolos de mais alto nível
(TCP e UDP) a responsabilidade de fazer e conferis esta soma de controle sobre os dados –
uma situação pratica do argumento fim a fim (seção 2.2.1).
A camada IP coloca um datagrama IP em pacotes de rede que possam ser
transmitidos na rede primária (a qual por exemplo pode ser Ethernet). Quando um
datagrama IP é maior que o MTU da rede primária, ele é quebrado em pacotes menores no
ponto de envio e será remontado no seu destino final. Pacotes podem ser quebrados
novamente para atender limitações de outras redes primárias encontradas no caminho desde
a origem até o seu destino. (cada pacote tem um identificador de fragmento que permite
coletar os fragmentos fora de ordem que possam ocorrer).
A camada IP precisa também inserir um endereço físico da rede destino da mensagem
para a rede primária. Isto é obtido do modulo de resolução de endereços na camada de
interface da rede Internet, o que descrito na próxima subseção.

Resolução de endereço
endereço Internet

em

O modulo de resolução de endereço é responsável por converter
endereço de rede para uma rede primária específica (as vezes

chamado endereço físico). Por exemplo se a rede primária é uma Ethernet o modulo de
resolução de endereços converte o endereço Internet de 32-bits para o endereço Ethernet de
48-bits.
Esta conversão depende da tecnologia da rede:
•

Alguns hosts são conectados diretamente em chaveadores de pacotes Internet;
Pacotes IP podem ser roteados para eles sem tradução de endereço.

•

Algumas redes locais permitem que endereços de rede possam ser atribuídos a
hosts de forma dinâmica, e o endereçamento pode ser convenientemente
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escolhido para coincidir com a porção de identificação do host do endereço
internet – a tradução é simples, bastando extrais o identificador do host do
endereço IP.
•

Para Ethernet e algumas outras redes locais o endereço de rede de cada
computador vem gravado em hardware na placa de rede e não tem relação
direta com o endereço Internet. A tradução depende do conhecimento do
endereço correspondente entre o endereço IP o endereço físico da placa de
rede deste host na rede local e isto é feito usando um protocolo de resolução
de endereços chamado ARP.

Agora vamos ver a implementação do ARP para Ethernet. Usa pergunta dinâmica de
forma a operar corretamente quando computadores são adicionados a uma rede local mas
explora o armazenamento em cache para minimizar o numero de mensagens de perguntas.
Considere primeiro o caso no qual um computador host conectado em uma Ethernet use IP
para transmitir uma mensagem a outro computador na mesma Ethernet. O módulo de
software IP no computador que envia precisa traduzir o endereço internet do destinatário
que ele encontrou no pacote IP para o endereço Ethernet antes que o pacote possa ser
enviado. Ele chama o modulo ARP no computar que está enviando, para esta tarefa.
O módulo ARP em cada host mantém uma tabela cache de (Endereço IP, Endereço
Ethernet) pares que foram previamente obtidos. Se o endereço do IP requisitado está na
tabela, então a pergunta é respondida de imediato. Se não, então o ARP transmite um
pacote broadcast Ethernet (um ARP pacote de requisição) na rede local Ethernet contendo o
desejado endereço IP. Cada um dos computadores na rede local Ethernet recebe a
requisição ARP e confere se o endereço IP que veio no pacote de requisição é igual ao seu
próprio IP. Se for igual um pacote de resposta ARP é enviado ao originador da requisição
contendo o endereço Ethernet de quem envia; senão o pacote de requisição ARP é
ignorado. O modulo original ARP adiciona o novo Endereço IP

Endereço Ethernet

mapeando em sua tabela cache local este novo par de forma que em requisições futuras
poderá responder diretamente da tabela sem ser necessário fazer requisições de broadcast
ARP na rede. Após um período de tempo, a tabela cache ARP em cada computador, irá
conter pares (endereço IP, endereço Ethernet) para todos os computadores que algum
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pacote IP tenha sido enviado. Assim o broadcast ARP só será necessário quando o
computador for conectado na rede local Ethernet.

IP spoofing

Nos temos visto que os pacotes IP incluem o endereço fonte – Endereço IP

do computador que está enviando. Isto, junto com o endereço de porta, encapsulado no
campo de dados (para pacotes TCP e UDP), é freqüentemente usado por servidores para
gerar um endereço de retorno. Infelizmente, não é possível garantir que o endereço fonte
fornecido é de fato o endereço de quem está enviando. Alguém que envia de forma
maliciosa pode substituir um endereço que seja diferente do seu próprio. Esta deficiência
tem sido a fonte de diversos ataques bem conhecidos, incluindo o ataque de negação de
serviços em fevereiro de 2000 mencionado no capitulo 1, seção 1.4.3. O método usado foi
enviar muitas requisições do serviço ping para um grande numero de computadores em
diversos sites (ping é um serviço simples designado para saber se determinado host está
disponível). Estas requisições maliciosas de ping todas continham o endereço IP do
computador alvo em seus campos de endereço do emissor. A resposta do ping era desta
forma endereçada ao computador alvo, os quais tinha seus buffer de entrada saturados, não
permitindo que um pacote legitimo seja recebido. Este ataque é discutido posteriormente no
capitulo 7.

3.4.3 Roteamento IP

A camada IP roteia pacotes de suas fontes para seus destinos. Cada roteador na
Internet implementa softwares em camadas-IP para prover algoritmos de roteamento.

Backbones

O mapa topológico da Internet é particionado conceitualmente em sistemas

autônomos (AS – Autonomous Systems), os quais são divididos em áreas. A intranet de
muitas organizações grandes tais como universidades e grandes empresas são tratadas como
AS e eles usualmente incluem varias áreas. Na Figura 3.10 a intranet do campus é um AS e
a porção mostrada é uma área. Cada AS no mapa topológico tem uma área chamada
backbone. A coleção de roteadores que conecta áreas não backbone ao backbone e os links
que interconectam estes roteadores são chamados backbone da rede. Os links no backbone
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são usualmente de grande largura de banda e são replicados para maior confiabilidade. Esta
estrutura hierárquica é conceitual e visa principalmente o gerenciamento de recursos e a
manutenção dos componentes. Ela não afeta o roteamento de pacotes.

Protocolos de roteamento

RIP -1, o primeiro algoritmo de roteamento eusado na

Internet, é uma versão do algoritmo vetor-distância descrito na seção 3.3.5. RIP-2 (descrito
na RFC 1388) foi desenvolvido a partir do RIP-1 para acomodar diversas necessidades
adicionais, incluindo roteamento entre domínios sem classe, melhor roteamento multicast e
a necessidade de autenticação para pacotes RIP visando prevenir ataques aos roteadores.
Como a Internet expandiu em larga escala e a capacidade de processamento dos
roteadores tinha crescido, existiu um movimento para a adoção de algoritmos que não
sofressem com a lenta convergência e instabilidade potencial dos algoritmos vetordistância. A direção do movimento é para os algoritmos da classe estado- link mencionados
na seção 3.3.5 e o algoritmo chamado primeiro caminho mais curto aberto (OSPF – open
shortes path first) Este protocolo é baseado no algoritmo procura-caminho que é atribuído a
Dijkstra[1959] e tem mostrado que converge mais rapidamente que o algoritmo RIP.
Nos precisamos notar que a adoção de novos algoritmos de roteamento em roteadores
IP tem acontencido de forma incremental. Uma mudança no algoritmo de roteamento
resulta em uma nova versão do protocolo RIP, e este número da versão esta presente em
cada pacote RIP. O protocolo IP não muda quando um novo protocolo RIP é introduzido.
Qualquer roteador IP vai corretamente reenviar pacotes IP que receba, de uma forma
razoável, se não for a ótima rota, qualquer que seja a versão RIP que ele esteja usando. Mas
para os roteadores cooperarem na atualização de suas tabelas, eles precisam compartilhar
um algoritmo similar. Para este propósito as áreas topológicas definidas acima são usadas.
Em cada área um algoritmo único se aplica e os roteadores nesta área cooperam na
manutenção de suas tabelas de roteamento. Roteadores que soprtam somente RIP-1 são
ainda bastante comuns e eles coexistem com roteadores que suportan RIP-2 e OSPF,
usando facilidades de compatibilidade com versões anteriores que foram incorporadas nos
novos protocolos.
Em 1993, observações empíricas [Floyd e Johnson 1993] mostraram que a freqüência
de 30 segundos com a qual os roteadores usando RIP trocavam informações estava
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produzindo uma periodicidade na performance das transmissões IP. A latência media para a
transmissão de pacotes IP mostrava um pico a cada intervalo de 30 segundos. Isto foi
atribuído ao comportamento dos roteadores executando o protocolo RIP – no recebimento
de um pacote RIP, roteadores podiam atrasar a própria transmissão de qualquer pacote IP
que eles possuíam até que o processo de atualização das tabelas de roteamento fosse
completado para todos os pacotes RIP recebidos. Isto tendia a causar a execução das ações
RIP em modo exclusivo de tempos em tempos. A correção recomendada foi para que os
roteadores adotem um valor randômico no intervalo de 15-45 segundos para o período de
atualização RIP.

Rotas default

Até agora, nossa discussão de algoritmos de roteamento tem sugerido que

cada roteador mantém um tabela completa de roteamento mostrando a rota para cada
destino (subrede ou host direatemente conectado) na Internet. Na escala de tamanho atual
da Internet isto é claramente infactível (o numero de destinos provavelmente excede 1
milhão e ainda está crescendo muito rápido).
Duas possíveis soluções para este problema vêm em mente, e ambas tem sido
adotadas num esforço de aliviar os efeitos do crescimento da Internet. A primeira solução é
adotar alguma forma de topologia agrupando endereços IP. Antes de 1993, nada podia ser
inferido de um endereço IP com relação a sua localização. Em 1993, como parte do
movimento para simplificar e economizar a alocação de endereços IP que é discutida
abaixo sobre o titulo CIDR, a decisão tomada foi que para futuras alocações, as seguintes
localizações regionais seriam adotadas:
•

Endereços 194.0.0.0 até 195.255.255.255 são na Europa.

•

Endereços 198.0.0.0 até 199.255.255.255 são na América do Norte.

•

Endereços 200.0.0.0 até 201.255.255.255 são na América do Sul e Central.

•

Endereços 202.0.0.0 até 203.255.255.255 são na Ásia e Pacífico.

Como estas regiões geográficas também correspondem a regiões topologicamente
bem definidas na Internet e apenas alguns roteadores de interligação provêm acesso para
cada região, isto permite uma simplificação substancial nas tabelas de roteamento para
estas faixas de endereços. Por exemplo um roteador de fora da Europa precisa ter uma
única entrada na tabela para o intervalo de endereços 194.0.0.0 até 195.255.255.255 que
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envia todso os pacotes IP com destino a este intervalo de endereços para a mesma rota o
roteador de interligação com a Europa que estiver mais próximo. Mas note que antes da
data desta decisão, o endereçamento IP foi alocado amplamente sem relacionamento com a
topologia ou geografia. Muitos destes endereços ainda estão em uso e a decisão de 1993
não contribuiu em nada para reduzir a quantidade de entrada na tabelas de roteamento para
estes endereços previamente alocados.
A segunda solução para controlar a explosão da tabela de roteamento é simples e
muito efetiva. É baseada na observação que a acuracidade das informações de roteamento
podem ser relaxadas para muitos roteadores já que alguns roteadores chaves, aqueles mais
pertos do links backbone, tem tabelas de roteamento relativamente completas. Este
relaxamento toma a forma de uma entrada na tabela de roteamento que aponta para um
destino padrão. Esta entrada especifica uma rota padrão, rota default, para todos os pacotes
IP cuja destinação não está incluída na tabela de roteamento. Para ilustra isto, considere a
Figura 3.7 e 3.8 e suponha que tabela de roteamento para o nó C é alterada para mostrar:

Roteamento desde C
Para

Link

Custo

B

2

1

C

Local

0

E

5

1

Default

5

-

Assim o nó C está ignorando os nós A e D.

Ele vai rotear todos os pacotes

endereçados para eles via link 5 para E. Qual é a conseqüência? Pacotes endereçados para
D irão alcançar o seu destino sem perda de eficiência no roteamento, mas pacotes
endereçados para A vão fazer uma escala extra, chamado um hop extra, passando através de
E e B. De forma geral o uso de roteamentos default troca eficiência de roteamento por
tamanho da tabela. Mas em alguns casos, especialmente quando um roteador está em uma
ponta de saída (interligação), então todas as mensagens precisam passar por este ponto
único, e não haverá perda de eficiência. O esquema de roteamento default é amplamente
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empregado no roteamento Internet; nenhum roteador único mantém rotas para todos os
destinos na Internet.

Roteamento em subrede local

Pacotes endereçados para hosts na mesma subrede que o

emissor são transmitidos para o host destino em um único hop ou seja uma única
transmissão entre dois pontos. Usa o identificador do host que é parte do endereço para
obter o endereço de destino na rede primária. A camada IP simplesmente usa ARP para
pegar o endereço de rede da placa de destino e então usa a rede primária para transmitir o
pacote.
Se a camada IP no computador que envia descobre que o destino é em outra rede
diferente, é necessário enviar a mensagem para um roteador local. Então usa ARP para
pegar o endereço de rede do roteador ou do ponto de interligação chamado gateway e usa a
rede primária para transmitir o pacote até ele. Roteadores e gateways são conectados a duas
ou mais redes e eles tem diversos endereços Internet, um para cada rede ao qual eles estão
ligados.

Roteamento interdominio sem classe (CIDR)

A escassez de endereços IP referenciada

na seção 3.4.1 levou a introdução em 1996 deste esquema de alocação de endereços
gerenciamento de entradas nas tabelas de roteamento. O problema principal foi pouca
disponibilidade de endereços classe B – aqueles para sub-redes com mais de 255 hosts
conectados. Abundância de endereço classe C estava disponível. A solução CIDR para este
problema é alocar um conjunto de classes C contíguas para uma sub-rede requerendo mais
do que 255 endereços. O esquema CIDR também permite a possibilidade de se subdividir
um espaço de endereçamento classe B para a alocação de múltiplas sub-redes.
O agrupamento de endereços classe C aparece como um ponto importante, mas a
menos que seja acompanhado por uma mudança no formato das tabelas de roteamento, isto
tem um substancial impacto no tamanho da tabelas de roteamento e dai a eficiência dos
algoritmos que gerenciam eles. A mudança adotada foi adicionar um campo de mascara as
tabelas de roteamento. A mascara é um padrão de bits que é usado para selecionar a porção
de um endereço IP que é comparada com a entrada na tabela de roteamento. Isto
efetivamente permite que o endereço host/sub-rede seja qualquer porção do endereço IP,
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Daí o nome roteamento de

interdominios sem classe, CIDR (Classless Inter Domain Routing). Mais uma vez, estas
mudanças em roteadores são feitas de uma forma incremetal, assim alguns roteadores
executam CIDR e outros usam o velho algoritmo baseado em classes.
Isto funciona por que este novo intervalo de alocação de endereços classe C são
associados a módulos de 256, assim cada intervalo representa um numero inteiro N de
classe C agregadas, formando uma sub-rede de N classes C. De outra forma, algumas subredes também fazem uso do CIDR para subdividir o intervalo em uma rede única de classe
A, B ou C. Se a coleção de sub-redes é conectada ao resto do mundo inteiramente por
roteadores CIDR, então os intervalos de endereçamento IP usados podem ser alocados para
sub-redes individuais em blocos determinados por uma mascara binária de qualquer
tamanho.
Por exemplo, o espaço de endereçamento de uma classe C pode ser subdividido em
32 grupos de 8 endereços. Na Figura 3.10 contém um exemplo do uso do mecanismo
CIDR para dividir a classe C 138.37.95 em diversos grupos de oito endereços de hosts que
são roteados diferentemente. Os grupos separados são identificados pela notação
138.37.95.232/29, 138.37.95.248/29 e assim por diante. A parte /29 deste endereço denota
uma mascara de 32 bits associada ao endereço com 29 primeiros bits ligados em 1 e os 3
últimos bits desligados com 0.

3.4.4 IP versão 6

Uma solução mais permanente para a limitação de endereçamento do IPv4 foi
também perseguida, e isto levou ao desenvolvimento e adoção de uma nova versão do
protocolo IP com endereços substancialmente maiores. A IETF identificou o problema
potencial que se teria com endereços de 32 bit do IPv4 tão cedo como 1990 e iniciou um
projeto para desenvolver uma nova versão do protocolo IP. IPv6 foi adotado pelo IETF em
1994 e uma estratégia de migração para este foi recomendada.
A Figura 3.18 mostra o layout dos cabeçalhos do IPv6. Nos não propomos cobrir a
sua construção em detalhes aqui. Os leitores devem se referenciar a Tanenbaum [1996] or
Stallings [1998a] para material tutorial em IPv6 e a Huitema [1998] para uma descrição
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passo a passo do projeto de desenvolvimento do IPv6 e planos de implementação. Aqui nos
vamos dar uma visão geral das maiores vantagens que o IPv6 incorpora.

Figura 3.18 IPV6 layout dos cabeçalhos

Espaço de endereçamento: Os endereços em IPv6 são de 128 bits (16 bytes). Isto
permite um verdadeiro numero astronômico de entidades endereçáveis: 2128 , ou
aproximadamente 3 x 1038 . Tanembaum calcula que isto é suficiente para prover 7 x
1023 endereços IP por metro quadrado através de toda a superfície da terra. Mais
conservadoramente, Huitema faz um calculo assumindo que endereços IP são alocados
tão ineficientes como números telefônicos e ela vem com a representação de 1000
endereços IP por metro quadrado de toda a superfície da terra (considerando terra e
água).
O espaço de endereçamento do IPv6 é particionado. Nós não podemos detalhar o
particionamento aqui, mas mesmo as menores partições (uma delas vai conter o
intervalo inteiro de endereços IPv4, mapeados um para um) são maiores que o espaço
total IPv4. Muitas partições (representando 72% do total) são reservadas para propósitos
ainda não definidos. Duas grandes partições (cada uma compreendendo 1/8 do espaço de
endereçamento) são alocadas para propósito geral e serão designadas para nós de rede
normal. Uma delas está prevista para ser organizada de acordo com a localização
geográfica dos endereços dos nós e a outra de acordo com a localização das
organizações. Isto permite duas estratégias alternativas para a agregação de endereços
com propósitos de roteamento – resta saber qual vai ser mais efetivo ou popular.
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Velocidade de roteamento: A complexidade do cabeçalho básico do IPv6 e o
processamento necessário em cada nó foram reduzidos. Nenhuma soma de controle é
aplicada ao conteúdo do pacote, e nenhuma fragmentação pode ocorrer depois que o
pacote inicia a sua jornada. A forma é considerada aceitável por que erros podem ser
detectados em níveis mais altos (TCP inclui um conteúdo de soma de controle), e a
segunda, nenhuma fragmentação,

é alcançada pelo suporte de um mecanismo para

determinar o menor MTU antes que um pacote seja transmitido.

Tempo real e outros serviços especiais: Os campos de prioridade e rotulo de fluxo
estão relacionados com isto. Dados tipo multimídea e outras seqüências de elementos de
dados de tempo real

podem ser transmitidos como parte de um fluxo identificado. O

campo de prioridade pode ser usado com o rotulo de fluxo ou independentemente para
permitir que pacotes específicos possam ser manuseados mais rapidamente ou commaior
confiabilidade que outros. Valores de prioridade de 0 a 8 são para transmissões que
podem ser atrasadas sem nenhum efeito desastroso para a aplicação. Valores de 8 a 15
são reservados para pacotes cuja entrega é dependente do tempo. Tais pacotes precisam
ser entregues prontamente ou descartados – entrega atrasada não tem valor.
Rótulos de fluxo permitem que recursos sejam reservados de forma a atender
necessidades de tempo para dados específicos de tempo real, tais como áudio ao vivo e
transmissões de vídeo. Capitulo 15 discute estas necessidades e métodos para a alocação
de recursos para eles. É claro, os roteadores e links de transmissão na Internet tem
recursos limitados e o conceito de reservar os recursos para usuários específicos e
aplicações não foi previamente considerado. O uso destas facilidades do IPv6 vão
depender de melhorias na infraestrutura e do desenvolvimento de métodos adequados
para cobrança e mediação na alocação de recursos.

Evoluções futuras : A chave para a prevista evolução futura é o campo próximo
cabeçalho. Se for não zero, define o tipo de um cabeçalho extensão que é incluído no
pacote. Existem atualmente tipos de cabeçalho extensão que provêm dados adicionais
para serviços especiais dos seguintes tipos: informação para roteadores, definição de
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tratamento de fragmentação, autenticação, informações de criptografia e

informações de manuseio de destinação. Cada tipo de cabeçalho extensão tem um
tamanho específico e um formato definido. Outros tipos de cabeçalhos extensão serão
definidos quando novos serviços surgirem. Um cabeçalho extensão, se presente, segue o
cabeçalho básico e precede o campo payload e inclui o campo próximo cabeçalho,
permitindo que múltiplos cabeçalhos extensão possam ser empregados.

Multicast e anycast: Tanto IPv4 como IPv6 incluem suporte para a transmissão de
pacotes IP pata múltiplos hosts usando um único endereço (um dos que sejam reservados
para estes propósitos). Os roteadores IP são então responsáveis por rotear os pacotes
para todos os hosts que estão fazendo parte do grupo identificado pelo endereço
relevante. Maiores detalhes na comunicação multicast IP podem ser encontradas na
seção 4.5.1. Em adição IPv6 suporta um novo modo de transmissão chamado anycast.
Este serviço entrega o pacote à no mínimo um dos host que fazem parte do endereço
relevante.

Segurança: Até o momento, aplicações na Internet que requerem autenticação
transmissão de dados de forma privativa tem se valido do uso de técnicas de criptografia
na camada de aplicação. O argumento fim a fim suporta a visão de que este é o lugar
correto para isto. Se a segurança é implementada no nível IP então usuários e
desenvolvedores de aplicação dependem da acuracidade do código que implementa isto
em cada roteador ao longo do caminho e eles precisam confiar nos roteadores e outros
nos intermediários para tratar chaves de criptografia.
A vantagem de implementar segurança no nível IP é que isto pode ser aplicado
sem a necessidade para implementações de segurança nos programas de aplicação. Por
exemplo, gerentes de sistemas podem implementar isto em firewall e aplicar isto
uniformemente para todas as comunicações externas sem incorre no custo de
criptografia para comunicação interna. Roteadores podem também explorar um
mecanismo de segurança no nível IP para segurança nas mensagens de atualização de
tabelas de roteamento que eles trocam entre eles.
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Segurança no IPv6 é implementada através dos tipos cabeçalhos extensão de
autenticação e

payload segurança criptografada. Isto implementa facilidades

equivalentes ao conceito de canais seguros introduzidos na seção 2.3.3. O payload é
criptografado e/ou assinado digitalmente como requisitado.

Similar facilidade de

segurança esta disponível também no IPv4 usando o tunelamento IP entre roteadores ou
hosts que implementam a especificação IPSec (veja RFC 2411 [Thayer1998]).

Migração de Ipv4

As conseqüências para a infraestrutura Internet existente de uma

mudança em seu protocolo base são profundas. IP é processado na pilha de protocolos
TCP/IP em cada host e no software de cada roteador. Endereços IP são tratados em muitas
aplicações e programas utilitários. Todos estes equipamento necessitam de atualização para
suportar a nova versão do IP. Mas a mudança se torna inevitável pela crescente exaustão do
espaço de endereçamento provido pelo IPv4 e o IETF grupo de trabalho responsável pelo
IPv6 definiu uma estratégia de negociação – essencialmente esta envolve a implementação
de ilhas de roteadores IPv6 e hosts comunicando com outras ilhas

IPv6 via túneis e

gradualmente se juntando em ilhas maiores. Como temos notado, roteadores IPv6 e hosts
não terão dificuldades em tratar trafego misto, desde que o espaço de endereçamento está
embutido no espaço do IPv6.
A teoria desta estratégia pode ser tecnicamente correta, mas o progresso da
implementação tem sido bem lento, talvez por causa do impacto econômico. Nos temos
que ter a esperança que a comunidade Internet ira eventualmente ser suficientemente
motivada pela eminente restrição de crescimento da Internet para fazer os investimentos
necessários em atualização de roteadores e softwares protocolos em hosts, modificação em
aplicações e outras conseqüências.

3.4.5 IP móvel (Mobile IP)

Computadores móveis tais como laptops e palmtops são conectados na Internet em
diferentes locais sempre que eles migram. Em seu próprio ambiente de trabalho um laptop
pode estar conectado a uma rede local Ethernet, conectada a Internet através de um
roteador. Também pode estar conectado via um telefone celular enquanto em transito
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móvel, ou pode estar conectado a uma rede Ethernet em um outro local físico qualquer. O
usuário vai querer acessar serviços tais como e-mail e Web em qualquer uma destas
localizações.
O acesso a serviços não exige que um computador móvel mantenha um mesmo
endereço, e ele pode receber um novo endereço de IP em cada um dos locais; este é o
propósito do protocolo de configuração de host dinâmico, DHCP

(Dynamic Host

Configuration Protocol), o qual permite a novos computadores conectados a adquirir um
endereço de IP temporário e o endereço de recursos locais tais como o de um servidor DNS
a partir de servidor local DHCP. Também será necessário descobrir quais serviços locais
(tais como impressão, entrega de e- mail e outros) são disponíveis em cada local que ele
visita. Serviços Discovery são tipos de serviço de nomes que auxiliam nesta identificação;
eles são descritos no capitulo 9.
Podem existir arquivos ou outros recursos no laptop para o qual outros requerem
acesso, ou o laptop pode estar executando uma aplicação distribuída do tipo serviço de
monitaração de ações da bolsa, que recebe notificações de eventos específicos tais como
atingir um valor previamente determinado. Se um computador móvel deve permanecer
acessível a clientes e a aplicações de compartilhamento de recursos, quando ele se move
entre a rede local e a rede sem fio, ele precisa manter um único endereço IP, mas o
roteamento é baseado em sub-redes. Sub-redes estão em locais fixos e o correto roteamento
dos pacotes para ele depende da sua posição na rede.
O IP móvel é a solução para este último problema. A solução é implementada de
forma transparente, assim a comunicação IP continua normalmente quando um computador
host móvel se move entre sub-redes em diferentes localidades. É baseado sobre a alocação
permanente de um endereço IP normal para cada host móvel em uma sub-rede no seu
próprio domínio, seu local base de trabalho.
Quando o host móvel é conectado em seu local base de trabalho, pacotes são roteados
para ele da forma normal. Quando ele é conectado a Internet em qualquer outro lugar, dois
processos agentes tomam a responsabilidade pelo reroteamento. Os agentes são, agente de
casa, HA (Home Agent) e agente externo, FA (Foreign Agent). Estes processos são
executados em um computador fixo adequado no local base e outro no local atual onde se
encontra o host móvel.
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O processo HA é responsável por manter atualizado informação sobre a localização
corrente do host móvel (o endereço IP pelo qual ele pode ser alcançado). Ele faz isto com a
assistência do próprio host móvel. Quando um host movell deixa o seu local base, ele
precisa informar o HA, e o HA nota a ausência do host móvel. Duarante a ausência ele vai
se comportar como um proxy; para fazer isto, ele informa ao roteador local para acancelar
qualquer entrada na tabela de endereços armazenada em cache relativa ao endereço IP do
host móvel. Enquanto está atuando como um proxy, o HA responde a requisições ARP
relativas ao endereço IP do host móvel, dando seu próprio endereço de rede local como
endereço de rede local do host móvel.
Quando um host móvel chega em um novo local, ele informa ao FA deste novo local.
O FA aloca um ‘endereço com carinho’ para ele – um novo, endereço IP temporário na
subrede local. O FA então contata o HA passando a ele o endereço IP original do host
móvel e o ‘endereço com carinho’ que foi alocado para ele.

Figura 3.19 O mecanismo de roteamento IP móvel.

A Figura 3.19 ilustra o mecanismo de roteamento móvel IP. Quando um pacote IP
endereçado para o endereço base do host móvel é recebido na rede base, ele é roteado para
o HA. O HA então encapsula o pacote IP em um pacote móvel IP e envia isto para o FA. O
FA desempacota o pacote IP original e entrega este ao host móvel via rede local na qual ele
está conectado no momento. Note que o método pelo qual o HA e o FA re-roteiam o pacote
original para seu receptor é uma instancia da técnica de tunelamento descrita na seção
3.3.7.
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O HA também envia o ‘endereço com carinho’ do host móvel para o emissor original.
Se o emissor for um móvel-IP- liberado, ele vai notar o novo endereço e usar este para
comunicações subseqüentes com o host móvel, evitando o sobre-custo de re-rotear via HA.
Se não, então vai ignorar a troca de endereço e comunicações subseqüentes continuaram a
ser re-roteadas via HA.
A solução IP móvel é efetiva mas não muito eficiente. Uma solução que trate hosts
moveis como cidadão de primeira classe seria preferível, permitindo a eles vagar sem ter
que avisar previamente e roteando pacotes a eles sem qualquer tunelamento ou reroteamento. Nos devemos notar que esta façanha aparentemente difícil é exatamente o que
é alcançado pela rede de telefonia celular – telefones moveis não mudam seu número
quando eles se movem entre as células ou mesmo entre cidades, estados e paises. Ao invés,
esles simplesmente notificam a estação base local de telefone celular de sua presença de
tempos em tempos.

3.4.6 TCP e UDP

TCP e UDP provêm capacidades de comunicação da Internet de forma que sejam
usáveis por programas de aplicação. Desenvolvedores de aplicação podem desejar outros
tipos de serviço de transporte, por exemplo para prover garantias em tempo real ou
segurança, mas tais serviços vão geralmente requerer mais suporte na camada de rede que o
IPv4 fornece. TCP e UDP podem ser vistos como uma reflexão fiel no nível de
programação da aplicação das facilidades de comunicação que IPv4 tem para oferecer. IPv6
é uma outra história; ele vai certamente continuar a suportar TCP e UDP, mas ele incluirá
capacidades que não podem ser acessadas convenientemente através de TCP e UDP.
Poderá ser útil a introdução de tipos adicionais de serviços de transporte a serem
explorados, desde que o uso do IPv6 seja suficientemente amplo para justificar o seu
desenvolvimento.
Capitulo 4 descreve as características de ambos, TCP e UDP do ponto de vista do
desenvolvimento de programas distribuídos. Aqui nos vamos ver uma pequena introdução,
descrevendo somente as funcionalidades que eles adicionam ao IP.
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A primeira característica a nota é que, como IP suporta comunicação

entre pares de computadores (identificados pelos seus endereços IP), TCP e UDP, como
protocolos de transporte, precisam prover comunicação processo-a-processo. Isto é
realizado pelo uso de portas. Numero de portas são usadas para endereçar mensagens para
processos em um particular computador e são validas somente para este computador. O
numero de porta é um inteiro de 16 bits. Assim um pacote IP que tem que ser entregue a um
host de destino, a camada de software TCP ou UDP despacha ele para um processo via
uma porta especifica naquele host.

Características do UDP

UDP é quase um nível de transporte replica do IP. Um

datagrama UDP é encapsulado dentro de um pacote IP. Ele tem um curto cabeçalho que
inclui os números de porta da fonte e do destino (o endereço de host correspondente está
presente no endereço IP), um campo de tamanho e um somatório de controle. UDP não
oferece garantia de entrega. Nos já temos notado que pacotes IP podem ser descartados por
causa de erros de congestionamento na rede. UDP não adiciona nenhum mecanismo de
confiabilidade exceto o somatório de controle, o qual é opcional. Se o campo de somatório
de controle não é zero o host recebedor calcula um valor de conferencia a partir do
conteúdo do pacote e compara este calculado com o somatório de controle recebido;
pacotes para o qual eles não conferem são descatados.
Assim UDP prove uma forma de transmitir mensagens de até 64-Kbytes de tamanho
(o máximo pacote permitido pelo IP) entre pares de processos (ou de um processo para
diversos no caso de datagramas endereçados para endereços IP multicast), com mínimo
custo adicional ou demora na transmissão alem daquelas existentes na transmissão IP. Isto
implica nenhum custo de inicialização e nenhuma mensagem de controle administrativo.
Mas o seu uso é restrito aquelas aplicações e serviços que não necessitam entrega confiável
de mensagens simples ou múltiplas.

Características do TCP

TCP prove um serviço de transporte muito mais sofisticado.

Ele prove entrega confiável de longas seqüências de bytes via uma abstração de
programação baseada em stream. A confiabilidade garante trazer a entrega para o processo
receptor de todos os dados apresentados ao software TCP pelo processo que envia, na
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mesma ordem. TCP é orientado a conexão. Antes que qualquer dado seja transferido, o
processo emissor e o receptor necessitam cooperar no estabelecimento de um canal de
comunicação bi-direcional. A conexão é um simples acordo fim a fim para executar
transmissão de dados; nós intermediários tais como roteadores não tem conhecimento da
conexão TCP, e os pacotes IP que transferem os dados em uma transmissão TCP não
necessariamente todos seguem a mesma rota.
A camada TCP inclui mecanismos adicionais (implementados sobre o IP) para
alcançar as garantias de confiabilidade. Estes são:
Sequenciamento: Um processo TCP emissor divide o stream em uma seqüência de
segmentos de dados e transmite eles como pacotes IP. Um número de seqüência é
colocado em cada segmento. Este numero de seqüência, um byte, é dado para o primeiro
byte do segmento. O receptor usa o número de seqüênc ia para ordenar os segmentos
recebidos antes de colocar eles no stream de entrada do processo receptor. Nenhum
segmento pode ser colocado no stream de entrada enquanto todos os segmentos com
numeração inferior tenham sido recebidos e colocados no stream, assim segmentos que
chegam fora de ordem precisam ser mantidos em um buffer até que os seus
predecessores cheguem.
Controle de fluxo: O emissor toma cuidado para não sobrecarregar o receptor ou nós
intermediários.Isto é alcançado por um sistema de reconhecimento do segmento. Sempre
que um receptor recebe com sucesso um segmento ele grava seu numero de seqüência.
De tempos em tempos o receptor envia um reconhecimento para o emissor informando o
número de seqüência mais alto do segmento em seu stream de entrada junto com o
tamanho da janela. Se existe um fluxo reverso de dados, reconhecimento é carregado no
segmento de dados normal, de outra forma ele viaja em um segmento de
reconhecimento. O campo de tamanho da janela no segmento de reconhecimento
especifica a quantidade de dados que o emissor tem permissão para enviar antes do
próximo reconhecimento.
Quando uma conexão TCP é usada para comunicação com um programa remoto
interativo, dados podem ser produzidos em pequenas quantidades mas de maneira muito
rápida. Por exemplo, entrada via teclado pode resultar em somente uns poucos caracteres
por segundo, mas os caracteres podem ser enviados suficientemente rápidos para o
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usuário ver os resultados do que digitou. Isto é tratado com o uso de um tempo- limite T
em um buferização local – tipicamente 0,5 segundos. Com este esquema simples, um
segmento é enviado para o receptor sempre que osa dados tenham estado esperando no
buffer de saída por T segundos ou o conteúdo do buffer alcançou o limite MTU. O
esquema de buferização não pode adicionar mais do que T segundos para o tempo de
espera interativo. Nagle tem descrito outro algoritmo que produz menos tráfego e é mais
eficiente para algumas aplicações interativas [Nagle 1984]. O algoritmo de nagle é usado
em muitas implementações TCP. Muitas implementações TCP são configuráveis,
permitindo que as aplicações mudem o valor de T ou selecionem um dos diversos
algoritmos de buferização.
Devido a não confiabilidade de redes sem fio, resultando freqüentemente perda de
pacotes, estes mecanismos de controle de fluxo não são particularmente relevantes para
comunicação de fio. Esta é uma das razões para a adoção de diferentes mecanismos de
transporte na família de protocolos WAP para comunicação móvel de longa distância.
Mas a implementação do TCP para redes sem fio também é importante, e modificações
no mecanismo TCP tem sido propostas com este propósito [Balakrishnan et all. 1995,
1996]. A idéia é implementar um componente de suporte TCP na estação base sem fio (o
gateway, ponto de ligação, entre redes com fio e redes sem fio). O componente de
suporte confere no segmento TCP de e para a rede sem fio, retransmitindo qualquer
segmento de saída que não for reconhecido rapidamente pelo receptor móvel e
requisitando retransmissões de segmentos de entrada quando o intervalo no número de
seqüência for identificado.

Retransmissão: O emissor registra os números de seqüência dos segmentos que está
enviando. Quando ele recebe uma confirmação ele nota que o segmento foi recebido
com sucesso e pode então apagar ele do buffer de saída. Se algu segmento não é
confirmado dentro de um tempo mínimo o emissor retransmite.

Bufferização: O buffer de entrada no receptor é usado para balancear o fluxo entre o
emissor e o receptor. Se o processo de recepção envia operações de recebimento mais
lentamente que o emissor envia operações de envio, a quantidade de dados no buffer vai
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crescer. Usualmente isto é extraído do buffer antes que ele se torne cheio, mas em último
caso o buffer pode transbordar e quando isto acontece segmentos que estão chegando
são simplesmente descartados, sem registrar a sua chegada. A chegada não é confirmada
e o emissor é obrigado a retransmitir eles.

Soma de controle: Cada segmento carrega uma soma de controle cobrindo o cabeçalho
e os dados no segmento. Se um segmento recebido não confere o seu somatório de
controle o segmento é descartado.

3.4.7 Nomes de domínios

O projeto e implementação do sistema de nomes de domínio DNS (Domain Name System)
é descrito em detalhe no capitulo 9; nos vamos ver uma breve visão geral aqui para
completar nossa discussão de protocolos Internet. A internet suporta um esquema para o
uso de nomes simbólicos para hosts e redes, tais como binkley.es.mcgill.ca ou essex.ac.uk.
As entidades nomeadas são organizadas em uma hierarquia de nomes. As entidades
nomeadas são chamadas de domínios e os nomes simbólicos são chamados nomes de
domínios. Domínios são organizados em uma hierarquia que tem a intenção de refletir sua
estrutura organizacional. A hierarquia de nomes é inteiramente independente do layout
físico da rede que constitui a Internet. Nomes de domínios são convenientes para usuários
humanos, mas eles precisam ser traduzidos para endereços Internet (IP) antes que eles
possam ser usados como identificadores na comunicação. Esta é a responsabilidade de um
serviço específico o DNS. Programas de aplicação passam requisições ao DNS para que
converta o nome de domínio que o usuário especificou em endereço Internet.
DNS é implementado como um processo servidor que pode estar rodando em um
computador host em qualquer lugar da Internet. Existem no mínimo dois servidores DNS
em cada domínio ou freqüentemente mais. Os servidores em cada domínio mantêm um
mapa parcial da árvore de nomes de domínios abaixo de seu domínio. Eles precisam manter
no mínimo a porção consistindo de todos os domínios e nomes de hosts que estão sob seu
domínio, mas eles freqüentemente armazenam uma grande porção da árvore que representa
a hierarquia de nomes de domínios. Servidores DNS trabalham requisições para a tradução
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de nomes de domínios fora de sua porção da árvore pelo envio de requisições para
servidores DNS em relevantes domínios, procedendo recursivamente da direita para a
esquerda resolvendo nomes em segmentos. A tradução resultante é então armazenada em
cache no servidor que originalmente requisitou e desta forma em futuras requisições para a
resolução de nomes referentes ao mesmo domínio, serão resolvidas sem se referenciar a
outros servidores. O DNS pode não ser executável sem o uso extensivo de armazenamento
cache, já que o servidor de nomes de mais alto nível, o root, poderia ser consultado em
quase todos os casos, criando um gargalo de acesso ao serviço.

3.4.8 Firewalls

Quase todas as organizações necessitam conectividade à Internet de forma a prover serviços
para seus clientes e outros usuários externos e para permitir seus usuários internos o acesso
a serviços e informações. Os computadores em muitas organizações são muito diversos,
executando uma variedade de sistemas operacionais e softwares de aplicação. A segurança
de seus softwares é também variada; muitos deles podem incluir o estado da arte em
segurança, mas muitos não vão ter capacidade de assegurar que comunicações entrantes
possam ser de confiáveis e comunicações de saída sejam privativas quando necessário.
Resumindo, em uma intranet com muitos computadores e uma larga gama de softwares é
inevitável que algumas partes do sistema tenham fraquezas que se exponham a ataques de
segurança. Formas de ataque são detalhadas posteriormente no Capitulo 7.
O propósito de um firewall é monitorar e controlar todas as comunicações de entrada
e de saída em uma intranet. Um firewall é implementado por um conjunto de processos
que atuam como um ponto de interligação, chamado gateway, para uma intranet, Figura
3.20 (a), aplicando uma política de segurança determinada pela organização.
O objetivo de uma política de segurança usando firewall pode incluir qualquer ou
todos os seguintes controles:

Controle de serviço: Para determinar quais serviços nos hosts internos são acessíveis
por acesso externo e para rejeitar todos as outras requisições de serviços não autorizadas.
Requisição de serviços externos e a resposta destes serviços podem também serem
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controladas. Estas ações de filtragem podem ser baseadas no conteúdo do pacote IP e
da requisição TCP ou UDP que eles contêm. Por exemplo, requisições entrantes HTTP
podem ser rejeitadas a menos que elas sejam dirigidas ao host servidor web oficial.

Controle de comportamento: Para prevenir comportamentos que infrinjam as políticas
da organização, seja anti-social ou não tenha um propósito legitimo discernido e seja daí
suspeito de estar formando parte de um ataque. Muitas destas ações ações de filtragem
podem ser aplicadas no IP ou TCP, mas outras requerem interpretação de mensagens em
um nível mais alto. Por exemplo, filtragem de ataques ‘spam’ de e- mail podem requerer
o exame do endereço do remetente no cabeçalho da mensagem ou mesmo no conteúdo.

Controle de usuário: A organização pode querer discriminar entre seus usuários,
permitindo a alguns o acesso a serviços externos mas inibindo outros de fazer isto. Um
exemplo de controle de usuário que seja mais aceitável socialmente do que outros é
prevenir o recebimento de soft ware exceto para usuários membros do time de
administração do sistema, de forma a prevenir infecção de vírus ou para manter
softwares padrões. Este exemplo particular será de fato difícil de implementar sem a
inibição do uso da Web para usuários normais.
Uma outra instância do controle de usuários é o gerenciamento de ligações
discadas e outras conexões feitas por usuários de fora do site. Se o firewal é também o
host para conexão de modem, ele pode autenticar o usuário em tempo de conexão e pode
exigir o uso de canais seguros para todas as comunicações (para prevenir escuta
indevida, mascaramento e outros ataques nas conexões externas). Este é o propósito da
tecnologia de rede privativa virtual, VPN (Virtual Private Network) descrita na próxima
sub-seção.

A política tem que ser expressa em termos de operações de filtragem que são executadas
pelos processos de operação de filtragem em diferentes níveis:

Filtragem de pacotes IP: Este é um processo de filtro examinando pacotes IP
individualmente. Este pode tomar decisões baseadas nos endereços de destino e fonte.

Distributed Systems , Cap 3, Coulouris

(tradução Ademir Goulart)

Pag. 66 de 70

Pode também examinar o campo tipo de serviço do pacote IP e interpretar o conteúdo do
pacote baseado no tipo. Por exemplo, pode filtrar pacote TCP baseados no numero da
porta para a qual estão endereçados, e como geralmente os serviços estão localizados em
protas bem conhecidas, isto permite que pacotes sejam filtrados baseados nos serviços
requisitados. Por exemplo, muitos sites proíbem o suso de servidores NFS por clientes
externos.
Por razões de performance, a filtragem de IP é usualmente executada por um
processo que está no sistema operacional kernel de um roteador. Se múltiplos firewall
são usados, o primeiro pode marcar certos pacotes para um exame mais exaustivo por
um firewall posterior, permitindo que pacotes ‘limpos’ possam prosseguir. É possível
filtrar baseado na seqüência dos pacotes IP, por exemplo para prevenir acesso a um
servidor FTP antes que um login seja executado.
Gateway TCP: Um processo gateway TCP confere todas as requisições TCP e a
transmissão de segmentos. Quando um processo gateway TCP é instalado, a negociação
inicial de uma conexão TCP pode ser controlada e segmentos TCP podem ser conferidos
quanto a sua acuracidade (alguns atques de negação de serviço usam segmentos TCP
mal formados para causar funcionamento incorreto em sistemas operacionais clientes).
Quando desejado, eles podem rotear através de gateway no nível de aplicação para
checar o conteúdo.
Gateway a nível de aplicação: Um processo gateway a nível de aplicação atua como
um proxy para um processo aplicação. Por exemplo, uma política pode ser desejada que
permite a certos usuários internos fazer conexões Telnet para certos hosts externos.
Quando um usuário executa o programa Telnet em seu computador local, is to faz um
tentativa de estabelecer uma conexão TCP com um host remoto. Esta requisição é
interceptada pelo gateway TCP. O gateway TCP inicia um processo proxy Telnet e a
conexão TCP original é roteada para ele. Se o proxy aprovar a conexão Telnet (o usuário
está autorizado a usar o host requisitado) ele estabelece outra conexão ao host
requisitado e então retransmite todos os pacotes TCP em ambas as direções. Um
processo proxy similar poderia rodar em favor de cada cliente Telnet, e proxy similar
pode ser empregado para FTP e outros serviços.
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Um firewal é usualmente composto de diversos processos trabalhando em diferentes níveis
de protocolos. É comum o emprego de mais do que um computador em atividades de
firewal por razões de performance tolerância a falhas. Em todas as configurações descritas
abaixo e ilustradas na Figura 3.20 nos mostramos um servidor publico de Web e FTP sem
proteção. Ele armazena somente informações publicadas que não requerem proteção contra
acesso público e seu sotware servidor garante que somente pessoal autorizado interno pode
atualizar ele.

Figura #.20 Configurações Firewal

A filtragem de pacotes IP é normalmente feita por um roteador – um computador com
no mínimo dois endereços de rede em redes IP separadas. Que executa um processo RIP,
um processo de filtragem de pacotes IP e alguns outros processos possíveis. O
roteador/filtro precisa rodar somente software confiável de maneira que permita que seu
esforço de políticas de filtragem seja garantido. Isto envolve a garantia que nenhum
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processo cavalo de Tróia possa rodar nele e que o software de filtragem e roteamento não
tenha sido modificado ou alterado indevidamente.

Figura 3.20 (a) mostra uma

configuração simples de firewal que trata apenas filtragem de IP e emprega um único
roteador para este propósito. A configuração de rede na Figura 3.10 inclui dois
roteadores/filtro atuando como firewall deste tipo. Nesta configuração, existem dois
roteadores/filtros por razões de performance e confiabilidade. Eles, ambos obedecem a
mesma política de filtragem e o segundo não aumenta a segurança do sistema.
Quando TCP e processos gateway a nível de aplicação são necessários, eles
usualmente rodam em computadores separados, o qual é conhecido como um bastian. (o
termo origina das contstruções de castelos fortificados; isto é uma saliente torre de
observação da qual o castelo pode ser defendido ou os defensores podem negociar com
aqueles que desejam entrar). Um computador bastian é um hst que está localizado dentro da
intranet protegido por um roteador/filtro de IP e executa TCP e gateways no nível de
aplicação (Figura 3.20(b)). Igual ao roteador/filtro, o bastion necessita executar somente
softwares confiáveis. Em uma intranet bem segura, proxies precisam ser usados para
acessar todos os serviços de fora. Leitores podem estar familiarizados com o uso de proxies
para acesso web. Esta é uma instância do uso de proxie firewal; eles são freqüentemente
construídos de forma que integram um servidor de cache web (descrito no capitulo 2). Este
o outros proxies necessitam de substancial processamento e recursos de memória.
A segurança pode ser aumentada pelo emprego de dois roteadores/filtros em serie,
com o bastian e qualquer servidor público localizado em uma subrede separada ligando os
roteadoes/filtros. (Figura 3.20 (c)) . Esta configuração tem diversas vantagens de segurança:
•

Se a política do bastion é estrita, o endereço IP dos hosts na intranet não
necessitam serem publicados para o mundo exterior, e os endereços no mundo
exterior não precisam ser conhecidos pelos computadores internos, já que toda
toda comunicação externa passa através do processo proxy no bastion, o qual
tem acesso a ambos.

•

Se o primeiro roteador/filtro for invadido ou comprometido, o segundo, o qual
é invisível para que m está fora da intranet e assim menos vulnerável,
permanece pegando e rejeitando pacotes inaceitáveis.
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Redes privativas virtuais (VPNs – Virtual private networks)

estende o limite da proteção firewall alem da intranet local pelo uso de canais seguros
protegidos por criptografia no nível do IP. Na seção 3.4.4 nos destacamos a extensão de
segurança IP existente no IPv6 e IPv4 com tunelamento IPSec [Thayer 1998]. Estas são as
bases para a implantação das VPNs. Elas podem ser usadas para usuários externos
individuais ou para implementar conexão segura entre intranets localizadas em diferentes
lugares usando links de internet públicos.
Por exemplo, um membro da equipe pode necessitar conectar a intranet da
organização via um provedor de serviço Internet. Uma vez conectado, ele precisa ter as
mesmas capacidades que um usuário dentro do firewall. Isto pode ser alcançado se o seu
host local implementa segurança IP. O host local tem uma ou mais chaves criptográficas
que é compartilhada com o firewal, e estas são usadas para estabelecer um canal seguro em
tempo de conexão. Mecanismos de canais seguros são descritos no capitulo 7.

3.5 Estudos de casos de redes: Ethernet, Rede sem fio local e ATM

(Falta traduzir..)

3.5.1 Ethernet

(Falta traduzir...)

3.5.2 IEE 802.11 Rede sem fio local

(Falta traduzir...)

3.5.3 ATM – redes modo de transferência assincrono

(Falta traduzir...)
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