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Resumo

Nos dias atuais, é incontestável a importância crescente que vão adquirindo as redes em empresas dos
mais diversos ramos, incluindo bureau de serviços, organizações bancárias, IQjas, instituições
educacionais e hospitais, entre outros. Como consequência, toma-se, cada vez mais importante, oferecer
a tais empresas proUetos de rede com nível de qualidade que garanta o sucesso e o retomo dos
investimentos realizados.

Como prdeto de qualidade entende-se aquele que atenda às necessidades da empresa, possa incorporar
novos serviços acompanhando a evolução do seu ambiente de informática e sda executável dentro das

restrições de custo e prazo existentes.

Para que isso sda possível, é importante se contar com uma poderosa metodologia de prometo, que
contemple todos esses aspectos, e com prqetistas que tenham uma base sólida de conhnimento teórico e
prático na área e possam aplicar tal metodologia e as correspondentes regras de prometo, e optar pela
tecnologia e equipamentos de rede mais adequados.

Dentro deste cenário, este trabalho tem como oUetivo propor uma metodologia de prometo de redes
locais, para ambientes que podem envolver desde alguns andares de um prédio até diversos prédios de
um campus, e especificar hrramentas de suporte à sua aplicação

/'-

A metodologia proposta é constituída de diversas fases, que incluem o levantamento de informações
referentes às características e necessidades do ambiente atual de informática da empresa e das suas
tendências de evolução, a especificação dos requisitos de prometo e a elaboração dos proUetos físico e
lógico, propriamente ditos. Cada uma dessas fases, com exceção da referente ao prometo lógico que está
cora do escapo deste trabalho, é descrita, detalhandose as suas entradas, os procedimentos executados e
osresultados gerados.

Com o objetivo de auxiliar o prqetista na fase de prometo físico, são especificadas duas êrramentas:
"ferramenta de cabeamento estruturado" e "ferramenta de seleção de equipamentos". A primeira opera
como um sistema de CAD/CAE'(Co/npz/íer dfded l)esegn/Copnpu/er dfded Engíneer/ng) permitindo que

o proüetista elabore as plantas civil, de instalação elétrica e da inca-estrutura de comunicação de andares
de um prédio ou de um campus e desenvolva o seu prometo de cabeamento estruturado. Para tanto, essa
ferramenta verifica as regras de prdeto para cada ação executada pelo proHetista, implementa tais regras,
quando estiver operando em modo automático, e auxilia o prqetista na seleção dos componentes de
distribuição mais adequados ao prqeto.

A segunda ferramenta implementa um "ú'we/ da metodologia proposta.. Permite que o proüetista
espwi6que as sub-redes(gmpos de trabalho'iredes óac#bolzes) do ambiente de redes a ser prdetado e o
auxilia na seleção da tecnologia e dos equipamentos mais apropriados para cada uma dessas sub-redes.
No caso especíâco da seleção da tecnologia e equipamentos de rede, essa hrramenta determina o
conjunto de tecnologias e equipamentos que podem ser empregados em cada sub-rede: aplicando regras
de prQjeto e utilizando informações sobre tecnologias e equipamentos de rede cadastrados na sua base de
dados e sobre as características do ambiente de informática considerado e os requisitos de prdeto
6omecidàs pelo próprio proüetista.'l

A utilização da metodologia proposta com o suporte de tais ferramentas garante a qualidade e prwisão
almqada em qualquer prqeto de redes, sistematizando as suas etapas e fomecendo subsídios para que o
proUetista espwifique a solução desqada para o mesmo.

r'x.
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Abstract

Today, networks are assuming an increasíng importante in all kinds of companies, like bureau of
services, bank organizations, shopping stores, educational institutions and hospitais, among others. As a
consequente, it's becoming more important to oüer to these companies high quality network designa,
that could warranty the retum of the investments made.

A high quality design should fülfil the company needs, the addition of new services as the information
system evolves and be capable of implementation according to the company budget and time
constraints.

To achieve this goal it is important to count with a powerhl local network design methodology and with
designers with strong theoretical and practical knowledge. The designer should apply such methodology
and the corresponding designing rules to define the most appropriate network technology and
equipments.

Incide this context, the purpose of this work is to propose a local network design methodology for
environments spanning â'om a few floors of a building to và'ious buildings comprising a campus and
the supporting software tools for its application.

The proposed methodology consists of various phases: collecting all the information conceming the
needs and characteristics of the company's present computing environment, their füture trends and the
development of the physical and logical network design. With exception of the logical network design,
that is out of the scope of this work, this methodology specifies the inputs, the procedures and the
expected resultsfor each phase.

With the purpose of helping the designer during the physical network design phase two soRware tools
are specified: structured cabling tool and equipment selection tool. The first one run like a CAD/CAE
(Computer Aided Design/Computer Aided Engineering), allowing the designer to enter the civil plant,
the electrical installation and the communication in6'astructure 6or the building and campus and to
develop of the structured cabling solution. In arder to accomplish these oUectives, this tool veriíies the
designing rules for each action, implemente these rales when operating in the automatic moda, and
helps the designer in the selection ofthe most suited distribution componente.

\.

The second tool implemente a driver of the proposed methodology. It allows the designer to spwiB' the
sub-networks(workgroups and backbone networks) and helps with the selection of the most suited
teçhnology and network equipments 6or each sub-network. This tool Riso çhooses the set of teçhnologies
and network equipments that could be used in each sub-network. It providos these choices based on the
designing rules, on a database of twhnologies and equipments and on the characteristics of the
computing environment and the design requirements provided by the designer.

The use of the proposed methodology and its supporting tool's warranties the targeted quality and
precision for any network design, organize its application and give the necessary information allowing
the designer to specify the desired solution.
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Capítulo Introdução

'l.l Objetivo

O oUetivo desta tese é apresentar uma metodologia de desenvolvimento de prdetos de redes locais

baseada no conhecimento técnico teórico e prático de prcjetos desta natureza; identificar, compilar e

definir regras de prcleto que fundamentam e dão uma natureza prática a essa metodologia; e especificar

ferramentas de suporte que sistematizem a sua aplicação, verifiquem e implementem tais regras de

prqeto e ofereçam subsídios para a seleção de componentes de mercado mais adequados à implantação

do pr(feto elaborado.

A metodologia proposta íknaliza prdetos desenvolvidos dentro do contexto de redes corporativas,

envolvendo a interconexão de redes existentes em difnentes andares de um prédio ou dispersas através

de prédios de um campus Neste cenário, podem ser identificados, basicamente, três níveis hierárquicos

de sistemas. O primeiro nível, ou nível inüuior, engloba as redes locais instaladas nos diversos andares

de cada prédio desse campus. O nível intermediário é constituído de uma ou mais redes óacXóones

usadas na interconexão de tais sub-redes. Por último, o nível superior corresponde a uma rede bacXóone

de campus, que conecta as redes, de cada prédio, entre si. Tal metodologia permite desenvolver prqetos

de redes locais considerando cada um destes sistemas e suas interdependências.

1.2 Motivação

Atualmente, pode-se dizer que a utilização de redes locais é disseminada nos mais diversos ambientes,

incluindo escritórios, bancos, plantas íàbris, hospitais, entre outros. O número de redes instaladas é

crescente e envolve não apenas a aquisição de novas redes, como também a ampliação e renovação de

parques de redes já instalados. Tal ampliação e renovação se veriâca, normalmente, em decorrência da

necessidade de absorver novos usuários e adicionar novos serviços às redes já existentes e, na maioria

das vezes, pressupõe a incorporação de novas tecnologias.

Contudo, o que se percebe na maioria das empresas é a inexistência de um prQjeto e um plano de

implantação que contemple a instalação das diversas redes de maneira gradativa com a incorporação,

também gradativa, de novos usuários e serviços. O que costuma acontecer é a instalação de redes

departamentais, de maneira isolada e por vezes até caótica, sem que soam avaliadas, de maneira

adequada e abrangente, as necessidades dos seus potenciais usuários e os tipos de serviços que devem ser

ofuecidos de modo a atendê-las e sem que sda prevista a sua integração dentro do âmbito da empresa

wmo um todo. Esta situação mantém-se até que, em um dado momento, se detecta, a nível

organizacional, a necessidade de se ter uma rede corporativa como suporte aos processos intemos e à
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própria atuação da empresa junto ao mercado, integrando as redes já existentes. Esta integração, na

maioria das vezes, devido à falta de planeamento anterior, não é trivial e pode implicar na perda de

investimentos já realizados a níveis departamentais.

Para evitar problemas dessa natureza, o emprego de uma metodologia de prcjeto que sistematiza a sua

implementação a partir da determinação de requisitos do ambiente de informática que retratem as

necessidades atuais e de evolução da rede corporativa da empresa e permitam integrar os rwursos já

existentes é fundamental.

Mesmo contando com uma poderosa metodologia de prcÚeto de redes, a enorme variedade de altemativas

e soluções tecnológicas, tanto para a in6'a-estrutura de cabeamento como para equipamentos de rede

(hardware, soRware), e as características próprias do ambiente de informática, para o qual o prcÚeto deve

ser desenvolvido, constituem complicadores adicionais para a execução do prcjeto, pois o volume de

informações a serem consideradas é, normalmente, muito grande e acabam por requerer do prcjetista

uma base sólida de conhecimento técnico e de prática em prqeto de redes, o que nem sempre é possível.

Como consequência, é, atualmente, muito comum se encontrar prcjetos realizados que não conseguem

contemplar toda a vasta gama de restrições ou requisitos, que deveriam ter sido levados em conta, e que

resultam em insatisfação ou até mesmo em rdeição por parte dos usuários, que vêem o novo ambiente de

informática como um empecilho para a realização das suas tarefas cotidianas e não como um meio de

melhorar a produtividade e qualidade do trabalho executado. Como conseqilência, toma-se necessário

que novos investimentos soam realizados no sentido de ajustar o prcÚeto original às reais necessidades

do ambiente corporativo.

Tais motivos justificam o esforço em se definir uma metodologia de prdeto de rede local que,

obrigatoriamente, estabeleça etapas de prcjeto bem definidas e permita desenvolver um prometo, de forma

sistemática, considerando as características peculiares do ambiente de informática oUeto de tal prcÚeto,

contemplando todas as suas necessidades, sem deixar de cuidar de nenhuma regra ou restrição de

prqeto, e tendo, como resultado, uma documentação compatível e totalmente conforme com o prometo

realizado.

Para esta metodologia conseguir atingir tal objetivo, é necessário, ainda, que Soja instrumentada por um

conjunto de ferramentas que auxiliem o prcÚetista a lidar com o grande volume de informações

necessárias e oriente o processo de tomada de decisão e a própria elaboração do prdeto.

1.3 Escopo do Trabalho

Com base nas necessidades e problemas levantados no item anterior e na experiência vivenciada em

vários prdetos de redes locais, desenvolveu-se uma metodologia de prcjeto de redes e especificou-se um

conjunto de hrramentas de suporte à sua aplicação, baseadas na verificação e implementação de regras
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ou restrições de prdeto que sintetizam e utilizam o acervo técnico e a experiência prática em proüetos

desta natureza.

A metodologia proposta envolve, como primeira etapa, o levantamento das características particulares,

das necessidades anuais e das tendências de evolução do ambiente de in6omlática da empresa

considerada.

Tal levantamento deve o6necer subsídios para a determinação dos requisitos íimcionais do prdeto a ser

desenvolvido, resultando na elaboração do que é chamado de espwificação de requisitos, que contém

uma definição macro da tipologia geral da rede e dos requisitos associados a cada um dos seus

componentes.

A partir dessa especificação de requisitos e das informações relevantes sobre as características do

ambiente de informática é possível, então, desenvolver os prqetos físico e lógico da rede. O prcjeto Hsico

envolve desde a denmição da inca-estrutura de cabeamento até a definição das características dos

equipamentos de rede a serem adquiridos. O prdeto de inda lestrutura de cabeamento deve ser baseado

na técnica de cabeamento estruturado que garante a expansibilidade e mobilidade das estações da rede.

Por outro lado, a definição dos equipamentos de rede implica na avaliação das tecnologias e produtos de

mercado e deve considerar, entre outras coisas, a possibilidade de incorporação de tecnologias

emergentes, atendendo aos requisitos de evolução do ambiente de redes da empresa. O prdeto lógico,

por sua vez, engloba a definição da conâguração lógica da rede, incluindo a especificação da plataforma

de software, da arquitetura de protocolo de comunicação e dos aplicativos de rede, bem como da in6'a-

estrutura de gerençiamento e segurança. Todavia, é bom ressaltar que os Eatores custo e prazo, na grande

maioria dos casos, são preponderantes na determinação da solução a ser adorada, que pode não ser a

melhor solução técnica.

No que se recue à metodologia proposta, o escapo deste trabalho se restringe ao detalhamento das fases

de levantamento de infomlações, espwificação de requisitos e prdeto físico. Do prQjeto lógico apenas

são detalhados, nas Cães que o precedem, todas as informações iniciais necessárias à sua execução.

Dentro do contexto desta metodologia, coram definidas duas íêrramentas de suporte ao desenvolvimento

de prcÚeto de redes: a primeira é voltada ao desenvolvimento do prQjeto de cabeamento estruturado de

redes de um prédio e de um campus; a segunda implementa um "ã'»er" da metodologia proposta,

ohrecendo recursos para a definição das sub-redes(g'upas de trabalho e redes bac#bones) que compõem

o ambiente de in6omiática considerado, e a seleção da tecnologia e dos equipamentos(e.g., Ãz/ós, pontes

e roteadores, entre outros) a serem empregados em cada uma dessas subredes e na sua interconexão.

A ferramenta de cabeamento estruturado possui as funcionalidades equivalentes de um CAD/CAE

(Colnpufer dfded Z)esÉgn/Coinpzí/er dfded Engflzeerfng), permitindo, tanto no caso de um campus como

do andar de um prédio, desenhar a sua planta civil, a inda-estrutura de instalação elétrica e o sistema de

distribuição de comunicação. Os componentes de construção civil e instalação elétrica impõem restrições
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à instalação do sistema de distribuição de comunicação, se este já não existir como inda-estrutura para o

sistema de telefonia, que devem ser consideradas durante o seu prometo. Um duto de distribuição

existente no teto, por exemplo, não deve passar muito próximo dos pontos de luz, principalmente, de luz

fluorescente, devido à interferência eletromagnética que tais contes geram. Tais restrições e as regras de

prqeto específicas ao sistema de cabeamento são verificadas pela ferramenta à medida em que o

proUetista, utilizando os seus recursos, vai inserindo na planta considerada os diversos componentes de

distribuição e cabeamento, ou aplicadas, diretamente, pela própria ferramenta, quando essa, em modo

automático, é responsável por tomar parte das decisões de prdeto. Como resultado, podo-se solicitar a

impressão das plantas elaboradas e da lista de componentes gastos no prometo de cabeamento estruturado

realizado.

A ferramenta de seleção de equipamentos, por sua vez, oferece rwursos para o proüetista definir a

topologia geral do ambiente de redes considerado, que pode envolver vários andares de um prédio e/ou

vários prédios de um campus, e especificar os requisitos associados a cada uma das suas sub-redes, a

tecnologia e os equipamentos que devem ser empregados para implementá-las. Tml, como ponto de

partida, os resultados do prdeto de cabeamento desenvolvido, utilizando-se a primeira ferramenta. A

definição da tipologia geral da rede é realizada, verificando-se se as decisões de prcjeto tomadas pelo

proüetista não infligem nenhuma rega de prdeto aplicada pela ferramenta. As especificações da

tecnologia e dos equipamentos de rede, por sua vez, são eFetuadas mediante a seleção de uma lista de

altemativas fomecidas pela própria ferramenta. Tais listas, de tecnologias e equipamentos de rede, são

geradas considerando as características do ambiente de informática, os requisitos de prQjeto fomecidos

pela prcjetista e outras informações contidas na sua base de dados. No caso específico da seleção das

tecnologias, tais informações incluem as tecnologias disponíveis no mercado e as correspondentes regras

de prdeto. Já a seleção de equipamentos requer informações sobre os equipamentos existentes e suas

principais características. Como resultado, pode-se solicitar a impressão de três tipos de desenhos

esquemáticas, além da lista de equipamentos empregados no prometo e suas principais caractaísticas.

Tais desenhos englobam a tipologia geral da rede, em que é detalhada a sua configuração básica

constituída de sul>redes no papel de grupos de trabalho e de redes óacXóone; a tipologia das sub-redes

com indicação das tecnologias selwionadas para as mesmas e a flmção dos elementos usados na sua

interconexão; e, por último, a topologia física da rede que mostra os equipamentos escolhidos para

implementar cada um dos componentes(subredes e elementos de interconexão) do ambiente de redes

proüetado esuainterconexão.

Tais ferramentas visam oÊmecer suporte ao desenvolvimento da fase de prcÚeto físico da metodologia

proposta.
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1 .4 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, excluindo o capítulo corrente, com o seguinte

conteúdo temático:

e Capítulo 2: Tecnologias de Redes Locais e Metropolitanas

Contém um tutorial sobre tecnologias de rede, tendo sido organizado em seis partes abordando

+ conceitos gerais sobre tecnologias de rede, incluindo técnicas de comutação, modos de

transmissão (assíncrono, síncrono e isócrono) e critérios de classificação de redes (locais,

metropolitanas e de longa distância);

+ descrição das características básicas das tecnologias de redes locais, detalhandese as suas

funcionalidades, a sua arquitetura intema em tempos de cantadas e subcamadas do Modelo

OS[ (([b7e/z Sysrem ]n/erconecrfon!), os meios físicos de transmissão suportados e as principais

regras de prcjetos a serem aplicadas quando da sua utilização. Dentro desta categoria de

rede, são apresentadas as redes Ethemet, Token Ring, Fast Ethemet e 100VG-AnyLAN;

+ apresentação das tecnologias de redes locais/metropolitanas, usadas mais no contexto de

redes óac#óones, valendo o mesmo enfoque da parte anterior, aplicado às redes FDDI (Ffóer

Distributed Data Intetfaceà e }tIM. ÇAsynchronous Transfer Modem\

+ apresentação dos tipos de elementos empregados na interconexão de redes, que incluem

equipamentos comutadores(swffc/zes), repetidores, pontes e roteadores;

+ análise comparativa das tecnologias de rede, adotando-se, como parâmetros, o método de

acesso, a taxa de transmissão, o alcance, os tipos de serviço suportados, disponibilidade de

produtos, entre outros;

e Capítulo 3: Tecnologia de Cabeamento Estruturado

Foi organizado em seis partes, que tratam dos seguintes aspectos

+ visão geral da tecnologia de cabeamento estruturado, onde são descritos os principais

componentes de um sistema cabeamento estruturado e a relação existente entre os mesmos.

Tais componentes incluem: as tomadas de comunicação, os quadros de distribuição e os

sistemas de distribuição propriamente ditos;

+ descrição dos tipos de tomadas de comunicação, que dependem do número e tipos de

conectores empregados e da sua montagem, e dos cabos de estação, usados para interconectar

as estações às respectivas tomadas;
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+ categorização de quadros de distribuição e de seus principais componentes, que englobam os

pa/c/z panais, distribuidores ópticos, blocos de conexão e cabos(parca corda e cabos de

equipamentos);

+ apresentação dos diversos tipos de sistemas de distribuição horizontal, que incluem: sob piso,

teta falso, adaptável, sob carpete e piso elevado; dos sistemas de distribuição vertical e do

campus. Para cada um destes sistemas, são descritos os tipos de componentes de distribuição

(e.g., dutos, caixas dejunção, caixas de passagem, entre outros) e tipos de cabos empregados;

+ especiõcação das regras e parâmetros a serem adotados no prometo de sistemas de cabeamento

estruturado de modo a assegurar a sua confíabilidade, expansibilidade e a mobilidade das

estações;

e Capítulo 4: Metodologia de Prometo de Redes locais

Foi organizado em quatro partes, englobando

+ descrição geral da metodologia, que inclui as etapas de levantamento de informações sobre o

ambiente de informática objeto do prcjeto, especificação dos requisitos de prdeto e

desenvolvimento dos prdetos físico e lógico da rede;

+ descrição das diversas fases de prcjeto e os resultados obtidos na sua execução. Em

conformidade com o escapo do trabalho apresentado anteriormente, são detalhadas somente

as fases de levantamento de informações, especificação dos requisitos e prQjeto físico;

+ apresentação de um exemplo ilustrativo, envolvendo o prcjeto do sistema de cabeamento e

das redes propriamente ditas instaladas em dezessete prédios interconectados através de uma

rede óacXóone, no qual 6oi aplicada a metodologia proposta;

+ avaliação da metodologia proposta dente aos objetivos a que se propõe e aos resultados

obtidos.

e Capítulo 5: Ferramentas de Projetos de Redes Locais

Este capítulo 6oi organizado em três partes. As duas primeiras contêm a espwificação das

Ferramentas de prdeto de redes, que incluem: uma ferramenta de prdeto de cabeamento

estruturado, e outra de seleção de equipamentos. Tal especificação é apresentada através de:

+ descrição das suas funcionalidades básicas, da sua interface homem-máquina, englobando

uma visão geral da sua tela básica, constituída, normalmente, de uma barra de menu, uma

barra de status, uma ou mais barras de ferramentas e a área de trabalho propriamente dita e a

apresentação dos comandos e recursos disponíveis através de tais barras; dos procedimentos

de utilização de tais ferramentas; e dos tipos de documentação gerada pela mesma;
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+ descrição de aspectos de implementação, incluindo a relação de todas as regras de prdeto

envolvidas e a deãnição da ação eüetuada pela ferramenta de modo a aplica-las, o

detalhamento macro dos algoritmos a serem implementados e o esboço da base de dados a

ser empregada em cada caso;

A última parte deste capítulo contém uma avaliação dessas ferramentas e de sua aplicabilidade no

em prqetos de redes desenvolvidos de acordo com a metodologia proposta.

e Capítulo 6: Considerações Finais

Este último capítulo avalia as contribuições deste trabalho de tese de doutorado e as tendências de

evolução das atividades dentro desta área de pesquisa, de modo a garantir a continuidade do

mesmo e a obtenção de resultados que possam ser aplicados dentro de atividades didáticas e de

desenvolvimento de prcÚetos propriamente ditos.

-''\
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Capítulo 2 - Tecnologias de Redes Locais e
Metropolitanas

2.11ntrodução

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma visão geral sobre as tecnologias de redes locais e

metropolitanas. Dentro deste contexto, na sua primeira parte são apresentados alguns conceitos gerais

que serão tomados como base na análise comparativa a ser realizada entre as diversas tecnologias de

rede que serão descritas no decorrer deste capítulo. Tais conceitos envolvem técnicas de comutação,

modos de transmissão, topologias de rede e classificação das redes de acordo com sua alcançabilidade.

Na segunda parte, são descritas as tecnologias de redes locais e metropolitanas propriamente ditas. Tal

descrição inclui, fundamentalmente, a apresentação da arquitetura de protocolo, do método de controle

de acesso ao meio e dos tipos de meios de transmissão empregados. Além disso, são discutidas as regras

de prdeto específicas para cada tecnologia e outras de caráter mais geral, que devem ser verificadas

pelas ferramentas de prcjeto de redes propostas neste trabalho. Tais tecnologias englobam as redes

Ethemet, Token Ring e 100VG-AnyLAN, consideradas tecnologias de redes locais, redes FDDI(Fíóer

Z)is/rfbu/ed Z)afa in/elgace), usadas no âmbito tanto de rede local como de rede metropolitana, e, por

último, as redes ATM(.4D,nc/zronom Tra?!áer Àáode), que podem operar desde como redes locais até

como redes de longa distância.

'b

Segue-se, uma terceira parte, em que são discutidos os problemas nomlalmente encontrados na

interconexão de redes, de mesma tecnologia ou heterogêneas. São descritas as principais características

dos diversos tipos de elementos de interconexão, que incluem repetidores, pontes(ou brfdges) e

roteadores, bem como também regras de prcÚeto que devem ser obedecidas quando do emprego de tais

elementos de interconexão.

Por último, é realizada uma análise comparativa entre as diversas tecnologias apresentadas

anteriormente, tomando como critérios a técnica de comutação empregada, o método de acesso, a

topologia da rede, as características dos meios de transmissão suportados e os tipos de serviços

oferecidos, entre outros. Tal análise servirá de subsídio para a avaliação das tendências tecnológicas

nesta área de prQjeto de redes locais e metropolitanas.

2.2 Conceitos Gerais

Conforme Êoi dito anteriormente, nesta parte são apresentados alguns conceitos de caráter geral, que

servirão como critérios básiws para a análise comparativa das tecnologias de redes lomis e

metropolitanas descritas neste capítulo e da avaliação da aplicabilidade das mesmas.
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2.2.1 Técnicas de Comutação

Com o oUetivo de possibilitar o compartilhamento dos meios de transmissão, existem algumas técnicas

de comutação que definem como as informações(dados, voz ou vídeo) são transportadas através de uma

rede. A Figura 2. 1 mostra as duas principais técnicas de comutação, comutação de circuitos e comutação

de pacotes, e algumas de suas variantes representadas segundo um gráfico [STALLINGS93b], que

ilustra como variam a complexidade e as taxas de transmissão destas técnicas. De um lado, tem-se a

técnica de comutação de circuitos que requer pouca complexidade de processamento dos seus nós e

suportam taxa de bit constante(CBR - bons/a/zf B/r Ra/e). Do lado oposto, tem-se a técnica de

comutação de pacotes que requer maior complexidade de processamento nos nós e oferece, em

contrapartida, grande flexibilidade no que diz respeito ao suporte de tráfego inconstante e taxa de bit

variável(VBR - Harfaó/e Bfr Ra/e).

Tais técnicas, suas principais características, vantagens e desvantagens, üo discutidas em maior detalhe

nos itens que se seguem.

Taxa Fixa de Transmissão Taxa Variável de Transmissão

Simplicidade Complexidade

Comutação de
Circuito

Comutação de
Células

(ATM)

Fume
Re/CO,

Comutação
de Pacotes

Legenda:
PtTM. - Asynchronous Transfer Mode

Figura 2. 1 - Técnicas de Comutação

2.2.1.1 Comutação por Circuito

Este tipo de técnica de comutação surgiu com o sistema de telefonia pública. É estabelecido um circuito

entre os usuários finais, que possui uma capacidade fixa e permanwe alagado enquanto a conexão

(chamada) não terminar. Se não houver disponibilidade de circuitos, não é possível estabelecer uma

conexão entre esses usuários; mas, uma vez que a mesma sda estabelwida, não ocorrem mais problemas

de congestionamento e os dados podem ser transfuidos entre os usuários finais sem ser necessário o

armazenamento temporário dos mesmos nos nós comutadores. Para acomodar requisitos de diluentes

taxas de transmissão e múltiplos usuários nos pontos anais, um circuito pode ser multiplexado,

empregando-se uma das técnicas de comutação: TDM(rime Z)h'fsfon .A/u/r@/exfng) ou FDM

(.Frequency Division Multiptexingà.
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A Figura 2.2 mostra um exemplo em que os computadores A e C, e B e D se comunicam utilizando a

inâ'a-estrutura da rede de telefonia. No caso da comunicação enfie A e C, pode-se observar que o

estabelecimento de conexão entre os nós comutadores A, B, C e D demora um certo tempo, mas, uma

vez estabelecida, pode-se proceder com a transferência de dados fím-a-fim sem que ocorra o

armazenamento dos dados nos nós comutadores.

Computador C

Computador A

Computador B

Computador D

Pedido de C oncxão

C o n firm aç ã o

A B C D

Figura 2.2 - Técnica de Comutação de Circuitos

Em sistemas, que utilizam este tipo de técnica de comutação, a tariÊação é, nomlalmente, baseada na

distância entre os usuários finais e no tempo de duração da conexão. Como suas principais vantagens,

podem-se citar: a adequação a aplicações, que envolvem taxas de transmissão fixa e alto índice de

utilização; o suporte a aplicações sensíveis a atrasos, como é o caso de voz; e a inexistência de problemas

de congestionamento durante a transmissão de dados. Por outro lado, como desvantagens, tem-se: a

alocação dos circuitos, de maneira dedicada, para cada conexão; a sua inadequação a aplicações, que
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geram tráfego em rajadas(ózzrs9), que é melhor tratado utilizando-se a técnica de comutação de pacotes;

e a complexidade de chaveamento de canais com altas taxas de transmissão diferentes entre si.

2.2.1.2 Comutação por Pacotes

As redes de comutação de pacotes permitem que diversos usuários compartilhem os seus recursos e a sua

banda de transmissão através da multiplexação de vários canais lógicos sobre uma única conexão física.

O tráfego gerado em cada nó comutador é agregado estatisticamente(TDM estatístico), sendo, portanto,

a banda de ü'ansmissão alocada de acordo com a demanda. Tais redes operam com pacotes de tamanho

variável no modo score-an(/:#o/"}4/ard, visto que os pacotes, transmitidos através dessas redes, podem

ficar, temporariamente, armazenados nos nós comutadores. No caso de sobrecarga, se for excedida a

capacidade de armazenamento dos nós comutadores, pode ocorrer, então, a perda de pacotes, o que

requer a implementação de mecanismos de detecção e recuperação de eixos. Diferentemente das redes de

comutação de circuitos, este tipo de rede tem a sua tarifação baseada no tráfego e no tempo de conexão.

r'3
Como exemplo de redes de comutação de pacotes, podem-se citar as redes X.25. Os protocolos X.25,

níveis 2 e 3, apresentam grande overÃead devido aos seus mecanismos de detecção e recuperação de

erros implementados na comunicação ponto-a-ponto (nível 2) e fim-a-ílm (nível 3). Tais redes são

inadequadas para aplicações com altas taxas de transmissão e sensíveis a atraso, devido a tal overóead e

pelo seu caráter assíncrono.

As redes Freme Re/ay representam uma evolução das redes X.25 e da própria técnica de comutação de

pacotes. Foram desenvolvidas para facilidades de comunicação com taxas de transmissão mais altas e

taxas de erros bem mais reduzidas em relação às facilidades existentes na época do advento das redes

X.25. Neste tipo de rede, há, também, o compartilhamento da banda de transmissão através da

multiplexação de vários circuitos virtuais sobre um único circuito físico, sendo a alocação desta banda

realizada sob demanda. Opera com quadros de tamanho variável, tipicamente, a uma taxa de

transmissão de 2 Mbps, não sendo implementados mecanismos de correção de erros e nem de controle

de fluxo 6m-a-íim. O congestionamento da rede é tratado, descartando-se quadros de baixa prioridade,

que são retransmitidos, posteriormente, devido à ação das camadas superiores de protocolo. O emprego

de redes Fume Re/q, é adequado na interconexão de redes locais situadas em áreas geográâcas

distantes entre si(no âmbito de redes de longa distância).

A Figura 2.3 mostra um exemplo de rede de comutação de pacotes. No diagrama de tempo desta figura,

pode-se observar a realização do compartilhamento dos troncos no transporte de pacotes referentes a

comunicações fim-a-fim diferentes(entre os computadores B e D e entre B e C).
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NÓ Comutador Computador C

Computador A

Computador B

Computador D

P a cota l

P a coto 2

A E F D

Figura 2.3 - Técnica de Comutação de Pacotes

Como vantagens da técnica de comutação de pacotes, podem-se mencionar: a utilização da banda de

transmissão de acordo com a demanda; a adequação a aplicações com taxa de transmissão variável

(tráfego em rajadas); e a possibilidade de se utilizar rotas altemativas, sem ser necessário estabelecer um

novo circuito, quando da falha de algum nó ou enlace. Em relação às desvantagens, destacam-se: a falta

de suporte a aplicações sensíveis a atrasos; a perda de pacotes devido ao congestionamento da rede; a

necessidade de implementação de mecanismos de detecção e recuperação de erros, incluindo

reordenação e retransmissão de pacotes.

2.2.1.3 Comutação por Células

A banda de transmissão das redes de comutação de células é, também, compartilhada entre vários

usuários através da multiplexação de vários canais lógicos sobre uma única interface física. Tal banda é

alocada dinamicamente de acordo com a demanda. Diferentemente da técnica de comutação de pacotes,

as redes deste tipo operam com células de tamanho fixo, o que reduz o overÀead de seu processamento e
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possibilita o tráfego de informações tanto com taxa de bit variável como âxa. Estas redes empregam,

normalmente, meios de comunicação que suportam altas taxas de üansmissão e são, extremamente,

confiáveis como é o caso da fibra óptica; não implementam, desta forma, mecanismos de controle de

fluxo e, apenas, mecanismos de controle de erros bem limitados, fiinções que ficam a cargo das camadas

superiores de protocolo.

/' Como exemp]o de redes de comutação de cé]u]as, têm-se as redes ATM(]»/ncàronom ZramÜer À4ode),

que operam com células de tamanho fixo de 53 bytes (5 bytes de cabeçalho e 48 de informação) sobre

fibra óptica, cabo UTP - Categoria 5 e outros meios de transmissão a taxas que variam desde 25 Mbps

até a ordem de Gbps. Tais redes são descritas no item 2.3.6.

A Figura 2.4 mostra um exemplo de rede de comutação de células. No diagrama de tempo desta figura,

pode-se observar a realização do compartilhamento dos recursos da rede entre comunicações simultâneas

envolvendo sistemas finais diferentes. Comparando esta figura com a Figura 2.3, no caso específico da

comunicação entre os computadores A e C, pode-se constatar que a troca de dados na rede de comutação

de pacotes é mais otimizada que para a rede de comutação de células.

Como vantagens o6mecidas por este tipo de rede, destacam-se o suporte a serviços de dados (textos e

imagens estáticas), voz e vídeo; a possibilidade de transferir informações de naturezas diferentes de

maneira integrada; e a integração de redes e sistemas de comunicação de dados, voz e vídeo. Em

contrapartida, tem, como desvantagens, a operação não otimizada de nenhum tipo de serviço, dados, voz

e vídeo; e o fato de requerer uma inõ'a-estrutura de comunicação pouco suscetível a erros e com altas

taxas de transmissão./'''..

\k
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Figura 2.4 - Técnica dc Comutação de Células
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2.2.2 Modos de Transmissão

Outro aspecto bastante importante na classiâcação dc redes está relacionado ao seu modo dc transmis-

são: assíncrono, síncrono c isócrono, quc determinam os tipos de aplicações que um determinado tipo de

rede suporta. Contudo, a conceituaçâo destes modos de transnüssão varia algumas vezes de uma padro-

nização para outra ou de uma tccno]ogia para outra [STALLINGS93b], conforme é mostrado nos itens

que se seguem.

2.1.2.1 Transmissão Assíncrona

Segundo a recomendação do CCITT - G.701, no modo dc transmissão assíncrono, a característica es-

sencial de escalas de tempo ou sinais é que seus correspondentes instantes significativos não ocorrem,

necessariamente, na mesma tiaxa média. Segundo a padronização IS02382, a transmissão assínçrona
'''x

,,""-\
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corresponde à transmissão de dados, em que o instante de ocorrência de cada caractere ou bloco de

caracteres é arbitrária.

Tomando tais definições como base, podem-se considerar, como redes assíncronas, as redes Ethemet,

que empregam o método de controle de acesso ao meio(subcamada MAC - À4edíum ..4ccess Colzíro0

conhecido como CAMA/CD(Can'ier geme À/u/r@/e .4ccess/'Co//isfon Z)erecffon). Neste tipo de rede, as

suas estações transmitem dados somente se o meio estiver livre e, se o meio estiver ocupado ou ocorrer

uma colisão, tais estações tentam retransmitir os seus dados depois de um intervalo aleatório de tempo.

Como é desconhecido o instante de tempo em que cada estação pode conseguir acessar o meio, diz-se

que as redes Ethemet operam no modo assíncrono.

2.1.2.2 Tmnsmissão Síncrona

Segundo a recomendação do CCITT - G.701, no modo de transmissão síncrono, a característica

essencial de escalas de tempo ou sinais é que seus correspondentes instantes significativos ocorrem

precisamente na mesma taxa média. Segundo a padronização IS0 2382, a transmissão síncrona

corresponde à transmissão de dados, em que o instante de ocorrência de cada sinal correspondente a um

bit está relacionado a uma base âxa de tempo.

As normas das redes FDD] []S09314-2] trazem de6mições específicas para operação em anel FDDI

referentes aos serviços assíncrono e síncrono. O serviço assíncrono é definido como uma classe de

serviço de transmissão de dados, em que todos pedidos de serviço competem pela banda de transmissão

do anel, que é dinamicamente alagada, e pelo tempo de resposta. O serviço síncrono, por sua vez, é

aquele em que para cada requisitante(estação atava da rede) é pré-alagada uma banda de transmissão

máxima e garantido que o tempo de resposta não exceda um atraso específico.

De acordo com as definições do CCITT- G.701, da IS0 2382 e da IS0 9314-2, as redes FDDI oferecem

os serviços assíncrono e síncrono]lS093 14-2]. Toda estação de uma rede FDDI tem a garantia que

receberá o fode/z a cada intervalo máximo igual a 2ó'TRT(ZoXen Ro/affon 7yme), podendo, então,

transmitir os quadros síncronos. Se o /o#epz chegar adiantado, i.e., antes de ter transcorrido o intervalo

igual a TRT desde a última vez que o fo#en foi recebido, podem ser enviados os quadros assíncronos no

tempo restante. Se, por outro lado, o fo#elz chegar atrasado, os quadros assíncronos não poderão ser

transmitidos, devendo ser aguardada, então, a próxima vez que o íoXen passar pela estação.

2.1.2.3 Tmnsmissão lsócrona

Por último, na transmissão is6crona, segundo a recomendação do CCITT - G.701, a característica

essencial de escalas de tempo ou sinais é que os intervalos de tempo entre instantes significativos

consecutivos têm a mesma duração ou durações que são múltiplos inteiros da duração mais curta.

Segundo a padronização IS0 2382, a transmissão isócrona corresponde àquela em que há sempre um

número inteiro de intervalos unitários entre dois quaisquer intervalos significativos.
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Como exemplos de redes is6cronas, podem-se citar as redesFDDl-ll e as redes ATM. As redes FDDl-ll

oferecem os três tipos de serviço: assíncrono, síncrono e isócrono. Os serviços assíncrono e síncrono

correspondem aos mesmos oferecidos pelas redis FDDI e funcionam conforme foi descrito sucintamente

no item anterior (item 2. 1.2.2). O serviço isócrono opera através da transmissão de um ciclo, um tipo de

quadro estruturado em diversos canais, através da rede. Tal ciclo é inserido na rede a cada 125FS pela

estação mestre e retirado, pela mesma, depois de completar uma volta pelo anel. As redes ATM, por sua

vez, operam sobre as hierarquias SONET/SDH(8,ncÀrono (] fica/ ]VerllorX/SyncÀronoza Z)igíra/

Hlerarc/W), que funcionam de maneira similar aos ciclos das redes FDDl-ll. Neste caso, cada porta de

um nó ATM é comutada a cada 125ps, sendo as células acomodadas em quadros STS-n e STM-n dessas

hierarquias.

2.2.3 Topologias de Rede

A topologia de uma rede define como os seus nós ou estações estão interconectados e determina os

caminhos possíveis existentes entre um par qua]quer de estações [STALLINGS93a]. Podem-se

identificar quatro tipos básicos de tipologias: estrela, árvore/via, anel e grato (Figura 2.5), sendo que

uma rede pode possuir uma dessas tipologias ou ser constituída de diversas sub-redes com tipologias

diferentes entre si.

2.2.3.1 Topologia em Estrela

Nesta topologia, existe um nó central ao qual estão interligados todos os nós secundários da rede.

Normalmente, o nó central exerce as filnções de concentrados, comutador e gerenciador das

comunicações entre os nós secundários, podendo incorporar, também, funções de conversor de

protocolos e caçador de velocidades de transmissão entre os nós transmissor e receptor. Os nós

secundários, por sua vez, podem ser sistemas mais simples, que se comunicam sempre através do nó

central, podendo haver várias comunicações simultâneas envolvendo nós secundários diferentes

[SOARES90].

Este tipo de topologia possui como desvantagens: a vulnerabilidade do nó central, que se falhar

compromete a operação da rede como um todo, e a expansibilidade limitada pela capacidade do nó

central tanto em termos de disponibilidade de interfaces de comunicação como possibilidade de

gerenciar várias comunicações concorrentes. Por outro lado, a falha de qualquer nó secundário não

compromete o funcionamento da rede como um todo, não é necessário implementar mecanismos de

roteamento e pode-se empregar qualquer tipo de cabo visto que as ligações entre o nó central e nós

secundários são pontua-ponto.

Redes com esta tipologia são adequadas para aplicações wntralizadas. Este é o caso de sistemas

constituídos de diversos microcomputadores ou terminais ligados a um mallZ»'ame, em que este último

centraliza todo o processamento dos dados obtidos das estações secundárias. Muitos dos sistemas deste
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tipo vêm sendo, hclje, substituídos por sistemas distribuídos baseados na interconexão de diversas redes

locais, através de processos de dmtmz.çfzing. O fator principal deste tipo de mudança é econâmiço, visto o

alto custo do nó central e o custo decrescente das redes locais e microcomputadores.

(a) Estrela (b) Via

(c) Anel (d) Grato

Legenda:

(:) - NÓ Central

[] - NÓ (Secundário)

D - Repetidos

Figura 2.5 - Topologias de Rede

2.2.3.2 Topologia em Via

As redes com tipologia em via possuem configuração multa-ponto, sendo um caso particular da

topologia em árvore. Assim, todo quadro transmitido por um nó de rede pode ser recebido("ouvido")

por todos os demais nós da rede, o que facilita a implementação de sistemas de broadcasf de mensagens

na rede. A conexão dos nós ao meio de transmissão é, normalmente, efetuada através de componentes

passivos, como é o caso dos ü'amceh'ers usados em redes Ethemet, mais especificamente, as redes

IOBase5.

A operação deste tipo de rede requer que exista um método de controle de acesso ao meio(MAC

Médium .4ccess Conrro0 que dctemtine regras de awsso ao meio de transmissão pelos diversos nós da

rede. Tais métodos podem ser distribuídos ou centralizados. Como exemplos de métodos distribuídos,
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podem-se citar o CAMA/CD(Can'fer Serre À/u/r@/e .4ccess/Co//fsion l)e/ecrion) empregado em toda

família de redes Ethemet (i.e., IOBase5, 10Base2, 10BaseT, IOBaseF, 100BaseT4 e 100BaseX) e o de

passagem de ficha, usado em redes Token Bus.

As redes em tipologia de via baseadas em cabo coaxial, como as redes Ethemet (IOBase5) e Cheapemet

(IOBase2), são vulneráveis a rompimento de cabo e mau cantata nos conectores existentes nas junções

dos seus diversos segmentos. Outro problema bastante comum encontrado neste tipo de rede está

relacionado à reflexão do sinal transmitido que requer a utilização de terminadores nas extremidades de

cada segmento de rede e impõe outras restrições relativas à distância que deve ser mantida entre os nós

da rede. Tais restrições de distância bem como aquelas referentes ao número máximo de nós e

comprimento máximo de um segmento de cabo dependem do tipo de cabo utilizado e da taxa de

transmissão aditada. Respeitadas estas restrições, a inserção de novos nós é fácil e, em alguns casos, não

implica nem em tirar a rede do ar (e.g., utilização de conectores por pressão). Da mesma maneira,

limitações do comprimento máximo do cabo podem sa', facilmente, contornadas através do emprego de

repetidores ou pontes(vide item 2.5).

Como altemativa, existem, hde, muitos equipamentos de rede no mercado que implementam a topologia

via/estrela. Tais equipamentos exercem a fiação de concentradores e são referenciados como /zz/ós.

Assim, um bzzó Ethemet (IOBaseT ou IOBaseF) possui a estrutura intema de uma rede em via,

implementada pelo bacÃp/a/ze do /zuó que é usado para interconectar os diversos módulos de /ranscefver.

Do ponto de vista extemo, tem-se uma rede em estrela em que o papel do nó central é exercido pelo

próprio Auó ao qual estão conectadas as estações através de cabos de par trançado(redes 1 0BaseT) ou de

fibra óptica(redes IOBaseF). Esta tipologia reúne vantagens e desvantagens dos dois tipos de topologias.

Como exemplo, pode-se citar o caso de calha do Àuó que compromete a rede como um todo. Tendo isto

em vista, alguns/zubs mais sofisticados, que são, normalmente, empregados em flinções vitais de uma

rede(e.g., rede óac#bone) têm sido equipados com facilidades que protegem a rede de uma eventual

calha do mesmo. Tais facilidades incluem a existência de conte dual, redundância de módulos vitais e

recursos de Ão/ swc#)pino, entre outros.

2.2.3.3 Topologia em Anel

Neste tipo de rede, todas as estações são ligadas ao meio através de repetidores que são conectados entre

si através de ligações pontua-ponto, constituindo uma malha fechada ou anel. Os repetidores são

elementos ativos da rede, que à medida que recebem os dados do nó anterior os repassam para o nó

seguinte. Normalmente, o próprio nó originador de um quadro é responsável por retira-lo do anel,

facilitando a implementação de mecanismos de óroadcas/ e de diagnóstico e manutenção da rede

[SOARES90]. A grande maioria das redes opera com anéis simples unidirecionais. Algumas redes,

como as redes FDDI, empregam anéis duplos, sendo que, no caso de operação normal, apenas um dos

anéis pemianece ativo, podendo o segundo anel ser atiçado em decorrênçia de Calhas ou problemas desse

primeiro anel (vede item 2.3.5).
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A operação de uma rede em anel requer que sda implementado um método de acesso ao meio usado

para determinar, em cada instante, qual a estação tem direito de acessá-la. Tanto as redes Token Ring

como as redes FDDI empregam o método de passagem por ficha(foXen passfng). Nestas redes, é

essencial que soam implementados, também, mecanismos de detecção e recuperação de erros para

resolver problemas de perda de /open, mensagens e fo#en com alta prioridade persistentes, entre outros.

As redes em anel por se basearem em ligações ponto"a-ponto possibilitam o emprego de qualquer tipo de

cabo, inclusive de fibra óptica, que é usado no caso de redes de alta velocidade como são as redes FDDI.

Em princípio, devido à utilização de repetidores, este tipo de rede poderia ter um número infinito de nós,

mas na prática problemas de tempo de propagação dos quadros, dificuldade de manutenção e de acúmulo

de rfming./iaer acabam por restringir o número de nós conectados à rede. Para redes Token Ring, é

especificado o número máximo de 72 estações sobre cabo UTP(t/maia/ded Twfsred Pafr) e de 250

estações sobre cabo STP(Safe/ded TwfsredPafr)[STALLINGS90b] .

Em relação à vulnerabilidade da rede, a falha de um repetidor ou o rompimento de um enlace

interrompe a operação da rede. Tais problemas podem ser resolvidos através da incorporação de

mecanismos de é)país aos repetidores, que seriam ativados no caso de falha dos mesmos, e da utilização

de anéis duplos, onde um dos anéis exerceria o papel de pack up do outro. De qualquer modo, devido à

atenuação do sinal através do meio de transmissão, a rede deixaria de operar adequadamente se muitos

repetidores em posições consecutivas no anel falhassem. Mecanismos de reconfiguração de redes em

anel são discutidos em detalhe mais adiante para redes FDDI (vede item 2.3.5).

Em termos de expansíbilidade, além das restrições já citadas relativas ao número máximo de nós, outra

dificuldade encontrada está relacionada à instalação propriamente dita de um novo nó. Como altemativa

para este problema e outros já citados, algumas redes em anel utilizam um concentrador central

denominado rins wfrlng concenfraror(Figura 2.6). Neste tipo de topologia, anel-estrela, os sistemas de

ZI)país podem ser instalados no próprio concentrador e a inserção de uma nova estação implica em

alterar apenas a configuração deste concentrador. Como desvantagem, tem-se a utilização de uma

quantidade maior de cabo.
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Legenda:

- Concentrador O - Repetidor

[l-NÓ
Figura 2.6 - Topologia Anel-Estrela

2.2.3.4 Topologia em Grato

Uma rede com tipologia em grato é constituída de diversos nós conectados entre si através de ligações

ponto-a-ponto, podendo esta rede ser totalmente ou parcialmente ligada. Normalmente, empregam-se

redes parcialmente ligadas, em que a decisão sobre quais nós devem estar conectados diretamente é

baseada em uma avaliação do tráfego entre os nós da rede, objetivando-se a otimização do custo do meio

de transmissão. Como casos particulares das redes parcialmente ligadas, tem-se as redes em estrela e em

anel [SOARES90].

A operação de redes em grato requer, normalmente, a execução de algoritmos de roteamento para

determinar a melhor rota entre nós finais que desejam se comunicar. A existência de diversas rotas

altemativas entre dois nós quaisquer da rede toma-a menos vulnerável a falhas de nós intermediários e

até mesmo de troncos da rede.

Em termos de expansibilidade, a inserção de um novo nó na rede toma newssária a disponibilidade de

interfaces de comunicação nos nós adjacentes, o que nem sempre é possível.

2.2.4 Classificação das Redes

Nos itens anteriores, coram apresentados conceitos referentes a técnicas de comutação, modos de

transmissão e tipologias que são empregados na classificação de redes. Mais usual que adotar estes

critérios de classificação é considerar a área geográfica e a taxa de transmissão das redes. Dentro deste

escopo, identificam-se quatro c]asses de redes [KESSLER94] :

B Redes Locais(LAN - l,oca/ ,4/ea /VeMorh): são usadas, geralmente, para interconectar

computadores pessoais ou estações de trabalho dentro de uma área geográfica pequena,
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englobando uma sala, um andar de um prédio, um prédio ou até um conjunto concentrado de

prédios. Operam tipicamente em uma taxa de 10 Mbps conectando até centenas de estações a uma

distância de até 5 ou 10 Km.

Como exemplos desta classe de rede, podem-se citar as redes Ethemet que operam a uma taxa de

10 Mbps cobrindo uma extensão de até 2,5 Km (redes IOBase5) e as redes Token Ring que

operam a uma taxa de 4 ou 16 Mbps abrangendo uma extensão da mesma ordem.

e Redes Locais de A[ta Velocidade (HSLN - #/gá-Speed Z,aca/ ]Vefw,ar#): são usadas,

normalmente, na interconexão de computadores com grande capacidade de processamento(e.g.,

servidores de arquivos, sistemas de CAD/CAM((binpzífer .4/ded Z)esjgn/Co/npufer .4/ded

À4alzzeáacfurer), sistemas de controle em tempo real, entre outros) e periFhicos situados em uma

área de aproximadamente l Km. Operam a uma taxa de transmissão entre 50 a 100 Mbps.

Como exemplo deste tipo de rede, tem-se as redes de óacióones colapsadas(co//apsed óackóones)

baseadas na tecnologia FDDI, que operam a taxa de transmissão de 100 Mbps, ou em twnologias

emergentes como as redes Fast Ethemet e 100VG-AnyLAN, que suportam a mesma taxa de

transmissão que as redes FDDI. Nestes casos, as redes podem ser implementadas, fisicamente,

através de um único /zz/b, cujo óacÃp/ane é constituído de várias vias de alta velocidade.

. Redes Metropo]itanas (MAN - it/e/rapo/]/aH 4rea ]VeMorks): correspondem a uma classe

intermediária entre as redes locais e de longa distância. São usadas na interconexão de redes locais

e computadores, geralmente, com grande capacidade de processamento situados em um campus ou

até mesmo em uma cidade. Operam em áreas da ordem de poucas centenas de Km a uma taxa de

transmissão que varia entre 45 a 150 Mbps.

Como exemplo de utilização desta classe de redes, pode-se citar o caso de um conjunto industrial

ou um campus universitário constituído de vários prédios, onde existem redes locais servindo aos

diversos departamentos que funcionam nestes prédios. Para interconectar estas redes locais e

servidores corporativos, pode-se empregar uma rede metropolitana baseada na tecnologia FDDI.

As redes FDDI sobre fibra óptica multimodo 62,5/125Fm suportam uma distância máxima de até

2 km entre as estações, cobrindo uma área de até 200 Km.

e Redes de Longa Distância(WAN - Pide .4rea A/efH'orA): são usadas na interconexão de redes

menores, locais ou metropolitanas, e sistemas computacionais dentro de áreas geográficas grandes,

podendo envolver cidades, países e até continentes. Sua taxa de transmissão varia de 1200 bps até

taxa maiores da ordem de centenas de Mbps ou dezenas de Gbps.

Um exemplo típico deste tipo de rede são as redes de comutação de pacotes ou redes X.25, que,

hqe, operam no Brasíl sobre enlaces de até 64 Kbps e em alguns casos 2 Mbps. Outro exemplo,

são as redes Fume Relay, que optam tipicamente à taxa de transmissão de 2 Mbps.
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Esta classificação não é rígida. Alguns autores [KUMAR95] [SPOHN93] definem, ainda, as redes

globais(GAN - G/oóa/ .área Ne/}iorh). Tais redes seriam utilizadas na interconexão de países,

operando em taxa entre 1,5 Mbps até 100 Gbps, ficando as redes de longa distância restritas ao âmbito

de um país. Um exemplo típico de rede dessa classe é a própria rede Intemet.

A Figura 2.7 apresenta uma adaptação do gráfico encontrado em [KESSLER94], que ilustra o escapo

das diversas classes de redes em termos de área geográfica e taxa de transmissão. Pode-se dizer que esta

classificação de redes é dinâmica, pois critérios adotados vão assumindo valores diferentes à medida que

evoluem as tecnologias de redes. Dentro deste contexto, merecem ser mencionadas as redes ATM, que

abrangem todas as classes de redes e operam a taxas que vão desde 25 Mbps até dezenas de Gbps.
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Figura 2.7 - Classificação das Redes segundo Área Geográfica e Taxa de Transmissão

2.3 Tecnologias de Redes Locais e letropolitanas

No item anterior, foi apresentada uma classificação de redes de computadores, baseada na área

geográfica e taxa de transmissão, que é adotada no decorrer do texto deste trabalho.
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As padronizações das redes locais e metropolitanas são, normalmente, desenvolvidas por duas

organiza(;ões o \ERRE (Instituto ofElectrical and Electronics Engineers) e a ANS\ (Àmerican Nacional

Standards Instituteà.

Em 1980, foi iniciado no IEEE o prcjeto 802 com o objetivo de elaborar padronizações para redes locais

e metropolitanas, que operassem na faixa de l a 20 Mbps [STALLINGS93a]. Dentro deste prQjeto, o

IEEE caracteriza as redes locais como [STALLINGS90j:

F"'-\

.'''\

"As redes locais distinguem-se de outros tipos de redes de computadores pela sua extensão geográfica

correspondente a um prédio de escritório, um armazém ou um campus.

As redes locais geralmente utilizam canais de comunicação com alta taxa de transmissão, pequenos

atrasos e baixa taxa de erros.

Pertencem e são usadas e operadas; geralmente, por uma única organização. Ao contrário, as redes de

longa distância interconectam diluentes partes do país e são de utilidade pública. As redes locais

diferenciam-se, também, das demais classes de rede por serem otimizadas para a interconexão de

equipamentos de des#lop ou componentes dentro um único bloco de equipamento."

Em relação às redes metropolitanas, as normas do IEEE especificam [STALLINGS93]

"Uma rede metropolitana é otimizada para uma área geográfica maior que uma rede local, incluindo

desde diversos blocos de prédios até cidades inteiras. Como as redes locais, as redes metropolitanas

também dependem de canais de comunicação com taxas de transmissão de moderada para alta.

Taxas de erro e de atraso podem ser levemente maiores que aquelas obtidas em redes locais. Uma rede

metropolitana pode ser possuída e operada por uma única organização, mas, usualmente, são usadas

por muitos indivíduos ou organizações. Redes metropolitanas podem, também, ser possuídas e operadas

como utilidade pública. Freqüentemente, oferecem meios para a interconexão de redes locais. Embora,

não seja um requisito para todas as redes locais, a capacidade de interconectar dispositivos integrados

de voz e dados é considerada uma função opcional para redes locais. Da mesma maneira, tais

capacidades em redes cobrindo uma área metropolitana são fiinções opcionais de uma rede

metropolitana."

Analisando estas duas definições, observa-se que as redes locais e metropolitanas possuem muitas

características em comum. Os principais fatores que diÊuenciam uma classe de rede da outra estão

relacionados com a sua área geográfica e propriedade, organização privada ou pública.

Dentro deste escopo, a ANUI tem, também, desenvolvido padronizações para redes locais e

metropolitanas. Tanto as padronizações do IEEE e como da ANSI têm sido adotadas pela ISO

(Intemational Organization for Standardizationb.
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2.3. 1 Redes Locais e Metropolitanas e o Modelo OSI

A Figura 2.8 mostra como estão relacionadas as diversas camadas de protocolo definidas para as redes

locais e metropolitanas com as camadas do Modelo OSI ((»en »s/ems Inrerconnecffon).

Legenda:

LLC

MAC

Logicat Link Central

Mediram Àccess Conüol

Figura 2.8 - Redes Locais e Metropolitanas e o Modelo OSI

As padronizações de redes locais e metropolitanas espwificam duas subcamadas para a camada de

enlace do Modelo OSl: o LLC(Zlogfca/ Z;í/zk ConrroZ) e o MAC(Jüedíum dccess Con/rol). A subcamada

LLC oferece uma interface lógica padrão para a camada superior(camada de rede) independente do tipo

de rede utilizada, que pode ser desde uma rede Ethemet até uma rede FDDI. Esta subcamada pode

exercer funções de controle de erro e de fluxo, garantindo coníiabilidade em comunicações envolvendo

nós de uma mesma sub-rede. Na realidade, as padronizações IS0 8802.2 especificam três tipos de

serviço para a submmada LLC, que oíêrecem níveis de confiabilidade diferenciados:

e Serviço sem conexão e sem reconhecimento (operação tipo 1): permite a transferência de dados

entre usuários da camada de enlace e a troca de informações de controle entre entidades LLC

pares. Tais informações de controle podem ser usadas, por exemplo, para realizar testes de

loopóact do meio de transmissão entre entidades LLC.

e Serviço com conexão (operação tipo 2): opera segundo três cases referentes a: estabelecimento de

conexão, transferência de dados e liberação de conexão. Na case de transferência de dados, são

implementados mecanismos de controle de seqílência e controle de fluxo, baseados na técnica

s/fdflzg wíndow(janela deslizante). Não suporta multiplexação de conexão e nem segmentação ou

blocagem de dados. O procedimento de liberação de conexão é destmtivo em relação aos dados em

trânsito.

Aplicação
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Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física

LLC

MAC

Física
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O protocolo de comunicação utilizado e as suas correspondentes PDUs(Pro/oco/ Z)afa Unírs) são

bastante similares ao protocolo X.25 - Nível 2 [STALLINGS90a].

B Ser'viço sem conexão e com reconhecimento (operação tipo 3): permite a transferência de dados

entre usuários de camada de enlace com reconhecimento a nível de protocolo. Tais usuários

podem tanto enviar como também solicitar dados do sistema remoto, sendo o serviço de solicitação

de dados usado para possibilitar o.po//ing de uma estação da rede por outra. A nível de protocolo

são implementados mecanismos de controle de sequência e controle de fluxo simplificados, sendo

no caso do controle de fluxo utilizada a técnica de s/op-a/zd.waff.

A subcamada MAC, como o próprio nome indica, tem como uma de suas funções básicas controlar o

acesso ao meio de transmissão. Na realidade, um dos fatores que dihrenciam uma tecnologia de rede de

outra é o método de acesso empregado. Como exemplos de métodos de acesso, podem-se citar o

CAMA/CD(Can'fer Serre JWu/r@/e ..4ccess/Co//fsfon Z)erecffon) usado nas redes Ethemet e o método de

passagem de /open usado nas redes Token Bus, Token Rins e FDDI. Neste último exemplo, vale

observar que o método de acesso dessas três redes tem a mesma filosofia básica, mas no ítlndo são

diferentes entre si devido às características próprias de cada tecnologia de rede. Na rede Token Bus,

implementa-se um anel lógico para passagem de fo#en sobre uma rede com topologia física em via, o

que implica na necessidade de existir, por exemplo, procedimentos de inserção e retirada de estações do

anel lógico que estão fisicamente conectadas à rede. O método empregado nas redes FDDI, por outro

lado, representa uma evolução em relação àquele usado nas redes Token Rins, de modo a atender aos

requisitos de uma rede de alta velocidade. As próprias redes Token Ring, de 4 e 16 Mbps, operam de

modos diferentes.

Além dessa função de controle de acesso ao meio de transmissão, a subcamada l\4AC deve montar e

desmontar quadros. Na transmissão, esta subcamada recebe dados do seu usuário (LLC-SDU (Sen'fce

Z)afa Unir» e monta um quadro MAC com os campos de endereço, origem e destino, informações de

controle e CRC(Cyc/ic Reduncüncy C#ecX). Na recepção, o quadro é desmontado mediante o

reconhecimento do endereço MAC e validação do campo de CRC. Se houver algum problema, por

exemplo, de CRC inválido na recepção ou falha na transmissão(e.g., foi excedido o número máximo de

colisões em uma rede Ethemet), a subcamada MAC notifica a subcamada LLC, que pode,

eventualmente, ativar algum mecanismo de recuperação de erros.

Por último, a camada física é responsável pela transmissão de sequências de bits através do meio físico.

Contém padrões mecânicos, elétricos e funcionais para estabelecer, manter e desativar uma conexão

física. Em uma rede Ethemet, por exemplo, a camada física é responsável por verificar se o meio está

livre ou não e por detectar situações de colisão.

Dentro deste contexto, o IEEE desenvolveu diversas padronizações para redes locais e metropolitanas,

das quais merecan ser destacadas:
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B 802.1 - Miga Za'e/ /nreiyZzce: define aspectos gerais referentes a arquitetura, interconexão e

gerenciamento de rede locais;

e 802.2 - LLC(Z;ogfca/ .[ilzk Conrro0;

e 802.3 - Redes CSMA/CD(Can'fer Senso .A/u/r»/e ..4ccess/Co//fslon Z)erec/fon): engloba toda

gama de redes Ethemet, que inclui desde o padrão IBase5 até o 100BaseT (redes Fast Ethemet);

e 802.4 Redes Token Bus para transmissão em óroadóand e can'ieróancí;

e 802.5 Redes Token Ring, com taxas de transmissão 1, 4 e 16 Mbps;

e 802.6 - Redes Metropolitanas, mais especificamente as redes DQDB(Z)fsa'íóu/ed Ç?ueue Z)ua/

e 802. 12 - Redes 100VG-AnyLAN, rede de alta velocidade com suporte de tráfego multimídia

O ANSI, por sua vez, é responsável pela padronização das redes FDDI(Fíóer Z)fsfr/óufed Z)afa

In/eiy2zce), que podem operar como rede local ou metropolitana, e suas variantes CDDI(CkZpper

Z)isfribu/ed Z)a/a /nre/face), FDDl-ll, com suporte para tráfego isócrono, e FFOL(.f'DZ)/ Fo//ow on

A Figura 2.9 mostra as principais padronizações para redes locais e metropolitanas, agrupadas segundo

sua topologia física, em via ou anel. Além dessas redes, não podan deixar de serem consideradas as

redes ATM(y»,nc#ronom ZrarillÁer Jüode), que podem operar no âmbito de redes locais, metropolitanas

ou de longa distância. Tais redes têm sido padronizadas pelo ATM Forum e pelo ITU-T(/nrernarfona/

Telecommunications Uniori - Telecommunications), o antigo CCI.ç.T (Consultative Committee Jor

Infernaffona/ Ze/egrapA and Ze/ep/zona)[HÃNDEL94]IMCDYSAN94]. A arquitetura intima das redes

ATM, conforme é descrito no item 2.3.6, difere da arquitetura aqui apresentada para redes locais e

metropolitanas, justamente por se tratar de uma rede de escapo mais geral.

Dentre estas diversas redes, são descritas, nos itens que se seguem, as redes Ethemet, Fast Ethemet,

100VG-AnyLAN, FDDI e ATM, que correspondem às tecnologias de redes mais usualmente

empregadas e que são Dueto da metodologia e das ferramentas de prQjeto de rede propostas neste

trabalho.
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Redes em Via Redes em

Anel

Figura 2.9 Padronizações de Redes Locais e Metropolitanas

2.3.2 Redes Ethernet

As redes Ethemeti correspondem, hoje, à tecnologia de redes locais mais utilizada, existindo no mercado

uma grande variedade de produtos baseados no padrão IEEE 802.3 [lS08802.3]. A arquitetura básica

definida para este tipo de rede é mostrada na Figura 2.10. Através desta figura, pode-se observar que a

camada de enlace, conforme define o padrão IEEE 802 para redes locais e metropolitanas, é constituída

de duas subcamadas: LLC e MAC, sendo a subcamada MAC responsável por implementar o método de

acesso CSMA/CD(Can'fer Serre JI/u/f@/e .4ccess/Co//fsfon Z)erecrion). A camada física, por sua vez,

constitui-se de duas subcamadas: PLS(P/ps/ca/ Segna//fng) e PMA(P/Wsfca/ .A4edfum .4//acómen/) e das

interfaces AUI(JHac/imenr Unir Inreiybce) e MDI(Ãáedíz/m Z)ependenr Inrei:Ázzce), sendo que o

conjunto, subcamada PMA e interface MDI, corresponde à l\4AU(À4edfum 4f/ac/zmenf Unia) ou

tranisceher.

iA rede Ethemet 6oi, originalmente, desenvolvida pela Xerox na década de 70. Diferencia-se do padrão IEEE 802.3
em fiinções elétricas, formato do quadro e arquitetura intima(incorpora subcamadas MAC e LLC).
[Stallings90b].
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MAU
MDI

Meio Físico

Legenda

AUI

LLC

MAC

MAU

Attachment Unir IntelÍace

Logical Link Controt

Mediram Àccess Centro!

Mediam Àttachment Unit

MDI

PLS

PMA

Mediam Dependent Interface

PhysicalSignalling

Pltysicat Mediram Attachment

Figura 2. 10 - Arquitetura das Redes Ethemet e o Modelo OSI

2.3.2.1 Subcamada MAC

A subcamada MAC tem como ítinções básicas: controlar o acesso ao meio de transmissão, montar

quadros a partir dos dados entregues pela subcamada LLC e desmontar quadros extraindo os seus dados

e entregando-os à subcamada LLC. Este item descreve o método de controle de acesso empregado nas

redes Ethemet e o formato dos seus quadros.

2.3.2.1.1 Operação da Subcamada MAC

Conforme já foi mencionado anteriormente, as redes Ethemet utilizam o método de acesso CSMA/CD,

que é dito aleatório e de contenção. De acordo com este método, quando uma estação desça transmitir

um quadro através da rede, ela verifica se o meio está livre e, em caso positivo, transmite uma seqílência

de bits correspondente ao quadro em questão. Durante a transmissão, pode ocorrer colisão. Neste caso,

as estações envolvidas continuam a transmitir os seus quadros durante um período suficiente para

assegurar que todas as estações transmissoras da rede detectem colisão; este procedimento de reforço de

colisão é denominado de transmissão de./am. A partir daí, se não tiver excedido o seu número máximo

de colisões, tais estações permanecem em silêncio durante um intervalo de tempo aleatório(óac#l:!#)

antes de tentarem transmitir seus quadros novamente. A Figura 2.1 1 contém um diagrama de fluxo

referente a este procedimento aditado na transmissão de dados em redes Ethemet.
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Transmissão

de Quadros
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Quadro

Não
Meio Lide?

Sim
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transmissão

Detectou
colisão?

Sim Envia
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Não
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num. tentativas

Fim de
Transmissão?

Não
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Processa

backoHSim
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Ok
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Figura 2.11 Fluxo de Controle para Transmissão de Dados

Na recepção, se não for detectada colisão, a estação verifica se o quadro recebido é destinado à mesma.

Em caso positivo, são verificadas a validade dos campos de FCS e de comprimento e a existência de bits

adicionais ao quadro. Se não houver nenhuma inconsistência, o quadro é desmontado e os seus dados

são entregues à camada superior(subcamada LLC). Se for detectada alguma inconsistência, a camada

superior é notificada, recebendo informações sobre o tipo de erro ocorrido(nro de FCS, erro de

comprimento ou erro de alinhamento). Nestes casos, não cabe à subcamada MAC executar

procedimentos de recuperação de erros, função atribuída à subcamada LLC.

2.3.2.1.2 Quadros MAC

Os quadros MAC das redes Ethemet possuem o Formato apresentado na Figura 2.12, cujos campos têm

as seguintes funções:
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e Preâmbulo: corresponde a uma sequência padrão de bits usada na estabilização do meio físico e

sincronização da recepção. Tal seqüência é tal que uma vez codificada(codificação À4anc&es/er)

resulta em um sinal periódico.

e Sfa/f Fume l)e/Im/fer (SFD): corresponde à sequência 1010101 1, que segue o preamó/e, eé

usado para indicar o início do quadro e habilitar a recepção.

Octetos 7 l

SFD

2 ou 6 2 ou 6

SA

2 2 0 ào

Pad

4

FCSPreâmbulo Compr. l Dados LLC

Nota:

- Os campos sombreados correspondem àqueles considerados no cálculo de FCS.

Legenda:

Compr. - Comprimento

Dê.. - !)estination .Address

FCS - Fume CheckSequence

LLC

SA

SFD

- Logical Link Control
- Source .Address

- Start Fume l)elimiter

Figura 2. 12 - Formato dos Quadros Ethemet

e Des#/malfoH .4ddress(DA): contém o endereço das estações, para as quais deve ser enviado o

quadro. O tamanho deste campo pode ser igual a 16 ou 48 bits, o que é decidido a nível de

implementação. O endereço contido no mesmo pode ser individual ou de grupo. O endereço de

grupo pode ser, ainda, dos tipos mzí//fcasf ou broadcas/. Um endereço mu///cair identifica um

grupo de estações relacionadas através de alguma convenção pré-estabelecida, enquanto o

endereço óroadcas/ especifica todas estações de uma determinada rede loml. Esses dois tipos de

endereços, individual e de grupo, são difuenciados através do bit l/G(vede Figura 2.13) presentes

tanto em endereços de 16 bits como de 48 bits.

No caso de endereços de 48 bits, além do bit l/G, é definido o bit U/L para diferenciar endereços

globalmente e localmente administrados (vida Figura 2. 13).
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Bits

lml
1 1

UG l UÜ
46

ender!!o

(a) Endereço de 48 bits

Bits 1 15

l/G l ender

(b) Endereço de 16 bits

Legenda

yG
yG-O
yG-l

Individual/Group bit
Endereçolndividual
Endereço Global

un - o
uü-l

Universal/Local bit

Endereço Administrado Globalmente
Endereço Administrado Localmente

Figura 2.13 Formato dos Campos de Endereço

Saarce .4ddress(SA): contém o endereço da estação que está enviando o quadro. O formato deste

campo é igual ao do campo de endereço destino (DA), podendo ser, também, de 16 ou 48 bits.

Obrigatoriamente, os dois campos de endereço devem ter o mesmo tamanho. Neste caso, o bit l/G

é sempre igual a 0.

e Comprimento: contém o tamanho, em octetos, do campo de dados da subcamada LLC (LLC

Data).

e Dados LLC: contém os dados da subcamada LLC

e Pad: contém octetos adicionais para garantir que o quadro, incluindo campos de endereço,

comprimento, dados e FCS, tenha o comprimento mínimo de 64 bits. Este tamanho é necessário

para garantir que todas as estações da rede consigam detectar ocorrências de colisão.

. Freme Cüec& SegKemce(FCS): contém o valor de CRC(Cyc/fc Redundnncy C;deck) calculado

sobre os campos de endereço, comprimento, dados epal.

2.3.2.2 Camada Física

Como foi citado anteriormente, a camada física das redes Ethemet constitui-se das subcamadas

e PLS(P&lpslca/ S;gHa//íng): tem, como funções: codificar os bits de dados recebidos da subcamada

MAC e gerar os sinais elétricos correspondentes, utilizando o esquema de codiâcação

Manchester;decodificar os sinais recebidos do meio e entregar os bits de dados correspondentes à

subcamada MAC; e monitorar o meio e informar à subcamada MAC sobre o seu estado de

atividade e a ocorrência de colisão.

. PMA(P&ysica/ 4/ed#m ,41fac&meHí): é responsável por transmitir e receber dados do meio e

reconhecer a presença de sinal e a ocorrência de uma colisão no meio.
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além das interfaces

. AUI (HffacAme/z/ (/nff /Hfelgace): o padrão IEEE 802.3 prevê a possibilidade de parte das

fiinções da camada física (subcamada PLS) ser implementada na própria placa de rede da estação

e outra parte(subcamada PMA) na MAU(À4edfz/m d/fac&menf Unff), ou O'amceiver, existente

junto ao meio físico de transmissão. Neste caso, deve existir uma interface AUI, que conecta a

placa de rede ao üamcefver. Esta interface é constituída de pares de fio trançado usados na

transmissão dos sinais:

+ Pala Owf: usado na transmissão de dados da estação para o rranscefver;

+ Pala /n: usado na transmissão de dados do #amcefver para a estação;

+ Coizíra/ OH/: usado na transmissão de sinais de controle da-estação para o framceíver. Tais

sinais permitem solicitar a alteração do modo de operação do »'ansceiver (normal ou

monitor) e indicar que vai ser iniciada uma transmissão;

+ CoHfro/ /a: usado na transmissão de sinais de controle do ü'a cefver para a estação,

informando sobre a sua disponibilidade, a ocorrência de erro nos dados recebidos e o término

de uma transmissão;

+ Ho/foge: usado para prover alimentação para o /ramceíver

Tais pares de fio são encapsulados em um único cabo, conhecido pelo nome de cabo AUI, que

deve ter o comprimento máximo de 50 m.

e MDI(]l/edlwm Z)q)eitde r la/eiybce): corresponde à interfaw eletromecânica entre o meio físico

de transmissão e o /ramceíver.

2.3.2.3 Configurações Físicas

Conforme mostra a Figura 2.9, existem, na realidade, várias conâgurações possíveis para as redes

Ethemet, baseadas em meios de transmissão diversos. Tais configurações são, normalmente,

espwifícadas, empregando-se a seguinte notação:

<taxa de transmissão em Mbps> <método de sinalização> '':comprimento máximo do segmento

em centenas de metros>

Tomando como exemplo as redes 10Base5, estas operam a uma taxa de transmissão de 10 Mbps, em

banda básica empregando-se codificação Manchester, sobre um segmento de cabo de até 500 m.

Além das redes 1 0Base5, que correspondem ao padrão IEEE 802.3 original, são especiâcadas outras

configurações, dentre as quais as mais comuns são: IOBase2, denominada de Cheapemet; e IOBaseT e

1 0BaseF, baseadas na utilização de Ãuó:. Outras conãgurações menos usuais são: l Base5 e 10Broad36,

operando esta última em banda larga com modulação DPSK(Z)j8erenrfa/ P/mse-S#z@ J(k7fng).
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f''\. Dentro do contexto deste trabalho, são, aqui, apresentadas as características e regras de prcjeto aplicadas

no caso das redes IOBase5, 10Base2, 10BaseT e IOBaseF.

2.3.2.3.1t Redes IOBaseS

A rede IOBase5, conformejá foi dito, corresponde ao padrão IEEE 802.3 original e é, por este motivo,

muitas vezes referenciada como rede Ethemet. Opera a uma taxa de transmissão de 10 Mbps sobre cabo

coaxial grosso, 50 Q, de comprimento máximo igual 500 m, e com um terminador, também de 50Q em

cada uma de suas extremidades. A placa de rede da estação é conectada a um /ranscefver através de um

cabo AUI, também denominado cabo de fransceiver, com até 50 m. Deve ser mantida a distância

mínima de 2,5 m entre os #alzsceh'ers das diversas estações ou repetidores, podendo existir no máximo

1 00 üamcefvers conectados a um segmento de rede de 500 m.

E possível se obter segmentos de rede maiores, com até 2,5 km, interconectando-se até 5 segmentos

através de 4 repetidores. Tais repetidores devem ser ligados aos cabos de rede através de #ansceivers.

Vale observar,ainda, que a ligação de duas redes através de dois repetidores, constituindo uma malha

fechada, não é permitida. Em paralelo a um repetidor, pode existir outro no modo s/analby.

Outra recomendação de prcjeto, deHmida na própria norma IS0 8802.3, está relacionada a trechos de

cabo de rede, que, a fim de minimizar os efeitos de reflexão de sinal através do cabo, devem ter o seu

comprimento (C) deütnido pela seguinte relação:

C =(2n +l) 'B 23,4 m, onde n= 0,1,2,

A Figura 2.14 mostra como são conectadas as estações através de uma rede deste tipo e como são usados

os repetidores para interconectar vários segmentos de rede.

Segmento de Rede

500 m

CaboAUI
max. 50 m

Repetidor

Figura 2.14 - Configuração de uma Rede IOBase5

2.3.2.3.2 Redes IOBase2

A rede IOBase2, ou rede Cheapemet, opera, também, a uma taxa de 10 Mbps sobre cabo coaxial âmo, 50

Q, com comprimento máximo de 185 m. Normalmente, a placa de rede contém todos os componentes
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referentes à camada física incluindo o /ransce»er e é conectada, diretamente, ao cabo coaxial através de

um conector T-BNC, embora possa se empregar, também, o'ansce»ers extemos como nas redes

IOBase5. A distância mínima a ser mantida entre os ü'ansceh'ers das estações ou repetidores deve ser

igual a 0,5 m, podendo existir até 30 /ralzsceívers em um único segmento de 185 m com os respectivos

terminadores de 50 Q nas suas extremidades.

Pode-se, também, obter segmentos de rede maiores com até 925 m, utilizando-se repetidores para

conectar até 5 segmentos de até 185 m. Tais repetidores, como nas redes IOBase5, não podem ser

ligados em malhas íêchadas. No mercado, encontram-se #zzós com a função de repetidor de múltiplas

portas(mu/ff'por/ repea/er), que permitem ínterconectar vários segmentos de rede Cheapemet.

A Figura 2.15 mostra como são canceladas as estações através de uma rede deste tipo

Segmento de Rede

185m

Conector T-BNC

Repetidor

Figura 2.15 Configuração de uma Rede IOBase2

2.3.2.3.3 Redes IOBaseT e IOBaseF

Nas redes deste tipo, as estações são conectadas a um /zuó através de enlaces ponto-a-ponto de cabos de

par trançado(rede 10BaseT) ou de fibra óptica(rede l OBaseF). Este Auó constitui-se de um repetidos e

vários franscelvers, através dos quais estão conectados tais enlaces ou segmentos de rede. Todo o sinal

recebido através de um enlace, é repetido para todos os demais enlaces a ele conectados. Se são recebidos

sinais através de dois ou mais enlaces simultaneamente, é propagado o sinal de reforço de colisão através

de todos os enlaces. Da mesma maneira, é repetido um sinal de reforço de colisão recebido através de

qualquer um dos seus enlaces.

No caso das redes IOBaseT, podem-se empregar cabos UTP categorias 3, 4 e 5 - 2 pares, mantendo se

uma distância máxima da estação ao /zub igual a 100 m. Nas redes IOBaseF, empregam-se cabos de fibra

multimodo 62,5/125Fm - l par, mantendo-se uma distância máxima de 500 m (No caso de até no

máximo 3 repetidores conectados entre si, esta distância pode atingir 1000 m) [[SO/IEC 8802.3/Amd.9].
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Não existe restrição, definida pelo padrão IEEE 802.3, quanto ao número máximo de estações

conectadas a um Àub. Tal número varia de produto a produto. Contudo, tal padrão define que podem

existir até quatro /mós ou repetidores deste tipo conectados entre si.

A Figura 2. 16 mostra como é a configuração das redes IOBaseT e IOBaseF

Hub 4./ Repetidor

M© W ©

Segmento de Rede
100 m (TP) ou 500 m (FO)

Legenda:

FO - Fibra Óptica TP -Twisfed-cair

Figura 2. 16 - Configuração das Redes IOBaseT e 10BaseF

2.3.2.3.4 Comparação entre as Configurações Físicas

Redes com esses diversos tipos de conâguração Hsica podem ser conectadas entre si. Em muitos

ambientes distribuídos, empregam-se as redes IOBaseT(ou IOBaseF) para constar várias estações

constituindo diferentes grupos de trabalho que são, por sua vez, conectados através de uma rede

bac#óone baseada em redes IOBase5 ou IOBase2 (vida exemplo da Figura 2.18). Todavia, cada vez

mais, esta solução tem sido desconsiderada devido a restrições relativas à gerenciabilidade das redes

IOBase5 e IOBase2 e consequente dificuldade de sua manutenção; sua taxa de transmissão limitada,

quando comparada com de outras tecnologias emergentes, para implementação de redes óacióone; e não

suporte à inca-estrutura de cabeamento estruturado. A utilização das redes IOBase5 e IOBase2 é, hcje,

mais restrita a pequenas instalações, em que o gerenciamento da rede não se mostra um aspecto

preponderante e o seu baixo custo destas redes é um fator atrativo.

No caso do exemplo da Figura 2.17, vale observar que, na maioria das vezes, os /zubs IOBaseT (ou

IOBaseF) já trazem embutido um repetidor para conexão com redes IOBase5 ou IOBase2.
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lluó 10 BaseT .17uó IOBaseT /luó 10 BaseT

©Rede IOBase5
UUn

Servidor

Figura 2. 17 - Exemplo de Interconexão de .17uós IOBaseT através'de uma Rede 1 0Base5

A Tabe[a 2.1 [STALLINGS93a] apresenta um quadro comparativo entre as diversas configurações

físicas especificadas para redes Ethemet.

Tabela2.1 Quadro Comparativo das Configurações Físicas das Redes Ethemet

2.3.3 Redes Fast Ethernet

As redes Fast Ethemet representam uma evolução das redes Ethemet no que tange à taxa de

transmissão, sendo padronizadas através das normas IEEE 802.3u [ANSI/IEEE STD802.3u]. A sua

arquitetura básica é mostrada na Figura 2. 18.

Características IOBase5 IOBase2 IOBaseT IOBaseF

Meio Físico de
Transmissão

Cabo Coaxial

Grosso (50 Q)

Cabo Coaxial

Fino (50 Q)

Cabo UTP

Categoria 3,4
ou 5 - 2 pares

Fibra Optica -
62,5/]25 pm - l

par.

Técnica de Sinalização Banda Básica

(Manchester)

Banda Básica

(Manchester)

Banda Básica

(Manchester)

Banda Básica

(Manchester)

Taxa de Transmissão

(Mbps)

10 10 10 10

Comprimento Máximo
do Segmento (m)

500 185 100 500

Distância Mínima dos

Zransceivers (m)
2,5 0,5    

Extensão Máxima da

Rede (m)

2500 925 210 1010

Número Máximo de
rramceivers

100 30    
Gerenciabilidade Ruim Ruim Boa Boa
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MAC

Harmonização

PCS

Meio Físico

Legenda:
LLC
MAC
MDI
Mll

Logicat Link Cona'ot T'CS - Ptysicat CodingSublayer

Medium Access Contrai 'PMA. - Pltysicat Mediram Attachment

Mediram Dependent Inte#ace 'PMD - Pttysicat Medium Dependent
Mediram Independent Inte#ace

Figura 2. 18 - Arquitetura de Redes Fast Ethernet e o Modelo OSI

2.3.3.1 Subcamada MAC

Estas redes incorporam componentes das redes Ethemet e FDDI. Na subcamada MAC, é empregado o

próprio método de controle de acesso ao meio CSMA/CD(Can'fer Senso À/u/r@/e .,4ccess/Co//isfon

Z)e/ec/fon) das redes Ethemet. Adicionalmente, existe uma subcamada de harmonização que realiza o

mapeamento entre os sinais providos em Mll e aqueles previstos para a interface entre as subcamadas

MAC e PLS das redes Ethemet.

O quadro Fast Ethemet é o próprio quadro Ethemet (vide Figura 2. 12)

2.3.3.2 Clamado Física

A camada física é constituída de três subcamadas

B PCS(PAJpsica/ Codlng S ó/ater): tem como fiação encapsular e desencapsular quadros MAC, e

codificar e decodificar os dados;

. PMA(Páyslca/ J/ed#m ,4ffachmeH/): deve detectar a presença de sinal e a ocorrência de uma

colisão no meio, alinhar os símbolos temários (padrão 100BaseT4) e recuperar o sinal de c/m&

e PMD(P&yslca/ JWedHm Z)q)eHdeaf): especifica as características mecânicas, elétricas e

funcionais de conexão da estação ao meio físico de transmissão e controla o sfa/za do meio.

além das interfaces

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física
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e Mll (Mêd#m / dq)e dera /nfeigbce): provê independência do meio físico de transmissão,

sincronização dos dados e sinais de sfafüs indicando a presença de portadora e a ocorrência de

colisão;

. MDI(A/edl#m l)epemdeHr /Hfeiybce): corresponde à interface eletromecânica entre o meio físico

de transmissão e a subcamada PMD.

2.3.3.3 Configurações Físicas

Conforme mostra a Figura 2.9, são especificadas três configurações físicas diferentes para as redes Fast

Ethemet, correspondentes aos padrões 100BaseTX, 100BaseFX e 100BaseT4.

2.3.3.3.1 Redes 100BaseT4

Como pode-se observar através da Figura 2.19, no caso das redes 100BaseT4, implementa-se, na

camada física, apenas as subcamadas PCS e PMA descritas anteriormente. Tais redes operam a uma

taxa de transmissão de 100 Mbps, com codiâcação 8B6T(conversão de 8 bits em símbolos temários) e

c/ock intimo de 25 MHz.

Baseiam-se na utilização de um #ub ao qual estão conectadas as estações através de um cabo UTP

100Q - Categorias 3, 4 e 5 - 4 pares, devendo ser mantida uma distância máxima de 100 m dessas

estações ao /zub.

Harmonização

MDI
Meio Físico

Legenda

U.C - l.ogival LinkControl
MAC - Mediram Access Contra!

MDI - À4edfz/m Z)ependenf /nrePgace

Ml\ - Mediam Independent Inte#ace

PCS - Ptysical Coding Sublq?er

PM.A. - Physical Mediram Attachment

Figura 2. 19 - Arquitetura de Redes 1 00BaseT4 e o Modelo OSI
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2.3.3.3.2 Redes 10QBase'fX e 10QBaseFX

A Figura 2.20 mostra a arquitetura básica das redes 100BaseTX e 100BaseFX. Tais redes operam a 100

Mbps, incorporando a subcamada PMD das redes FDDI e os mesmos tipos de codificação 4B5B

(conversão de 4 bits em símbolos de 5 bits) e sinalização baseada em um c/oct de 125 MHz.

São implementadas a partir de um /zuó, ao qual as estações são conectadas através de um cabo de par

trançado ou fibra óptica. No caso do padrão 100BaseTX, podem-se empregar cabos UTP - Categorias 3,

4 e 5 - 2 pares ou STP - Tipo 1- 2 pares, devendo ser mantida a distância máxima de 100 m das estações

ao /zuó. No caso do padrão 1 00BaseFX, utilizam-se cabos de fibra (óptica multimodo 62,5/125 pm, sendo

a distância máxima permitida entre as estações e o /zuó igual a 400 m.

MAC

Harmonização
Mll

PCS

PMA
TP

PMD

MDI
Meio Físico Meio Físico

Legenda

LLC
N4AC

MDI

Mll

Logical Link Control
X4edium ..&ccess Central

Mediram Dependent Interface

Mediam Independent Interface

PCS

PROA

PMD

Ptysical CodingSubtayer

Ptysical )dedium .Attachment

Physical Medium Dependent

Figura 2.20 - Arquitetura de Redes 100BaseTX e 100BaseFX e o Modelo OSI

2.3.2.3.3 Comparação etttre as Collfigurações Físicas

A Tabela 2.2 apresenta um quadro comparativo entre as diversas configurações físicas especificadas para

as redes Fast Ethemet.
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Tabela 2.2 - Quadro Comparativo das Configurações Físicas das Redes Fast Ethemet

2.3.4Redes Token Ring

As redes Token Ring correspondem à segunda tecnologia de rede local mais popular do mercado, sendo,

contudo, o seu número de redes instaladas bem infuior ao das redes Ethemet, o que se deve,

principalmente, ao fato do seu custo ser bem superior. É, muitas vezes, utilizada como solução de

integração de ambientes baseados em mafplÓ'ame SNA/IBM ao ambiente de redes locais de uma

empresa. Dentro deste contexto, a grande maioria dos fornecedores de redes locais oferece produtos de

rede Token Ring, desenvolvidos a partir do padrão IEEE 802.5 [lS0 8802.5].

A arquitetura básica definida para este tipo de rede é mostrada na Figura 2.21. Através desta õgura,

pode-se observar que a camada de enlace, conforme define o padrão IEEE 802 para redes locais e

metropolitanas, é constituída de duas subcamadas: LLC e MAC, sendo a subcamada MAC responsável

por implementar o método de acesso de passagem de ficha(/open passfng) utilizado em redes dessa

tecnologia. A camada física, por sua vez, constitui-se de duas subcamadas: PMI(/'Aplica/ .A4edíz/m

Zncdklperzdenr) e PMD(PXD'Fica/ .Aáedfum Dependenr) e do mbo de interEaw ao meio. O componente

referente ao TCU(7}vn# Corara/ Unff), que tem a fiinção de um repetidos, está fora do escapo das

padronizações.

Características 100BaseT4 100BaseTX 100BaseFX

Meio Físico de
Transmissão

. UTP Categorias 3,
4 e 5 - 4 pares.

. UTP Categoria 5 -
2 pares

. STP Tipo 1 - 2
pares

. Fibra Óptica
Multimodo -

62.5/125 pm

Tipo de Conector RJ45 RJ-45 ou DB-9 MIC, ST ou SC

Tipo de Sinalização ' 100 Mbps - 3 pares
25 MFÜ.

' 100 Mbps - l par
125 MHz.

' 100 Mbps - l fibra
125Mlk.

Tipo de Codificação 8B6T 4B5B 4B5B

Comprimento Máximo
do Segmento (m)

100 100 400
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Cabo de Interface
ao Meio

Meio Físico

Legenda:

LLC - Logical Link Contrai

MÀC - Mediram Àccess Cottn'oi

M\C - Mediam Interface Connector

PMD

PMI

TCU

Pttysical Mediram Dependent

P+iysical Mediram Independent

Trunk Coupling Unit

Figura 2.21 Arquitetura de Redes Token Ring e o Modelo OSI

2.3.4.1 Subcamada MAC

A subcamada MAC tem como funções básicas: controlar o acesso ao meio de transmissão, montar

quadros a partir dos dados entregues pela subcamada LLC e desmontar quadros extraindo os seus dados

e entregando-os à subcamada LLC. Este item descreve o método de controle de acesso empregado nas

redes Token Rins e o formato dos seus quadros.

2.3.4.1.1 Operação da Subcamada MAC

O método de acesso por /caem(ou passagem de ficha) é, provavelmente, um dos métodos de controle de

acesso ao meio mais antigo desenvolvido para redes com tipologia em anel. Foi, originalmente, proposto

em 1969 por Farmer e Newhall [STALLINGS90b].

Esse método consiste da utilização de um /open associado a um mecanismo de prioridade. São definidos

oito níveis de prioridade para o roXen e para os quadros(vida Figura 2.23 - subcampo PPP do campo

AC). O roXen consiste de uma sequência padrão de bits(3 octetos) que circula no anel enquanto

nenhuma estação tem dados para enviar. Para uma estação conseguir enviar um quadro através da rede,

ela tem que estar com a posse do /open. Quando ela detecta a passagem do /open, se a prioridade do

mesmo üor menor ou igual à prioridade do quadro que desça enviar, ela pega o fo&en simplesmente

alterando o valor do seu bít T (lide Figura 2.23), transforma os dois primeiros octetos desse foÃen na

SFS(S/arrmÉFrame Seqzíelzce) do quadro a ser enviado e anexa, ao final desses octetos, a parte restante

de tal quadro. Durante a transmissão do quadro através da rede, alguma das suas estações pode fazer
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uma reserva de /oXe/z, alterando o valor do subcampo RRR do campo AC desse quadro com a prioridade

do quadro que quer enviar. A estação destino ao receber o quadro, copia o seu conteúdo e o devolve à

estação origem. A estação origem ao recebe-lo, retira-o da rede e, se não tiver mais quadros para enviar

com prioridade igual ou mais alta que a reservada, libera o foken com a prioridade de reserva. A partir

daí, o íolen pode ser pego por qualquer estação que tenha um quadro com prioridade igual ou maior que

a sua e não necessariamente pela estação que 6ez a reserva. Da próxima vez que o fo#en passar por

aquela primeira estação que alterou a sua prioridade, se ele estiver com a mesma prioridade alterada,

esta estação retoma a sua prioridade para a anterior.

Através dessa descrição sucinta do modo de operação da subcamada MAC das redes Token Ring, pode

se constatar que existem algumas regras básicas que determinam o seu fiincionamento:

e uma estação só libera o /o#e/z depois que acabar de transmitir o seu quadro e começar a recebê-lo

de volta. Isto garante que no anel exista apenas um quadro ou o /open circulando, o que facilita os

procedimentos de recuperação de erro;

e uma estação só pode pegar o /open se a prioridade do quadro a ser enviado 6or maior ou igual à

prioridade doro#en;

e a estação que envia um quadro é responsável por retira-lo do anel;

e a estação que altera a prioridade do /open de i para i+ n, é responsável por abaixá-la de i+ n para

i. Como o /open pode ter a sua prioridade alterada, consecutivamente, por várias estações da rede,

todas as estações devem armazenar, intimamente, a prioridade original do fo#epz que recebeu e o

valor para o qual foi modiâcada.

,''''\

A Figura 2.22 contém um exemplo ilustrando o modo de operação das redes Token Ring. Neste caso, a

estação A envia um quadro para a estação E a estação D Êaz uma reserva com alta prioridade. A estação

A ao receber o seu quadro de volta, libera o /open com a prioridade reservada pela estação D. Como

nenhuma outra estação tcm quadro para enviar com a prioridade maior ou igual à nova prioridade do

loÁelz, a estação D pega o /oXelz, envia um quadro para a estação F e ao receber o seu quadro de volta,

libera o roXen com mesma prioridade que o recebeu. A estação A ao detectar a passagem do roXen, com a

prioridade igual a que foi alterada por ela, retoma a sua prioridade para o valor original.

Analisando o modo de operação das redes Token Ring, pode-se verificar que as mesmas são sqeitas a

problemas relativos a anel inativo, quadro e /open de alta prioridade persistentes. O primeiro tipo de

problema ocorre quando a estação de posse do fo#en sai do ar. E os demais casos, quando sair do ar a

estação que deveria retirar o quadro da rede ou abaixar a prioridade do /a#epz. Para solucionar problemas

desta natureza, foi criada a flinção de estação de monitor atino, que pode ser assumida, em princípio, por

qualquer estação da rede. Esta estação deve monitorar a atividade do anel e situações de quadro e /oÃe/z

persistentes. No primeiro caso, ela mesma gera um novo roten e nos outros, retira o quadro ou /open

persistentes e, também, gera um novo fo#en.
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(a) A desça enviar quadro para E. (b) A pega o /ohn e envia Qa para E

(c) E copia Qa, que retoma à A, e D faz
uma reserva com alta prioridade.

(d) A retira Qa do anel e libera fixe
com prioridade reservada por D.

(e) D pega token e envia Qd para F. (1) D retira Qd e libera fo#elz

(g) A altera a prioridade do falem
para o seu valor anterior.

Figura 2.22 - Exemplo do Modo de Operação do Método de Acesso das Redes Token Ring
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2.3.4 .1.2 Quadros MAC

Os quadros MAC das redes Token Ring possuem o formato apresentado na Figura 2.23, cujos campos

têm as seguintes fiinções:

e SD 6SfaH/ng Z)e/fm/fera: indica o início de um fo#en ou quadro, correspondendo a uma sequência

padrão de bits que é sempre diÊrente de uma seqüência de dados.

B AC (Hccess Co /ro0: é constituído de quatro subcampos: PPP (PrforfP - 3 bits) - define a

prioridade do quadro ou fo#en; T(ZoÊen - l bit) - indica se é um fo#en ou um quadro; M(.Aáon//or

- l bit) - indica se este quadro ou /open já passou pela estação de monitor ativo; e RRR

(Reses'affon) - contém a prioridade do /open reservado por alguma estação da rede.

Octetos l 1 1 2 ou 6 2 ou 6 z o 4 1 1

SFS EFS

(a) Formato de um Quadro

Octetos l l l

(b) Formato de um Zo#en

Nota:

- Os campos sombreados correspondem àqueles considerados no cálculo de FCS

Legenda;

)EC - Àccess Contra!

DA. - Destiniation Áddress

EID - EndingDelimiter

EFS - Endmf- FrameSequence

FC - Fume Contra!

FCS - Fume CheckSequence

FS - Fume Status

SA. - Source Àddress

SD - StartingDelimiter

SFS - Start-o$-FrameSequence

Figura 2.23 - Formato dos Quadros Token Rins

e Fume Co fro/ (FC): é constituído de dois subcampos: FF (F>lzme Ope - 2 bits) - indica se o

quadro contém dados da subcamada LLC ou informações de controle da subcamada MAC; e

ZZZZZZ(Co/za'o/ - 6 bits) - no caso de conter informações de controle, espwiâca o tipo de quadro
de controle.
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. Oesffaafio 4dd/ess(DA): especifica o endereço da(s) estação(ções) a(s) qual(is) o quadro se

destina. O seu tamanho pode ser igual a 16 ou 48 bits. Possui o formato idêntico ao campo de

endereço DA dos quadros Ethemet (vede Figura 2. 13).

. Source .4daress(SA): especifica o endereço da estação que enviou o quadro. Da mesma maneira

que nos quadros Ethernet, o formato deste campo é igual ao do campo de endereço destino(DA),

podendo ser, também, de 16 ou 48 bits. Obrigatoriamente, os dois campos de endereço devem ter o
mesmo tamanho.

e Informação: contém os dados da subcamada LLC ou informações de controle relativas à operação
da subcamada MAC.

. Freme Cáec# Seq eHce(FCS): contém o valor de CRC(Cyc/fc Redzíndaluy Càect) calculado

sobre os campos de.Pane confio/, de endereço e informação.

' ED (EHümg Z)e/fmifer): é constituído dos seguintes subcampos: símbolos de non-data (JK - 6 bits)

- indicam o fim de um quadro; l(in/ermedfare - l bit) - indica se é ou não o último quadro de uma

transmissão; e E(Eh'or de/ec/ed - l bit) - é ativado quando alguma estação detecta um erro no

quadro (e.g., erro de FCS).

' FS (E/ame Sfa/ s): é constituído de dois subcampos de 4 bits com formato idêntico: A (2clal'ess

recognlzed - l bit) - indica se a estação destino reconheceu ou não o seu endereço; C(/cume

Copfed - l bit) - indica se a estação destino copiou ou não o quadro; e rr(resewed - 2 bits)
oorrespondem a bits reservados para uso futuro.

2.3.4.2 Camada Física

Conforme 6oi dito anteriormente, a camada física constitui-se de duas subcamadas: a PMI (P4)/Fica/

Mediram Independewà e a'PMI) (Physical Mediam Depettdent).

A subcamada PMI é responsável pela interfaw com a subcamada MAC, pela codificação dos dados e

pelos procedimentos de sinalização e derme a taxa de transmissão da rede. Os dados são codificados

empregando-se o esquema de codificação Manchester diferencial e são previstas três taxas de

transmissão: 1, 4 ou 16 Mbps, estando, hcÜe, as redes de l Mbps em desuso.

A subcamada PMD, por sua vez, define as características mecânicas, elétricas e funcionais de conexão

da estação ao meio Hsico de transmissão. Podem-se conectar 250 estações ao anel, com a distância

máxima de 100 m entre elas, empregando-se 2 pares de cabo STP - 150 Q e 72 estações, empregando-se

2 pares de cabo UTP - 100 Q.
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2.3.5 Rede 100VG-AnyLAN

As redes 100VG-AnyLAN surgiram no mercado como uma tecnologia competitiva com as redes Fast

Ethemet por operarem à mesma taxa de transmissão e apresentarem custo similar. Como diferencial.
oferecem suporte às aplicações multimídia.

São padronizadas através da norma IEEE802.12, que especifica a arquitetura básica apresentada na
Figura 2.24.

PMD

Meio Físico

Legenda:

LLC

MAC

h4DI

Logical Link Contrai

Mediam Access Centro!

Medium Dependent Interface

Mll
PMD

PMI

Mediam Independent Interface

Physical Mediram Dependent

Physical Mediram Independent

Figura 2.24 - Arquitetura das Redes 100VG-AnyLAN e o Modelo OSI

2.3.5.1 Subcamada MIAC

A subcamada MAC tem como funções básicas: controlar o acesso ao meio de transmissão, montar

quadros a partir dos dados entregues pela subcamada LLC e desmontar quadros extraindo os seus dados

e entregando-os à subcamada LLC. Este item descreve o método de controle de acesso empregado nas

redes 100VG-AnyLAN e o formato dos seus quadros.

2.3.5.1.1 Operação da Subcamada MAC

No caso das redes 100VG-AnyLAN, emprega-se, como protocolo MAC, o DPP(Z)emana Prior/p

Pro/ocos. Esse protocolo baseia-se no procedimento de arbitragem round.roófn das estações, que têm

direito a enviar dados, associado a dois níveis de prioridade. Assim, é possível garantir pequenos atrasos

para aplicações críticas de tempo, como vídeo interativo, áudio e multimídiaIALBRECHT95b].

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física
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O procedimento de arbitragem pode ser descrito da seguintemaneira:

B o /zz/ó realiza uma varredura em todas as suas portas ativas e verifica se existe algum pedido de
transmissão pendente;

e as estações podem, neste momento, enviar ao /zuó um pedido de transmissão normal ou de alta
prioridade ou um sinal faze;

e O áz/ó determina, então, a ordem das estações que podem transmitir o seu quadro utilizando como
critérios:

+ a prioridade do quadro a ser enviado;

+ e, no caso de todos pedidos terem a mesma prioridade, a ordem física da porta da estação
solicitante;

Um pedido de transmissão normal fica pendente, no máximo, .entre 200 a 300 ms (dependendo do valor

de temporização de wa/c/zdog), sendo depois disso elevada a sua prioridade. Em cada ciclo de varredura.

cada estação pode transmitir um único quadro.

Para efeito de ilustração, na Figura 2.25 é apresentado um exemplo de operação da subcamada MAC das

redes 100VG-AnyLAN[HEWLETT PACKARD95]. Neste exemplo, todas as estações têm pedidos de

transmissão normais, com exceção da estação 2 do /zz/ó 2 que possui um pedido de alta prioridade.

Supondo que o #z/ó l estqa tratando o pedido da sua estação 1, quando chega o pedido do #z/ó 2, a
ordem de transmissão aditada é a seguinte:

e estação l do /iz/ó l;

e estação 2 do/zz/ó 2;

e estações 1,5 e 8 do &uó 2;

e estações2, 7 e 8 do/zzlb l
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q ®

U

Figura 2.25 - Exemplo do Modo de Operação do Método de Acesso das Redes 100VG-AnyLAN

2.3.5.1.2 Quadros MAC

Os quadros MAC das redes 100VG-AnyLAN podem possuir o formato dos quadros Ethemet (vede

Figura 2.12) ou dos quadros Token Ring (vide Figura 2.23).

Um segmento de rede 100VG-Any LAN pode suportar apenas quadros de um único formato. No caso de

existirem estações Ethemet e Token Ring, Caz-se necessário inserir componentes com a função de ponte.

Se 6or necessário conectar estações Ethemet de 10 Mbps ou Token Ring de 4 ou 16 Mbps a um segmento

100VG-AnyLAN é necessário ter uma ponte com capacidade de armazenamento para compatibilizar as

díâerenças de taxas de transmissão. Nenhum tipo de conversão de protocolo precisa ser realizado.

2.3.5.2 Camada Física

A camada física é constituída de duas subcamadas: a PMI(P;Wsfca/ .A4edíum Inca%pendem/) e PMD

ÇPhysical Medium Dependente.

A subcamada PMI é responsável pela interface com a subcamada MAC, codificação e scramó/fng dos

dados e inserção do cabeçalho e fraf/er do quadro antes da transmissão e sua remoção na recepção. A

codificação dos quadros é efetuada empregando-se a técnica denominada qua'rer c#anlze/fng. Nesta

técnica, a cadeia de caracteres correspondente a um quadro MAC é particionada em quatro cadeias

paralelas de quintetos. Cada quinteto, por sua vez, é codificado utilizando o esquema 5B6B (coversão de

5 bits em símbolos de 6 bits).
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A subcamada PMD tem como funções realizar a codificação e decodificação dos bits, utilizando a

técnica NRZ, a multiplexação (se necessário) dos quatro canais em 2 conexões físicas implementadas

através de 2 pares de fio trançado ou 2 fibras ópticas na transmissão de dados e a demultiplexação na

recepção e o controle do s/a/m do enlace, além de definir as características mecânicas, elétricas e

fiincionais de conexão da estação ao meio físico de transmissão. Esta rede suporta como meios físicos de

transmissão: cabo UTP - 100Q - Categoria 3 - 4 pares com uma distância máxima de 100 m entre a

estação de hub; cabo UTP - 100Q - Categorias 4 e 5 - 4 ou 2 pares com uma distância máxima de 150

m; cabo STP - 150 Q - 2 ou 4 pares com uma distância de ]00 m; e, por último, cabo de fibra óptica

multimodo 62,5/125pm com distância máxima de 500 m. Teoricamente, são suportadas até 1024

estações, mas é recomendado que o número de estações não ultrapasse 250.

Além dessas subcamadas, são especificadas duas interfaces: a Mll(.A4:::dlum in(ãependenr /n/eigace) e a

MDI(À4ed/um Z)ependen/ in/educa). A interface Mll é opcional e deve permitir que sda realizada a

configuração do enlace de maneira independente do meio físico de transmissão empregado. Por último, a

interface MDI implementa a conexão entre a subcamada PMD e o meio físico de transmissão.

Os hubs 100VG-AnyLAN são conectados em cascata, sendo recomendado que Soja minimizado o

número de níveis em cascata com o objetivo de minimizar o tempo gasto na arbitragem das estações que

desçam transmitir dados. É especificado, ainda, que não devem existir mais do que sete pontes entre

duas estações quaisquer da rede.

2.3.5 Redes FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

As padronizações do FDDI(FTóer Z)lsü'ióu/ed Z)a/a in/e/face) coram desenvolvidas pelo comitê X3T9.5

da ANSI(]merfcan ]Vaffon:a/ Sfandap.ü .llK/íru/e) e, posteriormente, adotadas pela própria ISO

(Internacional Organization/or StandardizationÜ tiS09S \ 4].

Foram definidas duas padronizações. A primeira, referente ao FDDI básico, suporta tanto tráfego

síncrono como assíncrono e a segunda, conhwida como FDDI 11, suporta, adicionalmente, tráfego

isócrono usado na transmissão de voz, vídeo e dados em tempo real. Ambas padronizações coram

desenvolvidas para fibra Óptica, multimodo ou monomodo. Posteriormente, foram elaborados adendos a

essas padronizações para utilização de par trançado como meio de transmissão, criando-se o CDDI

çCopper Distributed Data IntelÍaceã au 'TP.DD\ (Twisted Paio Distributed Data Intetfaceà.

A Figura 2.26 mostra os diversos componentes da arquitetura de protocolos FDDI, que correspondem às

camadas física e de enlace do Modelo OSI (t)pen Sys/ems /nrerconnecrfon). No caso do FDDI básico,

podem-se identificar os seguintes componentes:

e PMD(Pá.psfca/ Z,ater J/edf m Z)epeHdeHf): define padrões elétricos, as características dos

transmissores e receptores ópticos, meios de transmissão utilizados, requisitos de fiincionamento

dependentes do meio(e.g., taxas de erro aceitáveis e requisitos de./iffer), entre outros.
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e PHY(P&ysica/ l.ater Pro/Deão: trata de aspectos como a sincronização de c/oc# e esquemas de

codificação e decodificação.

e MAC (4/edfwm ,4ccess Co /roD: define regras de acesso ao meio físico de transmissão.

mecanismos endereçamento das estações da rede, formato dos quadros, verificação de erros,

gerenciamento do /open e monitoração do anel.

6 SMT (Sfa//aiz 4/aaagemeHÍ): especifica funcionalidades de gerenciamento das diversas camadas

de protocolo da arquitetura FDDI, com o oUetivo de garantir o flincionamento adequado das

estações interligadas a uma rede FDDI.

CS-MUX
Circuit Switching

Multiplexer(sÕ

LLC
Logical Link

Conüot

Componentes

FDDI
l-MAC

lsoc#ronom MAC
MAC

Media Àccess
Contrai

Hybrid Multiplexer

Camada
de Enlace

SMT
Station

ManagemeYtt
HRCl; (Opcional)
Hybrid Rins Contrai

Camada
Física Physical Laser Protocol

SPM
SONET P/Wsfca/
Layer Mapping

SMF-PMD
Single Mode
Fíóer - PMD

Para

STS-3c

PMD
PhysicaILayer

Mediram

Figura 2.26 - Arquitetura de Protocolos FDDI

No caso do FDDl-ll, além desses componentes básicos, são especificados componentes adicionais,

usados no caso de transmissão e recepção de dados isócronos, que incluem:

e l-MAC(Zsoc#roHo#s JHedwm ,4ccess Coltfrol): prevê a interface entre o HRC e os serviços de

comutação de circuito prestados pelos CS-.A/t/X ÚCfrczlí/ Swírc#lng .A/u/r@/exers).

e H-MUX (J7yórld 4/ /1@/aer): implementa mecanismos que possibilitam a transfuência, através

de uma rede FDDI, tanto de dados isócronos, recebidos e transmitidos para a componente l-MAC,
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como também de dados síncronos e assíncronos, recebidos e transmitidos para o componente
MAC.

No decorrer deste capítulo, será dado ênfase aos padrões FDDI e CDDI. O padrão FDDl-ll não será

abordado pelo fato de contar com suporte muito restrito de produtos de mercado.
'''''\

2.3.5.1 Subcamada MAC

A função básica da subcamada MAC (Ãáedíz/m .dccess Congro/) é implementar um método que permita

às estações da rede acessar e compartilhar, de maneira adequada, o meio físico de transmissão. No caso

das redes FDDI, utiliza-se o método de acesso de passagem de /open.

Uma estação FDDI pode operar tanto no modo básico como no modo híbrido. No modo básico. a

subcamada MAC oferece duas classes de serviço de transmissão de pacdes:

B serviço síncrono: garante, a todas estações da rede, uma banda para transmissão de quadros ditos

síncronos e um valor máximo de tempo de resposta para a obtenção do direito de acesso à rede.

e serviço assíncrono: permite às estações da rede transmitir quadros ditos assíncronos, quando

houver disponibilidade de banda de transmissão, que é alagada dinamicamente às mesmas.

Neste modo básico, a subcamada MAC presta serviços à camada LLC (Zogica/ Zlnk Con/ro0 e utiliza os
serviços da camada PHY.

No modo híbrido, além do componente MAC, existe o componente l-MAC, que oferece serviços

isócronos(Figura 2.26). Neste caso, a camada MAC, ao invés de interagir diretamente com a camada

PHY, interage com a componente HRC (77yórid .À/u//O/aer), que é responsável pela multiplexação

entre o serviço de comutação de pacotes MAC e o serviço de comutação de circuitos l-MAC.

2.3.S.l.l Quadros MAC

São definidos dois tipos básicos de PDUs(Proroco/ Z)a/a Unf/s) trocadas entre entidades MACs

residentes em estações de uma rede FDDl: o quadro e o fo#en. Um quadro pode ser usado para

transportar dados da subcamada LLC(quadros LLC), informações de supervisão da própria subcamada

MAC(quadros MAC) ou, ainda, informações de gerenciamento trocadas entre entidades SMT(quadros

SMT). O /open, por sua vez, é usado para passar o controle do meio de transmissão de uma estação para
outra darede.

Os quadros FDDI, no caso do modo básico, podem ter um tamanho máximo de 9000 símbolos(ou 4500

octetos) e, no caso do modo híbrido, 17.200 símbolos (ou 8600 octetos). Estes valores não incluem o

tamanho do campo de preâmbulo.

A Figura 2.27 mostra o formato dos quadros e de um /open FDDI
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Z?f/s 64 8 8 16ou48 16ou48 20 32 4 12

(a) Quadro

Bits 64 8 8 4

(b) Zobn

Legenda:

DA

ED

FC

FCS

l)estination Áddress

EttdingDelim éter
Fume Contra!

Fume Checa Sequente

FS

SA

SD

Fume Statm

Source Áddress

Starting Detimüer

Figura 2.27 - Formato dos Quadros e do Zo#en FDDI

Os campos de um quadro ou um /open FDDI possuem as íiinções descritas a seguir

e Preâmbulo: é usado pela estação receptora para obter informações do c/oc#, que será utilizado na

amostragem dos dados recebidos. Originalmente, no modo básico, este campo é gerado contenda

1 6 símbolos Id/e; as estações subseqtlentes podem alterar o tamanho deste campo para acomodar a

diferença existente entre o c/oct da própria estação e o c/oct de recepção. As entidades MAC não

devem copiar quadros, caos campos de preâmbulo tenham menos que 12 símbolos. No modo

híbrido, um quadro é gerado com o campo de preâmbulo com pelo menos 4 símbolos .Zd7e.

e Sfarling Z)e/fmizer(SD): indica o início de um quadro

e F/ame CoHfro/(FC): define o tipo de quadro e as funções de controle a ele associadas. O seu

formato geral é definido pela seguinte seqüência CLFFZZZZ de bib, onde(Tabela 2.3):

+ C (C/ass ófr), informa a classe de serviço a ser utilizada na transmissão do quadro em

questão,assíncrona ou síncrona;

+ L (]d#'ess Zengf# óií), indica a utilização de endereços de 1 6 ou 48 bits. Vale comentar que

uma estação FDDI pode ter dois endereços, um de 16 bits e outro de 48 bits. Tais endereços

são referenciados como endereço curto e longo, respectivamente;

+ F(Formal ólls), indicam se é um quadro LLC ou um quadro MAC/SMT
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+ Z(Con/ro/ Z b/rs), especificam o tipo de quadro de controle da rede

Nota

r - reservado para uso aturo, devendo-se atribuir o valor 0 a este bit.

Tabela 2.3 - Campo de Freme Con»'a/ de um Quadro FDDI

e Z)esffaaffom .4ddress(DA): especifica o endereço ou endereços das estações para as quais se

destinam o quadro em questão. Este campo pode conter um endereço individual ou um endereço

de grupo, mu/flcasf ou óroadcasf. O seu formato segue as padronizações do IEEE 802,

desenvolvidas para redes locais (vede Figura 2. 13).

So rce 4dd/ess(SA): espwiíica o endereço da estação que está enviando este quadro. Pode ter 16

ou 48 bits, sendo que, obrigatoriamente, este campo deve ter o mesmo tamanho que o campo de

des//naffon ací(press. No caso do endereço de 48 bits, o primeiro bit, subcampo Rll, informa se este

quadro contém informações de roteamento se for empregado o algoritmo de roteamento soz/rce

rourfng. O segundo bit, subcampo U/L indica se o esquema de endereçamento é administrado

Tipo de Quadro CLFFZZZZ Descrição
raid oxoo oooo Utilizado pela subcamada MAC durante

procedimentos de iniciação para iniciar os
temporizadores

I'okelts

Zo#en Não-Restritivo 1000 0000 Utilizado nas transmissões síncronas e
assincronas não restritivas, em que a banda
alojada para a transmissão assíncrona é
compartilhada entre todas estações da rede

Xoken Restritivo 1100 0000 Utilizado nas transmissões síncronas e
assíncronas restritivas. Neste caso, um par
de estações doca, temporariamente, toda a
banda de transmissão assíncrnna

Quadros MAC
MAC ILO0 0001 -.> ILOO l l l l Quadros de controle MAC
Beacon ILOO 0010 Utilizado em casos de falha do anel, como

por exemplo, perda de sinal e operação
incorreta de alguma estacão

  ILOO OOI l Utilizado durante os procedimentos de
iniciação do anel

Purge l LOO 0100 Utilizado, no modo híbrido, durante a
iniciação do ane]

Quadros SMT
Gerenciamento OL00 0001 -} 0L00 1 1 1 1 1 Quadro de aerenciamento da rede

Quadros LLC
Assíncrono OLOI rPPP l Quadro assíncrono com prioridade PPP
Síncrono ILOI rnT Quadro síncrono

Quadros Resewados

Reservado para
Implementação

CL10 r000 -.> CL10 rl l l Dependente da implementação.

Uso Futuro CL 1 1 rrrr  
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universalmente ou localmente. No caso do endereço de 16 bits, o primeiro bit é reservado e igual a
zero (Figura 2.28).

Bits

(a) Endereço de 48 ól/s

(b) Endereço de 16 óffs

Legenda
NI
r Rautingltlformation Ittdicator bit UTL - Universal/Local bit

reservado

Figura 2.28 - Formato do Campo de. Source .4cídress

' -l){óorma/foiz (Indo): pode conter dados da subcamada LLC (quadro LLC), informações de

supervisão(quadro MAC) ou informações de gerenciamento(quadro SMT).

. Freme C&ec# .Seqwelzce(FCS): contém o CRC(Cyc/fc Redundancy C#ec#) de 32 bits calculado
sobre os campos FC, DA, SA e Indo.

E dlag Z)e/fm/fer(ED): indica o fim de um quadro ou /open. No caso do quadro, este campo
constitui-se de um símbolo T e, no caso do ro&en, de um par de símbolos T.

. Fume .Sfafws (FS): contém, no mínimo, três indicadores de s/afza (Este campo pode ter

indicadores adicionais por opção de implementação, desde que este campo e o campo ED tenham

no total um número par de símbolos) :

+ E(Errar Z)erecre4: este indicador é, inicialmente, desativado pela estação originadora do

quadro, podendo ser ativado por uma estação da rede se ela detectar um erro de quadro

inválido. É considerado um quadro inválido, aquele que possui um campo de dados com

tamanho inválido, o campo FC (/}'ame (lbn»'a0 com valor diferente de xx10xxxx ou, ainda.
erro de FCS.

+ A(]cíUPess .Recognfze(7): este indicador é, inicialmente, desativado pela estação originadora

do quadro, sendo atiçado pela estação destino, se ela reconhecer o seu endereço no campo de
destination address.
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+ F(arame Copfe4: este indicador é, inicialmente, desativado pela estação originadora do

quadro, sendo ativado pela estação destino, se ela reconhecer o seu endereço no campo de

des/ina/fon a(dU}'ess e copiar este quadro sem erros.

2.3.5.1.2 Operação da Subcamada MAC

A operação da subcamada MAC é descrita, considerando-se três aspectos

e Protocolo MAC: deâne qual o método de acesso adotado, que garanta a utilização do meio de

transmissão por todas estações da rede;

B Esquema de Alocação da Banda de Transmissão: determina a estratégia utilizada na alocação

da banda de transmissão entre o tráfego de quadros síncronos e assíncronos;

e Monitoração do Anel: especifica os procedimentos empregados pelas estações da rede na

monitoração da rede, detecção e recuperação de situações de erro e iniciação do anel.

2.3.5.1.2.1 Protocolo MAC

O protocolo MAC deHmido para as redes FDDI utiliza o método de acesso de passagem de /open e üoi

baseado nas padronizações das redes ZoXen Rins (IEEE 802.5), tendo sido citas modificações de modo a

adequa-lo às características de uma rede de alta velocidade sobre fibra óptica. Existem, na realidade, três

diferenças relevantes no que diz respeito ao protocolo básico. Tais diferenças estão relacionadas,

respectivamente, à captura e liberação do /ole/z e classes de serviço oferecidas. Para uma estação poder

transmitir qualquer quadro através de uma rede, ela precisa capturar o fo#en. Assim sendo, logo que

uma estação recebe todo o /open, ela começa a transmitir um ou mais quadros. Diz-se, então, que o /OJteH

é absorvido pela estação. No caso da rede ZoAen Rfng, o quadro a ser transmitido é montado

aproveitando-se os óyres iniciais do /oXe/z capturado. Ainda na rede FDDI, assim que a estação termina

de transmitir os seus quadros de dados, ela libera o fo#en. Como consequência desse procedimento, em

um dado instante podem existir vários quadros e o fixe/z circulando na rede. No caso da rede ZoXen

R/ng, uma estação só libera o /open após receber de volta o quadro que foi transmitido. Isto garante, que

exista exclusivamente um quadro ou o /open circulando no anel. Em ambas as redes, a estação destino

copia o quadro recebido, que continua a circular no anel até que seda retirado pela estação origem. Por

último, em relação às classes de serviço, a rede ZoXen Rfng oüuew o serviço de transmissão assíncrona

com vários níveis de prioridade e mecanismos de reserva de foÊen. A rede FDDI oferece serviço de

transmissão síncrona e assíncrona, sendo definidos, para esta última, vários níveis de prioridade e dois

tipos de /open(restritivo e não restritivo), não existindo mecanismos de reserva de /o#e/z.

Nem toda transmissão de quadros é bem sucedida, pois a estação destino pode estar desativada ou não

copiar o quadro recebido devido à presença de erros no mesmo. Para a estação origem determinar se um

dado quadro 6oi transmitido com sucesso, ela examina o seu campo dç.Pane $/a/u.s. Se os bits A e C

estiverem atirados, a transmissão foi realizada com sucesso; caso contrário a subcamada l\4AC informa à
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subcamada LLC sobre a condição do erro e algum procedimento de recuperação deve ser ativado nesta

subcamada ou em uma camada superior.

-''''\
\ A Figura 2.29 apresenta um exemplo, que ilustra o funcionamento básico do método por passagem de

fo#en adotado no caso das redes FDDI.

P'F\.

-''N

2.3.5.1.2.2 Esquema de Alocação da Banda de Transmissão

Conforme já foi mencionado anteriormente, a subcamada MAC do FDDI oferece duas classes de serviço

de transmissão de dados: o serviço síncrono e o serviço assíncrono. O serviço síncrono é, normalmente,

usado por aplicações que requerem tempos de respostas predeHinidos, como o caso, de processos

interativos. O serviço assíncrono, por sua vez, é empregado por aplicações sem requisitos críticos em

relação a tempos de resposta, como são os processos em ba/c/z.

A subcamada MAC reserva uma parte da banda da transmissão para o serviço síncrono. Tal banda pode

ser distribuída, de maneira diferenciada, entre as estações da rede. A banda restante, não alojada, ou,

alocada e não utilizada na transmissão de quadros síncronos, pode ser usada na transmissão dos quadros
assincronos.

\\
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Dentro da classe de serviço assíncrono, existem ainda duas outras opções. A primeira refere-se ao tipo de

fo#elz: /olkeH restritivo ou não-restritivo. O /open não-restritivo pode ser utilizado por qualquer estação,

para transmitir tantos quadros síncronos como assíncronos. O lote/z restritivo pode ser usado por

qualquer estação para transmitir quadros síncronos, mas apenas pelas estações que pré-alojaram a banda

de transmissão assíncrona, para transmitir os seus quadros assíncronos. Esta pré-alocução da banda de

transmissão assíncrona pode ser efetuada em alguns casos especiais de aplicações envolvendo a

transferência de um volume razoável de dados a alta taxa, por exemplo, a realização do óact ap de um
servidor darede.
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A outra opção referente ao serviço assíncrono está relacionada aos níveis de prioridade deânidos para

este serviço. Foram definidos oito níveis, sendo atribuída uma parte maior da banda aos níveis

superiores.

\

f''''\.
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(a) A desde enviar quadro para E. (b) A pega o /o#elz e envia Qa para E

(c) A envia /open logo em seguida ao Qa. (d) E copia Qa, que retoma à A

(e) E copia Qa, que é retirado por A. (f) D envia /open logo em seguida ao
pega /open e envia Qd para C.

W
quadro Qd. A retira Qa da red

A

(g) C copia Qd, retirado da rede por D. (h) O /alem circula pela rede

Figura 2.29 - Exemplo de Operação do Método de Acesso das redes FDDI.
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A Figura 2.30 contém um fluxograma, que ilustra, de maneira sucinta, a operação da subcamada MAC

no que se refere à transmissão de quadros síncronos e assíncronos. Tal operação baseia-se na existência
de alguns temporizadores e variáveis de controle

e Temporizadores

+ TRT(ZoÁelz Ro/a/fon mer), contabiliza o tempo de rotação do /open medido em cada
estação.

+ TTRT(rarear Zo#en Ro/a/ion rimar), indica o tempo médio de rotação do /open definido na
base deiniciação do anel.

+ THT(Zoitelz .IZo/dfng 7Tmer), determina o tempo que uma estação pode reter o /o#e/z para
transmitir quadros assíncronos.

+ T.Pri(i), define o tempo de transmissão de quadros assíncronos com prioridade i, sendo os

maiores valores atribuídos aos níveis de prioridade mais altos;

+ TVX(Ha/fd Zransmfssfo/z 7}mer), define o tempo usado na determinação de inatividade da

rede. Este temporizador é iniciado, todas às vezes, que é recebido um quadro ou fode/z válido;

se estourar, avivam-se os procedimentos de iniciação do anel. O seu valor é calculado a partir
da seguinterelação:

TVX > max (D.Max, F. Max) + Ttoken + F. Max + S.Min, onde

D.Max - tempo de propagação de um quadro no anel;

F .Max - tempo de transmissão de um quadro de tamanho máximo (i.e., 4500 octetos)

Ttoken - tempo de transmissão de um /open;

S.Min - tempo mínimo de segurança de tolerância de ruído aleatório no anel

e Variáveis de Controle

+ Late.ct, indica se o /open está atrasado ou não. É incrementada todas às vezes que o
temporizador TRT estoura e zerada com a chegada do fo#en.

Na fase de iniciação do anel, é negociado entre as estações da rede o valor a ser adotado para o TTRT e é

deâmido a alocação de tempo para transmissão síncrona a ser atribuída a cada. Todas as estações são

iniciadas, então, com TRT igual a TTRT e Late.ct igual a 0. O TRT é habilitado, iniciando uma

contagem regressiva. A partir daí, podem ocorrer duas situações: a primeira em que o TRT expira smi o

fo#en ter chegado e a segunda em que /open chega antes de TRT expirar. Na primeira situação, Late ct é

incrementado e o TRT é iniciado com o valor de TTRT e reativado. Se o valor de Late.ct Êor igual a 2,

significa que o TRT expirou pela segunda vez; o roXen é considerado perdido, iniciando-se o
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procedimento de C/afm Zo#e/z descrito posteriormente. Na segunda situação, se o valor de Late ct for 0.

diz-se que o /open está adiantado, caso contrário que o /o#e/z está atrasado.

TRT{.-.TTRT
IniciaTRT
Late ct c 0

Passa o ZoAen

TRT-O Late ct ++
TRT+-.TTRT
IniciaTRT

Late ct {.- 0

Envia quadros
sincronos

ZoÀen chegou
Não

Late ct = 2 ?
Não

THT{.--TRT
TRT{.-.TTRT
IniciaTRT
Envia quadros síncronos
IniciaTHT
i +.-. 8

Inicia procedimento
de Claim Token.

THT habilitado

Sim/r THT - 0 ou nãx
existem mais quadros
assíncronos ?

Não

T.pr (i) < THT

Sim

Envia quadros assíncronos

i +....i - l

Não

Figura 2.30 - Operação do Protocolo MAC

Se o /o#e/z estiver atrasado, são enviados apenas os quadros síncronos e o /open é passado para a

próxima estação. Se o /o#elz estiver adiantado, significa que existe tempo disponível para transmitir

quadros assíncronos. Este tempo corresponde ao valor anual de TRT, que é atribuído ao THT(THT <--

TRT) O temporizador TRT é iniciado com o valor de TTRT e reatívado em seguida. São enviados os

quadros síncronos e daí, então, o THT é habilitado. Enquanto o THT não expirar, são enviados os

quadros assíncronos em ordem de prioridade decrescente. Quando THT expirar, o /open é passado para a
estação seguinte.
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2.3.5.1 .2.3 Monitoração do Anel

A função de monitoração do anel é distribuída entre todas as estações. Se uma estação, por exemplo,

detecta a inatividade (estoura da temporização TVX) ou operação incorrera (e.g., recepção de vários

foAens atrasados consecutivos) do anel, ela pode decidir por inicia-lo.

Três procedimentos básicos são usados na monitoração, que envolve a detecção e recuperação de
situações de erro:

a) Procedimento de C/afm Tome

b) Procedimento de Iniciação

c) Procedimento de .BeacaH

Quando uma estação detecta a falta de atividade na rede ou considera que o /o#e/z foi perdido(No

diagrama da Figura 2.30, quando Late .ct atinge o valor 2), ela inicia o procedimento de C/aim To#ea.

Este procedimento tem como objetivo negociar o valor de TTRT a ser empregado e resolver situações de

contenção entre estações que estão tentando iniciar o anel. Implica na realização das seguintes etapas :

B uma ou mais estações, que decidiram iniciar o anel, enviam continuamente quadros de C/a/m

Zoken, especificando o valor de TTRT desdado;

e quando uma estação recebe um quadro de C/afm note/z, é realizada a comparação entre o valor de

TTRT do quadro recebido e o valor requerido pela estação corrente:

+ se TTRT. < TTRT«, a estação passa a transmitir o quadro de C/a/m ZoiteH recebido;

+ se TTRT. = TTRT.a , a estação passa a transmitir o quadro de C/a/m Zo#en da estação com

maior campo de endereços(campo de endereços de 48 bits) ou, se ambas tiverem o mesmo

tamanho de campo de endereços, da estação com o maior endereço(comparação do endereço
origem com o endereço da estação corrente);

+ se TTRT. > TTRT.ü, a estação continua a transmitir o seu quadro de CZa/m Zo.tepz.

e o processo termina quando uma estação recebe de volta o seu próprio quadro de C/a/m ZoXen.

Neste ponto, todas estações conhecem o valor de TTRT a ser adotado, que corresponde ao menor
valor proposto.

A estação vencedora, i.e., aquela que recebeu o seu quadro de C/afm Zo.ten de volta é responsável pela

iniciação do anel. Ela transmite, então, um /open não restritivo. Cada estação ao receber o /open deve

iniciar o seu TRT, atribuindo-lhe o valor do TTRT negociado, e passar para o modo operacional. Nesta

primeira volta, nenhuma estação deve pegar o /o#e#z.

O procedimento de BeacoH é, normalmente, ativado quando ocorre alguma falha no anel, como por

exemplo, a ruptura de um enlace. Esta calha pode ser detectada por uma ou mais estações durante o
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procedimento de C/a/m Zo#en, quando estoura o tempo máximo para o término deste procedimento.

Inicia-se, então, o procedimento de .Beacon. A partir daí, as estações em questão passam a transmitir

quadros de Beacon. Ao receber um quadro de .Beacon da sua estação predecessora, uma estação passa a

transmitir este quadro. Deste modo, se realmente tiver ocorrido uma ruptura no anel, depois de um

determinado intervalo de tempo todas as estações estarão transmitindo o quadro de Beacon emitido pela

estação que segue o trecho do enlace rompido. Toma-se, assim, possível determinar o local de

rompimento do anel. Caso uma estação receba de volta o seu próprio quadro de Beato/z, ela infere que o
anel 6oi restaurado e inicia o procedimento de C/afpi Zo#en.

2.3.5.2 Subcamada PHY

Corresponde à subcamada da camada física da Arquitetura de Protocolos FDDI, cÜas características são

independentes do meio físico de transmissão empregado. E responsável, fiindamentalmente, pela

codificação e decodificação de dados e pelo estabelecimento e manutenção da sincronização do c/oci.

2.3.5.2.1 CodiÜcação e Decodjficação de Dados

No caso de redes FDDI, utiliza-se um esquema de codificação de duas etapas. Na primeira etapa, é

utilizado o esquema de codificação conhecido como 4B/5B. Cada gemi-octeto é codificado em um

símbolo de 5 bits. Obtém-se, então, uma eficiência de 80%, pois para transmitir dados a uma taxa de 100

Mbps, é necessário se operar com um clock de 125 MHz. Esta primeira etapa de codificação é realizada

pela própria subcamada l\4AC, que passa símbolo por símbolo para a subcamada PHY. Na segunda

etapa, cada símbolo é codificado usando o esquema NRZI(ÀZonRerzJm /o a'ro .lln'er/e4. Neste esquema,

as transições são usadas para representar dados iguais a le a ausência de transição os dados iguais a 0.

A grande desvantagem deste esquema está relacionada em uma eventual perda de sincronismo entre o

receptor e o transmissor, no caso deste enviar uma seqüência muito longa de zeros. Este problema é

resolvido na primeira etapa de codificação, uma vez que cada símbolo gerado deve ter no mínimo duas

transições e no máximo três zeros consecutivos. Além disso, deve-se assegurar que exista no máximo t

10 % de variação da componente dc em relação ao centro nominal.

2.3.S.2.2 Sincroniwção de Clock

No caso de redes com topologia em anel, todos os repetidores conectados através da rede devem ser

sincronizadas. Na rnepção, normalmente é possível obter informações de c/oct a partir dos sinais

recebidos, por meio das transições impostas pelo esquema de codificação aditado, como é caso do

esquema de codificação 4B/5B empregado nas redes FDDI. Tais informações de c/oct permitem

sincronizar a recepção dos dados da rede e realizar a amostragem adequada dos mesmos. Contudo, o

valor no c/oct usado na recepção de dados dique, usualmente, do c/ocl da própria estação, que é usado

na transmissão de dados. Esta diferença pode implicar na variação do tamanho dos bits no caso de
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retransmissão dos dados recebidos através da rede. Este problema é resolvido, utilizando-se um ózÍ8er

elástico (e/ rícfO óz€8er) entre a recepção e a transmissão.

Os dados são colocados neste ózl8er elástico na taxa do c/oci obtido a partir do sinal recebido e são

retirados do mesmo na taxa do c/oc# da estação (Figura 2.31). Ele possui uma capacidade de

armazenamento de 10 bits e se expande ou se contrai de acordo com a necessidade. Se o c/ocl de

recepção 6or mais rápido que o c/ocl da própria estação, o ózl8er se expande para evitar a perda de bits.

Se o c/ocl de recepção for mais lento, o óz€8er se contrai, evitando a inserção de bits adicionais.

Subcamada MAC
Símbolos

los

Subcamada PHY

Subcamada PMD

PO/se

Legenda:

P\ - Primary ring - in
PO - Primary Rins- Out

SX - Secondary Rins - in
SO - Secondary Rime- Out

Figura 2.3 1 - Diagrama da Camada Física (PHY e PMD) de uma Estação FDDI

O ózl8er elástico é iniciado quando da recepção do preâmbulo de cada quadro, que, em princípio,

consiste de uma sequência de 16 s]mbo]os ]d7e. Para acomodar as diBrenças existentes entre os c/ocas

de recepção e da estação propriamente dita, este óz€8er pode, então, absorver símbolos destepreamó/e.

A utilização do ózl8er elástico pemiite apenas tratar diferenças de c/oct da ordem de t 4,5 da duração de
um bit.
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2.3.5.3 Subcamada PMD

A subcamada PMD está relacionada com características que são dependentes do meio, como meio de

transmissão propriamente dito, os tipos de conectores e tipos de portas associadas e requisitos de
desempenho.

As redes FDDI operam, normalmente, com anel duplo: um anel primário e um anel secundário. Tais

anéis transmitem dados em direções opostas. Sob condições normais, o anel secundário permanece
inoperante.

Nem todas as estações estão conectadas aos dois anéis, nem tampouco possuem funcionalidades

idênticas. São definidos vários tipos de estações e topologias físicas e lógicas para as redes FDDI, que
são descritos nos próximos itens.

2.3.5.3.1 Tipos de Estações

São definidos quatro tipos básicos de estações ou nós de uma rede FDDI . Os nós têm, como íiinção

básica, repetir os dados recebidos, não realizando, necessariamente, fiinções de recuperação de erros da

camada de enlace. Isto implica que, um nó possui pelo menos um par de entidades PHY e PMD e.

opcionalmente, entidades MAC. Uma estação, por sua vez, é capaz de receber, gerar e transmitir

informação, possuindo pelo menos uma entidade PHY, PMD e MAC. Assim sendo, pode-se dizer que

todas estações FDDI são nós, mas nem todos nós são estações [KESSLER91J:

' Sfag/e ,4/fac&me r Sfa//OH(SAS): está, normalmente, conectada a um concentrador, SAC ou

DAC, e não diretamente ao anel dual FDDI. Possui entidades PHY, PMD e MAC(Figura 2.32
(a»a

e Z)wa/ ,4ffac&melzf .9ía//aH(DAS): pode ser conectada diretamente aos dois anéis, primário e

secundário, como também a um concentrador em uma tipologia em árvore. Possui dois conjuntos

de entidades PHY e PMD e uma ou duas entidades MAC(sine/e MAC ou dua/ MAC DAS)
(Figura 2.32 (b».

' SfHg/e ,4#acámeiz/ Co ce fragor(SAq: é, normalmente, usado para interconectar estações a

concentradores DAC, possuindo dois conjuntos ou mais de entidades PHY e PMD e.

opcionalmente, uma entidade MAC (Figura 2.32 (c».

B Z)Ha/.4/facáme f Co ce fra/or(DAC): é, usualmente, conectada aos dois anéis, possuindo portas

adicionais para interconexão com uma ou mais estações, que fazem parte lógica do anel, embora

estalam fisicamente isoladas do mesmo. Um DAC possui três ou mais conjuntos de entidades PHY

e PMD para interconexão com os anéis e as estações adicionais e, opcionalmente, uma ou mais

entidades MAC(Figura 2.32(d».
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Entidade MAC Única Entidades MAC Duais

LLC LLC

pil::::l:se'kil sii llpo
taÕ Single Áttachment

Staffon (SAS)
(]aü Dual Attachment Station (DASà

Configuratiotl Switch

PMD 2

(cà Single Attachment ConceYttrator qSÀq

Con$guration Switch

!L!..ê91.$i' po'

(dà Dual Áttachment Concentrator ÇDÊiCà

Legenda

(4') entidade opcional PI - Primary ring - in
PO - Primary Rins- Out

SI
se

SecondaryRing-ln
Secondary Ring- Out

Figura 2.32 - Tipos de Estações FDDI
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Em todos estes tipos de nós e estaçõn, existe a componente referente ao SMT(Srarfon À4anagemen/) que

interage com todas as entidades PMD, PHY e MAC para fins de gerenciamento. Na Figura 2.32, esta

componente não Êoi desenhada para fins de simplificação.

2.3.5.3.2 Tipos de Portas

Cada um dos tipos de estações descritos anteriormente (item 2.3.5.3.1) possui diferentes tipos de portas,

que determinam como cada um desses tipos de estações pode ser interconectado a uma rede FDDI.

Na realidade, os diferentes tipos de portas restringem os tipos de interconexão permitidos aos diferentes

tipos de estações e, conseqüentemente, estabelecem regras para a definição de tipologias de redes FDDI.

São especificados quatro tipos de portas:

e Tipo A: é usada para interconectar estações DAS e DAC ao tronco principal do anel. Possui uma

entrada para recepção de dados do anel primário(PI - Prfmaz7 Fine, in) e uma saída para

transmissão de dados através do anel secundário(SO - Secondazy rfng, Our).

B Tipo B: é usada para interconectar estações DAS e DAC ao tronco principal do anel. Possui uma

entrada para recepção de dados do anel secundário(SI - Secona(a77 Fine, in) e uma saída para

transmissão de dados através do anel primário(PO - .PrfmaO, rfng, (h/).

B Tipo M(À4as/er): é usada para conectar um concentrador SAC ou DAC a estações(SAS ou DAS)

ou a outros concentradores. Possui uma entrada para recepção e uma saída para transmissão de

dados através de um tronco secundário ou de uma árvore conectada ou não ao anel principal.

B Tipo S(Suave): é usada para conectar uma estação SAS ou um concentrador SAC a um

concentrador SAC ou DAC. Possui, também, uma entrada para recepção e uma saída para

transmissão de dados através de um tronco secundário ou de uma árvore conectada ou não ao anel

principal.

Cada tipo de porta está associado a um tipo de conector(MIC - .A4edla in/educa Connecfor), sendo

especificados, portanto, os conectores MIC A, MIC B, MIC M e MIC S a serem utilizados com fibra

multimodo e os conectores MIC SA, MIC SB, MIC SM e MIC SS a serem empregados com fibra

monomodo. Tais conectores são diferentes entre si para evitar a conexão entre equipamentos

desenvolvidos para um ou outro tipo de fibra.

A partir daí, são definidos, ainda, alguns tipos de cabo: cabo A-B, para interconexão de estações DAS e

concentradores DAC através do tronco principal do anel, e cabo M-S, para interconexão de um

concentrador e uma estação/concentrador. Outros cabos de propósito mais geral podem, também, ser

utilizados, tais como: cabo S-S, para interconexão de duas estações de quaisquer tipos, e cabo AM-BM.

para interconexão de estações DAS e concentradores DAC através do tronco principal do anel ou de uma

DAS a um DAC através de um tronco secundário. A utilização de cabos mais específicos tem, como
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vantagem, evitar a interconexão errónea entre portas de estações e concentradores e, como desvantagens,

a necessidade de especificar tipos de cabos diferentes para uma dada rede e o custo decorrente.

A Tabela 2.4 ilustra os tipos de conexões permitidas entre os vários tipos de portas descritos.

Nota :

('p) - Interconexão através de um tronco secundário ou através de uma árvore

Tabela 2.4 - Relação entre os Tipos de Portas e os Tipos de Interconexão entre as Estações

2.3.S.3.3 Tipologias Suportadas

Considerando os diversos tipos de conexões possíveis entre estações e concentradores de uma rede FDDI.

conforme 6oi apresentado no item 2.3.5.3.2, podem-se especificar os seguintes tipos de tipologias físicas:

Anel Dual: consiste de um conjunto de estações DAS conectadas através de dois anéis, primário e

secundário, com direções opostas de transmissão de dados, estando, em condições normais,

somente um anel em operação. A operação concomitante dos dois anéis somente é possível se

todas as estações possuírem duas entidades MAC. Tais estações DAS podem corresponder tanto a

estações de usuários finais ou servidores de rede, como também a pontes(óridges) usadas na

interconexão da rede FDDI a outras redes locais. Neste último caso, a rede FDDI pode ser usada

como espinha dorsal(óactóone) de um conjunto de redes locais.

+

e Árvore de Concentradores: trata-se de uma topologia hierárquica em estrela, em que um

concentrador ocupa a posição de raiz da árvore. A este concentrador podem estar conectados
outros concentradores ou estações

e Anel Dual com árvores: corresponde à tipologia mais geral, reunindo as vantagens das duas

topologias anteriores quanto à disponibilidade das estações do anel e flexibilidade para inserção,

remoção e alteração de localização de concentradores e estações nas árvores.

Tipos de Portas

Portas A e B Cabo A-B

Cabo AM-BM

Cabo S-S

DAS o DAS

DAC+.>DAC

DAS+IDAC
Portas M e S

 
DAC+.ASAS

SAC ++P SAS

DAC+.}SAC l
SACA.>'SAC
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A Figura 2.33 mostra um exemplo deste último tipo de tipologia, a de caráter mais geral,

correspondente a um anel dual com árvores. Nesta âgura, pode-se observar o anel do tronco principal,

que interconecta estações DAS e concentradores DAC, e três troncos secundários, que a partir de um nó

raiz, referente a um concentrador DAS do próprio anel, interconecta concentradores SAC e estações

DAS

Legenda :

n. - DAC(Z)m/.dr/acÃmen/ Concen/ra/or)[] - DAS(Z)ua/.4//acÃmen/ Sla/fon)
Z::\ - SAC(Sfngfe .d/racÃmen/ (;oncen/ralar)[1] - SAS(Sine/e .d//acAmenr SZarfon)

Figura 2.33 - Exemplo de uma Rede FDDI com Tipologia Anel Dual com Árvores

A Figura 2.34 mostra como os diversos componentes da rede da Figura 2.33 são interconectados através

dos diversos tipos de portas existentes, possibilitando visualizar também o caminho seguido pelo roAen
ao circular através desta rede.

2.3.5.3.4 Mecanismos de Configuração

Uma das características mais importantes das redes FDDI está relacionada com sua robustez. Em uma

rede com topologia semelhante à da rede apresentada na Figura 2.34, i.e. tipologia de anel dual com

árvores, podem-se identificar, basicamente, quatro tipos de falhas:

e Falha de uma estação ou conéentrador do tronco principal: As estações DAS e concentradores

DAC interconectados através do anel do tronco principal possuem, normalmente, um sistema de

óypass óptico, que pode ser ativado automaticamente, no caso de falha da estação ou concentrador

em questão, pela própria estação ou por uma estação vizinha(Figura 2.3 1). Obviamente, somente

um número limitado de estações consecutivas do anel principal pode ter seu sistema de Zlypass
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óptico atiçado, de modo a garantir que não se atinja o valor máximo permitido de perda do sinal
Óptico.
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Figura 2.34 - Exemplo de Interconexão entre os Vários Tipos de Portas de uma Rede FDDI com
Tipologia Anel Dual com Árvores

e Rompimento do anel do tronco principal: as estações, interconectadas através do trwho de cabo

que 6oi rompido, atavam, automaticamente, suas portas de modo a conectar os pontos abertos dos
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anéis primário e secundário (PO com SI e SO com PI). Passa, então, a existir um único anel. No

sentido do anel swundário, nas estações onde existe apenas uma única entidade MAC, o sinal é
apenasrepetido.

e Falha de uma estação ou concentrador de um tronco secundário: Neste caso, o concentrador,

ao qual está conectada a estação ou concentrador em questão, aviva as suas portas de modo a isolar

a estação com problemas.

e Rompimento de um tronco secundário: O concentrador, ao qual está conectada o cabo de tronco

secundário rompido, aviva a$ suas portas de modo a isolar o trecho de cabo com problemas. O anel

continua a operar normalmente, tomando o tronco secundário totalmente isolado do mesmo.

Conforme üoi descrito, utilizam-se, normalmente, os Dais e DACs no anel do tronco principal e os

mASs e SACs como elementos das árvores, que constituem os troncos secundários. No caso de

rompimento de cabo, este tipo de configuração oferece apenas redundância de rotas para as estações

interconectadas através do anel principal. Com o objetivo de se obter redundância de rotas também nos

troncos secundários, pode-se, então, utilizar DACs e DASs nestes troncos. Este conceito é conhecido

pelo nome de daa/ &omf g

A Figura 2.35 apresenta um exemplo simples de uma configuração dize/ Aomfng, em que vários

concentradores DACs são interconectados ao anel do tronco principal e aos mesmos são ligadas as

estações DASs. Cada estação está conectada a dois concentradores, existindo uma conexão primária

(porta A da estação DAS e porta M de um concentrador DAC) e outra conexão de óact up(porta B da

estação DAS e porta M de outro concentrador DAC). No caso de ocorrer uma falha na conexão primária,
a conexão de óací up é automaticamente ativada.

@
A

UIMIM

/'\.

Figura 2.35 - Exemplo de Configuração Z)zm/ .fiomfng
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2.3.S.3.S Meios Físicos de Transmissão

Originalmente, a camada PN4]) 6oi especificada para fibras multimodo(MMF - À4u/fí .Acode .FTóer),

utilizando como transmissores LEDs (Zlfg&/-.Em/r/fng Z)jades) com comprimento de onda de 850 ou 1325

nm. Tais fibras eram do tipo 62,5/125 Fm, tendo-se como altemativa, também, as fibras 50/125 pm e

100/140 pm [MIRCHANDAN193]. A distância máxima entre duas estações adjacentes é de 2 km, sendo

permitido um número máximo de 1000 conexões físicas. Tal número de conexões não corresponde ao

número máximo de estações na rede, que está limitado a 500, uma vez que as estações DAS, por

exemplo, possuem, na maioria das vezes, duas conexões físicas, uma com o anel primário e outra com o

anel secundário. O comprimento máximo da fibra é de 200 km, com o oUetivo de restringir o tempo de

propagação do /open na rede. No caso de uma rede com tipologia em anel, este comprimento deve ser

igual a 100 km, pois se ocorrer alguma falha, por exemplo, rompimento do cabo do anel, o comprimento

do anel deve duplicar através da ativação dos mecanismos de configuração mencionados anteriormente

(item 2.3.5.3.4).

Com o oUetivo de permitir distâncias maiores entre estações adjacentes, 6oi especificada, então, a

camada PMD para fibras monomodo (e.g. 8/125pm). Neste caso, utilizam-se como transmissores os

díodos a laser, sendo possível estações separadas entre si de uma distância de até 60 km.

Outras especiâcações foram elaboradas para esta camada, de modo a possibilitar que uma rede FDDI

opere sobre enlaces de fibra óptica com taxas de transmissão variando de 155,52 Mbps (OC-3, STM-l) a

1244,16 Mbps (OC-24, STM-8) ou 2488,320 Mbps (OC-48, STM-16), segundo a estrutura das

hierarquias SONET/SDH. Estas espmificações são conhecidas como FFOL(FDDI Ão//ow-Olz laca/

área NaMorA).

Por último, tem-se, ainda, as redes CDDI((:k#per l)üú'fóu/ed Z)a/a in/eigace) ou TP-DDI(Twfs/ed.Pafr

Z)fs/rfóu/ed Z)arca ]nrei$ace) que utilizam, como meio de transmissão, cabo UTP - 1 00 Q - Categorias 3,

4 e 5 ou cabo STP - 150 Q - Tipo 1. Neste caso, a distância máxima entre uma estação e um
concentrador não deve exceder 100 m.

2.3.6 Redes ATM (Asynchronous Transfer Mode)

As redes ATM foram aprovadas pelo ITU:-T(Interna/lona/ Ze/ecommunfcarfon Unfon -

Ze/ecommzznfcaffoPZ) como o padrão para serviços B-lSDN(Broas - Zn/ep'a/ed Sewices Z)fgf/a/

Àre/}mr#) e podem ser utilizadas no âmbito de uma rede local, metropolitana ou de longa distância. Têm
como principais características:

e utilizam a técnica de comutação de células de tamanho fixo igual a 53 bytes;

+ suportam aplicações multimídia que podem combinar dados, voz e vídeo, empregando, como

meios de transmissão, enlaces de alta velocidade;
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e atendem aos requisitos de vários tipos de serviços, com taxas de bit constante(CBR) e variável
(VBR);

e suportam serviços com requisitos de banda de transmissão diferenciados;

e permitem a alocação dinâmica de banda de acordo com a demanda

O terno fransger refere-se aos aspectos de transmissão e chaveamento, portanto fraizs$er made

corresponde a uma maneira específica de transmitir e chavear informação em uma rede. O termo

asy/zc#/OHOHS, no contexto de transmissão multiplexada, decorre do fato da banda de transmissão ser

alocada dinamicamente, de maneira assíncrona, de acordo com a demanda. Uma unidade de dados, i.e.

uma célula, associada a um canal pode ocorrer em qualquer instante(lide Figura 2.36).

Célula

Cabeçalho

Repetição Assíncrona

Figura 2.36 - Princípio de Operação do ATM

As padronizações do ATM têm sido desenvolvidas pelo próprio ITU-T e pelo ATM Forum, que é

consórcio da indústria intemacional sem fins luaativos e oUetiva acelerar o desenvolvimento de

produtos e serviços ATM. e promover a cooperação da indústria com a ânalidade de garantir a

interoperabilidade desses produtos. Foi fiindado em outubro de 199 1 por quatro companhias: North

Telecom, Sprint, SUN Microsystems e Digital Equipment Corporation (DEC) e, em janeiro de 1992, foi

aberta a sua participação para a indústria.

2.3.6.1 Conceitos Básicos

Neste item, são apresentados alguns conceitos básicos, que são utilizados no decorrer do texto sobre a

twnologia ATM.

2.3.6.1.1 Interfaces UNle NNI

São especificados dois tipos de interfaces (vida Figura 2.37)

e UNI(Uxer Àre orl /a/eiybce): existe entre um comutador ATM e a estação ATM do usuário e

entre um comutador de ATM privativo e um comutador de ATM público.

8 NNI(Ares'or# A/eü'ork /a/ei=áace): existe entre comutadores ATM privativos e comutadores
ATM públicos.
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Pública

Usuário
ATM

Switch
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Público

Switch
ATM

Público
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Usuário
ATM

Switch
ATM

Privativo

Pública NNI

Switch
ATM

Público
Switch
ATM

Público
Usuário
ATM Privativa

Figura 2.37 - Interfaces UNI e WI

2.3.6.1.2 Vias de Transmissão, Vias Virtuais e Canais yiHuais

A operação de uma rede ATM é baseada na utilização de vias de transmissão, vias virtuais e canais

virtuais, que podem ser definidos da seguinte maneira:

e Canal Virtual (VC): descreve o transporte unidirecional de células ATM associadas a um único

identificador VCI.

e Enlace de Canal Virtual: transporte unidirecional de células ATM entre um ponto de acesso e

outro ponto de comutação de canal ou entre dois pontos de comutação de canal.

e Conexão de Canal Virtual (VCC): concatenação entre enlaces de VC que se estende entre dois

pontos finais onde a camada de adaptação é acossada. Prevê a trans6uência âm-a-fim de células

ATM entre usuários ATM.

e Via Virtual (VP): descreve um conjunto de enlaces de VC, associados a um identificador VPI,

que possuem o mesmo ponto final.

e Enlace de Via Virtual: conjunto de enlaces de VC, identificado através do mesmo VPI, entre um

ponto de acesso e outro ponto de comutação de via ou entre dois pontos de comutação de via.

e Conexão de Via Virtual (VPC): conjunto de VCCs, que possuem os mesmos pontos finais. Todas

as células transportadas através dos VCCs de uma única VPC são comutadasjuntas.

. Via de Transmissão (TP): estende-se entre elementos de rede que constituem o sistema de

transmissão.
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Pode-se afirmar, então, que uma via de transmissão (TP) contém uma ou mais vias virtuais (VP). Uma

via virtual, por sua vez, contém um ou mais canais virtuais (VC). A comutação pode ser realizada a

nível da vía de transmissão, da via virtual ou do canal virtual (vida Figura 2.38).

Canais
Virtuais

Via de
Transmissão

Figura 2.38 - Via de Transmissão, Canais e Vias Virtuais

As vias virtuais são comutadas tomando por base os VPls. Os VP swi/c/zes terminam os enlaces de VP

(vede Figura 2.39). Os canais virtuais são comutados tomando por base os VCls e VPls. Os VC swi/cães

terminam os enlaces de VC e VP (vede Figura 2.40). Os VPls e VCls são usados para ratear as células

através da rede.

Deve-se observar que os valores de VPls e VCls são únicos em uma via de transmissão (TP) específica.

Cada TP existente entre dois equipamentos de rede (e.g., sw/fc/z ATM) utiliza VPls e VCls

independentemente.

VCll
VC12

VC13

F= vc14

VC13l:==]
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VC15
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VC15
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VCll
VC12

VP Switch

Legenda
VCI Virtual Channel Identi$er

VPI
Virtual Pata

Virtual Pata Identi$er

Figura 2.39 - Comutação de Via Virtual
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Figura 2.40 - Comutação de Canal e Via Virtual

2.3.6.2 Células ATM

O ATM opera com células de tamanho fixo, consistindo de um cabeçalho de 5 octetos e um campo de

informação de 48 octetos (vida Figura 2.41).

5 octetos 48 octetos

Campo de Informação

Célula de 53 octetos

Figura 2.41 - Esüutura Geral de uma Célula ATM

A utilização de células pequenas de tamanho fixo tem como vantagens: redução do tempo de espera em

fila das células de alta prioridade e chaveamento mais eficiente.

2.3.6.3 Modelo de Referência ATM

C) modelo de referência ATM é baseado na definição de três planos (vede Figura 2.42)
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e Plano do Usuário : provê a transfmência de informação do usuário. Mecanismos referentes ao

controle de fluxo e recuperação de erros são incluídos.

e Plano de Controle: realiza ftlnções de controle de chamada e de conexão. Inclui as fiinções de

sinalização necessárias no estabelecimento, supervisão e liberação de uma chamada ou conexão.
P''\

e Plano de gerenciamento: inclui dois tipos de fiações

+ Gerenciamento de Camada : responsável pelas Mnções de gerenciamento dos recursos e

dos parâmetros das diversas subcamadas ATM.

+ Gerenciamento de Plano: responsável pelas funções de gerenciamento como um todo e pela

coordenação dos diversosplanos.

/"\
Os planos de controle e gerenciamento devem oferecer suporte aos serviços oferecidos pelo plano do

usuário. Os planos de usuário e de controle possuem, em comum, as camadas física e ATM. As camadas

superiores e de adaptação ATM são, normalmente, diferentes.

Plano de Gerenciamento

Plano de C

Figura 2.42 - Modelo de Referência ATMI

Neste modelo, podem-se identificar três camadas:

B Camada Física: prevê a transmissão de células ATM através do meio físico, que conecta dois

dispositivos ATM. Esta camada é constituída de três níveis: secção de regenerador, secção digital

e via de transmissão.

. Camada ATM: é comum a todos serviços, provendo o serviço de trans6uência de células. É

constituída de dois níveis referentes, respectivamente, a via virtual (VP) e canal virtual (VC).

e Chamada de Adaptação ATM: é dependente do serviço prestado. Mapeia informações das

camadas superiores em células ATM a serem transportadas através da rede B-lSDN e obtém as

informações das células, as monta adequadamente e as entrega às camadas superiores.
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As camadas superiores e a camada de adaptação ATM provêem interfaces e serviços para aplicações de

usuário final incluindo .»ame re/qp, SMDS, IP e outros protocolos, além de APls. São suportadas

aplicações envolvendo a transmissão de voz, dados de pacote, vídeo e imagem.

Cada um dessas camadas é descrita com mais detalhes nos itens que se seguem

2.3.6.3.1 Camada Física

A camada física é subdivida em duas subcamadas: Subcamada do Meio Físico (PM- P&ysfca/ À4edfz/m) e

Subcamada de Convergência de Transmissão (TC- Zransmfsslon Com'ergence) (lide Figura 2.43).

Convergência

Segmentação e Montagem

Controle de Fluxo Genérico

Geração e Extração de Cabeçalho de Célula

Conversão do VPI/VCI da Célula

Multiplexação e Demultiplexação de Célula

ATM

Gerenciamento de
Camada

Desacoplamento de Taxa de Célula

Geração e Verificação de Seqüência de HEC
Delineamento de Célula

Adaptação de Quadro de Transmissão

Geração e Recuperação de Quadro de Transmissão

TC Camada
Física

Bittiming
Meio Físico de Transmissão

Legenda

AAL - ATM- .4cíapfa//on Z(Wer PM - P/Wsfca/ ,A4edfum suó/arar
NIM - Asynchronous Tratu$er Made Soir - Segmentation andReassemblySublq?n
=S - Cowergence Subtq)er 'TC - Trammission Cowergence Sublayer

Figura 2.43 - Funções das Camadas do Modelo de Referência do ATM

A Subcamada PM efetua todas as funções dependentes do meio. Prevê a transmissão de bits, incluindo o

seu alinhamento e o bf/ /imíng, e, se necessário, a conversão de sinais elétricos/ópticos.As fiações de óí/

rfmfng englobam a geração e recepção de formas de onda adequadas ao meio, inserção e extração de

infomlações de óír rfmfng e, se necessário, a codificação de linhab

A Subcamada TC transforma o fluxo de células em um fluxo estável de bits para transmissão através do

meio físico. Na transmissão, mapeia células no formato de um quadro TDM(rime Z)fvfsfon

À/urze/exfng) e na recepção, tais células devem ser identificadas no quadro recebido. Realiza funções
referentes a:

e desacoplamento de taxa de célula: corresponde ao mecanismo de inserir células faze com o

oUetivo de adaptar a taxa de transmissão de células ATM à capacidade do sistema de transmissão.
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Na recepção, tais células são suprimidas e apenas as células com informações úteis são entregues à

camada ATM.

' geração e verificação de seqüência de HEC (.17eader Errar Co frei): na transmissão, o HEC é

gerado e inserido no campo correspondente do cabeçalho da célula. Na recepção, o seu valor é

recalculado e comparado com o valor contido na célula recebida. Se houver apenas erro em um

bit, ele é corrigido. Se houver erros em múltiplos bits, a célula é descartada.

e delineamento de célula: corresponde ao mecanismo aditado pelo receptor para determinar os

limites das células. A âm de proteger tal mecanismo contra algum ataque de violação, o campo de

informação da célula é codificado na transmissão e decodificado na recepção.

e adaptação de quadro na transmissão: é responsável pela adaptação do fluxo de células de acordo

com a estrutura de carga útil do sistema de transmissão utilizado. Na recepção, e6etua a extração

das células dos quadros de transmissão.

e geração e recuperação de quadro de transmissão

Os meios físicos de transmissão utilizados podem ser fibra óptica, cabo coaxial e par trançado. Existem

três organizações de padronizações, que têm especificado a camada física para redes ATM:

8 Padronizações da ANSI : foram definidas três interfaces baseadas na hierarquia SONET em fibra

Óptica monomodo: STS-1 - 51,84 Mbps, STS-3c - 155,52 Mbps e STS-12c - 622,08 Mbps , além

da interface DS3 - 44,736 Mbps usando PLCP(P/psfca/ Zq/er Comergence Pro/oco/) da

padronização DQDB.

e Padronizações CCITT/ITU-T : foram deâlnidas duas interÊaws baseadas na hierarquia SDH

além de outras interfaces baseadas na hierarquia PDH: STM-1 - 155,520 Mbps, STM-4 - 622,08

Mbps, DSI - 1,544 Mbps, EI - 2,048 Mbps, DS2 - 6,3 12 Mbps, E3 - 34,368 Mbps, DS3 - 44,736

Mbps usando PLCP e E4 - 139,264 Mbps.

e Interfaces ATM Forum: foram deHmidas quatro interfaces físicas. Duas seriam usadas em redes

públicas e correspondem às interfaces DS3 e STS-3c padronizadas pelo ANUI e ITU-T. A
interface SONET STS-3c pode ser suportada em OC-3, tanto em fibra monomodo como

multimodo. As demais interfaces são destinadas às redes privativas e incluem: FDDI - 100 Mbps

(fibra multimodo), Fíóer C&anPze/ - 155,52 Mbps (fibra multimodo), cabo STP - Tipos l e 2 -

1 55,52 Mbps e cabos UTP - Categorias 2 e 5 - 45 e 1 55,52 Mbps.

2.3. 6.3.2 Camada ÁTMI

Esta camada têm como funções básicas (vida Figura 2.43)

. Controle de Fluxo Genérico: é definido apenas para a interface UNI de redes B-lSDN. Permite

controlar o tráfego ATM na rede do cliente, evitando condições de sobrecarga na UNI.
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e Geração e Extração de Cabeçalho de Célula: Ao receber o campo de informação da célula da

camada AAL é gerado o seu cabeçalho para que a mesma possa ser transmitida. Na recepção, tal

cabeçalho é extraído e o campo de informação da célula é entregue à camada AAL.

B Conversão de VPI/VCl: Nos swffc/zes VP, ocorre sempre conversão dos valores do VPI e nos

swi/cães VC, ocorre conversão tanto dos valores do VPI como do VCI das células recebidas e

encaminhadas adiante (vede Figura 2.44).

e Multiplexação e Demultiplexação de Células: na transmissão, células de VPs e VCs individuais

são multiplexadas em uma cadeia de células. Na recepção, ocorre a demultiplexação, em que as

células recebidas em uma cadeia são encaminhadas ao respectivo VP ou VC.

ATI/b4 Szoítc/z

Porta l Porta2

Porta 3 l\xÜ \l!/\(l l\xÜ \l)lr\(l

Figura 2.44 Função de Conversão de VPI/VCI

2.3.6.3.3 Camada de Adaptação ATM

Esta camada têm por íilnção realizar a adaptação entre os serviços prestados pela camada ATM e os

requisitos de operação das camadas superiores. As PDUs(Proroco/ Z)afa {lXnfr) das camadas superiores

são mapeadas em campos de informação das células ATM.

É organizada em duas subcamadas

e CS(ConpepgeHce S ó/ater): provê filnções necessárias ao suporte de aplicações específicas

usando os serviços da camada AAL. É, portanto, dependente do tipo de serviço prestado .

 
Ê

  10 3 U
  2 2 11
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. SAR(SegmeHlaf/oiz and Reassemó/y Swó/ater) : é responsável, na transmissão, pela

segmentação de CS-PDUs em células ATM e, na recepção, pela montagem de CS-PDUs a partir
das células rewbidas.

Foram especificados cinco tipos de protocolos AAL, que devem atender às classes de serviço A, B, C e

D, definidas considerando a relação de tempo entre a fonte e o destino, a taxa de bits e o modo de

operação (Tabela 2.5).

Tabela 2.5 ClassiHcação dos Serviços para a Subcamada

Os diferentes tipos de protocolos AAL têm como características

B AAL 1: especifica como circuitos TDM podem ser emulados sobre redes ATM. A emulação de

circuito é especificada para o suporte de DS 1, DS3 e nxDSO.

e AAL2: espwifica o transporte ATM de circuito orientado à conexão para serviços com taxa de bit

variável, como é o caso de aplicações envolvendo vídeo e áudio.

e AAL3/4: suporta tráfego com taxa de bit variável orientado ou não orientado à conexão.

Aplicações de transmissão de dados, como o SMDS, utilizam AAL3/4. Dois modos de serviço são

especificados:

+ Modo Orientado à Mensagem: usado na trans6uência de dados.»amei (com cabeçalho e

aai/er). Qualquer protocolo OSI pertence a esta categoria.

+ Modo Orientado à Cadeia: usado na transhrência de blocos de dados com baixa taxa de

transmissão e com requisito de pequenos atrasos. Cada bloco é trans6aido em uma célula

ATM

São definidos, ainda, dois procedimentos de operação: operação com coníiabilidade, com

mecanismos de controle de fluxo e recuperação de PDUs através de sua retransmíssão, e

operação sem confiabilidade, sem mecanismos de recuperação de PDUs.

  Classe A Classe B Classe C Classe D

Relação de tempo entre a
Origem e o Destino Necessário Necessário Desnecessário Desnecessário

Taxa de Bit Constante Constante Variável Variável

Modo de Operação Orientado à
Conexão

Orientado à
Conexão

Orientado à
Conexão

Não Orientado à
Conexão

TipodeAAL AALI AAL2 AAL3-5 AAL3-5

Exemplos DSI,EI,
nx64Kbps

Vídeo, Audio E?game Retay,
X.25

IP, SMDS
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+ AAL5: prevê serviços similares às AAL3/4. Não implementa, contudo, íimções de

multiplexação.

2.3.7 Redes Comutadas

A grande maioria das redes locais e metropolitanas empregam a técnica de comutação de pacotes e,

portanto, no modo de acesso compartilhado. Nesse modo, todas as estações de um segmento de rede

compartilham a banda de transmissão disponibilizada para aquela rede. Assim, no caso de uma rede

Ethernet, a banda de transmissão de 10 Mbps é compartilhada e alojada, dinamícamente, entre todas

estações da rede. Como resultado, tem-se, para a cada estação uma banda bem menor que nem sempre

atende às necessidades das aplicações utilizadas.

Com o advento de aplicações cada vez mais complexas, a tendência'natural é que as redes locais se

tornem cada vez mais sobrecarregadas com um desempenho cada vez pior. Uma das soluções

tradicionais para resolver esse problema é segmentar as redes em grupos de trabalho menores, onde,

conseqtíentemente, tem-se um número menor de estações competindo pela banda de transmissão da rede.

Ou, ainda, substituir a tecnologia da rede por uma outra mais rápida.

Diante dessa realidade, uma solução que tem se mostrado bastante atrativa é o emprego de redes

comutadas. Elas possibilitam o reaproveítamento de toda a inâ'a-estrutura de cabeamento, placas de rede

e da própria inda-estrutura de gerenciamento, sendo necessário, apenas, substituir os óuós.

Tais redes são implementadas por equipamentos comutadores, que podem operar segundo duas técnicas

básicas: score-anal:#o/-l+/ard e cuf-f/zrozíg/z.

2.3.7.1 Técnica Score-aHz#-Fo/ward

Os equipamentos, que utilizam esta técnica, operam de maneira bastante semelhante a uma ponte. Todo

quadro que chega a uma porta deste equipamento é armazenado e analisado para veriãcar se existe

algum erro(e.g. erro de FCS em um quadro Ethemet). Em caso negativo, é consultada uma tabela de

endereços para determinar a partir do endereço MAC destino para qual porta tal quadro deve ser
enviado.

Este tipo de técnica introduz um atraso da ordem de 1200 FS na transmissão do quadro [SHARER95]. E

implementado em equipamentos denominados "óz€8eríng swffcàes".

2.3.7.2 Técnica CuZ-Zbraug#

No caso desta técnica, assim que é recebido um quadro e obtém-se o endereço MAC da estação destino a

partir do seu cabeçalho, esse quadro já começa a ser enviado para a porta destino correspondente. Com

isso é introduzido um atraso bem menor na transmissão dos quadros.
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Essa técnica pode ser implementada nos equipamentos de rede de duas formas

e Comutação Cruzada (Cross-Bar Switch): assim que um quadro chega em uma porta, é

determinado o endereço da porta destino, e ele é inserido em uma FIFO(.lqrsf-/n /}rsr-our) de

saída. Se existirem, por exemplo, três quadros nesta fila e se o caminho referente ao primeiro

quadro estiver ocupado, os outros quadros devem esperar até que esse caminho Soja liberado e o

primeiro quadro da fila sda enviado para que, finalmente, possam ser transmitidos ao seu destino.

Tal procedimento pode implicar em atrasos significativos, principalmente, no caso de mu/ffcasf de

quadros.

e Comutação de Células no Bac#p/a/te: os quadros que chegam em cada porta são segmentados

em células menores de tamanho nexo, cujo cabeçalho contém o endereço da porta destino para a

qual a mesma deve ser enviada. Na porta destino, tais células são armazenadas de modo que sda

possível remontar o quadro original. Como a banda de transmissão do backplane costuma ser

maior do que banda agregada de todas portas e -é multiplexada usando a técnica TDM

(nmeZ)lvfsfon .A/a/r@/exfpzg), o desempenho é melhor do que no caso anterior com atrasos bem

menores.

2.3.7.3 Produtos de Mercado

O emprego de técnicas de comutação associado a tecnologias de redes locais tradicionais têm crescido

bastante. Os primeiros /mós comutados surgiram para a tecnologia Ethemet e, hoje, já existem /zzzós para

tecnologias Token Ring, FDDI e Fast Ethemet.

Uma solução bastante comum, oferecida pelos fornecedores de redes locais, têm sido hubs comutados

com dois tipos de porta. Um exemplo típico seriam os /zz/ós que possuem várias portas Ethemet e

algumas FDDI, cuja aplicação imediata são os grupos de trabalho que operam segundo o modelo

cliente-servidor. As estações clientes são ligadas às portas Ethemet e as servidoras às portas FDDI, que

também podem ser empregadas para conectar tal grupo de trabalho a uma rede óac#bone. Neste tipo de

/zz/ó, é usual utilizar a técnica de s/ore-ancilJb/"tf/ap'd. já que é necessário utilizar óz€8ers para

compatibilizar a velocidade dos dois tipos de acesso.

Alguns equipamentos de mercado permitem, ainda, que a utilização de uma das técnicas score-and-

Jo/ward e cur-rÀroug# soja configurada via software.

Outro recurso que alguns Ãubs deste tipo têm oferecido é a criação de diferentes redes virtuais,

permitindo, assim, que um grupo de trabalho possa ser dividido em grupos de trabalhos menores

correspondentes a diferentes redes virtuais.
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2.4 Interconexão de Redes

A Figura 2.45 ilustra a relação existente entre os principais elementos usados na interconexão de redes

locais, metropolitanas e de longa distância e o Modelo OSI. Podem-se identificar três tipos de elementos

de interconexão: os repetidores, as pontes e os roteadores, que atuam em camadas diferentes do Modelo

OSI

Aplicação

Apresentação

Roteador

Ponte

Meio Físico Meio Físico

Figura 2.45 Elementos de Interconexão e o Modelo OSI

2.4.1 Repetidores

Conforme pode-se observar através da Figura 2.45, um repetidor atua na camada física do Modelo OSI,

exercendo a função de regenerador de sinal entre dois segmentos de redes locais. Amplifica o sinal

recebido de um segmento de rede e repete esse mesmo sinal no outro segmento. Pemiite interconectar

dois segmentos de redes locais de mesma tecnologia, eventualmente, operando sobre tipos de meios

físicos diferentes. Como resultado, é possível aumentar a extensão de uma rede local, comportando-se o

conjunto de segmentos interconectados como um único segmento.\

Um exemplo típico de utilização de repetidores é a interconexão de segmentos Ethemet: IOBase5 (ou

10Base2), cujo comprimento máximo é de 500 m (ou 185 m). Tal extensão pode ser ampliada até 2500

m(ou 925 m) através do emprego de até quatro repetidores, conforme especificam as correspondentes

normas de padronização.

Os &z/bs IOBaseT ou 100BaseT (100BaseT4 ou 100BaseTX) atuam como repetidores pelo fato de

regenerarem os sinais recebidos das suas portas.

2.4.2 Pontes

As pontes, por sua vez, operam a nível da camada de enlace do Modelo OSI, sendo invisíveis às camadas

superiores deste modelo As pontes podem ser utilizadas para interconectar redes de tecnologias



Capítulo 2 - Tecnologias de Redes Locais e Metropolitanas 83

diferentes (e.g., Ethemet, Token Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN) ou, simplesmente, para isolar o tráfego

entre segmentos de rede diferentes de mesma tecnologia. Apresentam-se como uma solução muito

comum para segmentar redes locais que estalam com problema de sobrecarga de tráfego.

Podem-se identificar três tipos de pontes [BURNS92]

e Ponte Transparente: provêm a conexão entre redes locais de mesma tecnologia ou de tecnologias

diferentes. Do ponto de vista das estações finais das redes interconectadas, a ponte é

"transparente", pois ela não é endereçável por estas estações e as memas exergam o conjunto

dessas redes como uma única rede sem terem nenhuma participação na determinação ou escolha

da melhor rota a ser seguida pelo quadro. Basicamente, este tipo de ponte opera da seguinte

maneira: quando recebe um quadro, ela examina o seu endereço MAC de origem e destino(source

and desffna/ion ad/reis) e consulta a sua tabela de endereços para processar tal quadro. O

endereço de origem é usado pela ponte para aprender em que segmento está cada estação,

atualizando a sua tabela de endereços; enquanto o endereço de destino é usado para determinar a

qual segmento de rede tal quadro é destinado. Se as estações origem e destino pertencerem ao

mesmo segmento, o quadro recebido pela ponte é, simplesmente, descartado. Se o endereço MAC

destino não constar dessa tabela, ela transmite o quadro correspondente a todos segmentos de rede

a qual está conectado. Se o endereço MAC destino constar dessa tabela, esse quadro é transmitido

através do segmento de rede correspondente ao endereço destino. O algoritmo de órfdgfng usado

nessas redes é, em geral, o spalznfng ü'ee.

e Ponte de Encapsulamento: é usada no caso da interconexão de duas redes locais de mesma

tecnologia através de uma terceira rede local de tecnologia diferente (e.g., vários segmentos de

redes Ethemet conectados através de uma rede Z)ac#óone FDDI) ou de um enlace de longa

distância(pontes remotas). Neste tipo de configuração, a ponte pega o quadro recebido de uma

rede local (e.g., rede Ethemet) e o encapsula no quadro da rede intermediária (e.g., rede FDDI) e a

outra ponte desencapsula o quadro recebido dessa rede intermediária(e.g., rede FDDI) e

encaminha-o à rede local destino (e.g., rede Ethemet).

e Ponte Source Ro íf g: neste caso, as estações das redes locais interconectadas devem fomecer

informações nwessárias para a ponte poder encaminhar corretamente os quadros. O nome "source

tour//zg" decorre do fato das informações de roteamanto serem providas pela estação origem

(source sfafions). As pontes não precisam manter uma tabela de endereços, pois decidem para

qual segmento devem encaminhar um quadro a partir das próprias infomiações nele contidas. Este

tipo de ponte é usada, tipicamente, na interconexão de redes Token Ring, pois trata-se de uma

solução desenvolvida pela própria IBM. O algoritmo de órfdglng usado nessas redes tem o próprio

nr\tnn rlp cf)forno r/ll/íínrl

Como vantagens ofmecidas pelo emprego de pontes, tem-se
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B prevê compatibilização entre redes que operam com o mesmo tipo de quadro MAC, mas com

taxas de transmissão diluentes (e.g., redes Ethemet e Fast Ethemet);

e realiza a conversão de formatos de quadros, quando utilizada para interconectar segmentos de

redes de tecnologias diferentes (e.g., redes Ethemet e Token Ring);

e permite aumentar a extensão das redes, cÜo limite de configuração já tiver sido atingido (e.g.,

segmentos de rede IOBase5 que já estalam conectados através de quatro repetidores);

e prevê segurança entre os segmentos de rede que conecta, permitindo que sda alterada a sua tabela

de endereços (quando esta existir) de modo a limitar os nós de rede que podem se comunicar

através da mesma;

e prevê redundância pemlitindo a definição de múltiplos caminhos entre duas pontes desde que

apenas um desses caminhos estala ativo por vez. No caso de falha do caminho ativo, o próprio

protocolo de spannfng /ree, usado na maioria das pontes, atava o caminho e a ponte de óackup

correspondente;

Em contrapartida, como limitações podem-se ter

B alta latência: poucas pontes operam na mesma taxa que o meio de transmissão, i.e., conseguem

processar um quadro antes que chegue o próximo;

B operação s/ore-anal:#o/")i/ard: a maioria das pontes operam no modo score-an(/:Éor"lllard, i.e,

amiazenam cada quadro recebido para depois transmiti-lo através do segmento de rede adequado;

e tráfego enter-segmento: as pontes deixam de funcionar adequadamente se existir muito tráfego

entre os segmentos que conecta. Para que isso sda evitado, deve-se determinar com cuidado as

interações existentes entre os diversos segmentos de rede e avaliar, periodicamente, como o perãl

de tais segmentos tem-se alterado.

2.4.3 Roteadores

Os roteadores amuam a nível da camada de rede do Modelo OSI. Pode ser usado para conectar redes

locais entre si ou redes locais a redes de longa distância, sendo o seu emprego mais comum no segundo

tipo de conexão. Filtra e encaminha os pacotes, determinando a melhor rota a ser seguida, a partir do

endereço de rede da estação destino(e.g., endereço IP). A melhor rota pode ser determinada,

empregando-se métricas diversas tais como: o caminho mais curto, com menor atraso de trânsito ou com

menor tráfego.

Os roteadores utilizam uma tabela de roteamento, que é atualizada a partir de informações de

roteamento e de algoritmos de roteamento executados sobre tais informações. As informações de

loteamento são transportadas através de protocolos específicos para este âim, denominados protocolos de\
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roteamento. Como exemplo dos mesmos, podem-se citar o RIP(Roz//fng //!Ãor'i71a/fon Pro/ocos e o

OSPFP(Open S/zorfes/ Paf/z Ffrsf Pro/ocos) usados na Intemet, que são associados, respectivamente, aos

algoritmos de roteamento denominados vec/or-dfs/ande e/fnX-srafe. Tais informações, dependendo do

tipo de algoritmo empregado, são disseminadas para todos os roteadores (e.g., algoritmo vec/or d/s/anca)

que existem na rede ou entre roteadores vizinhos (e.@., algoritmo /fnk-sra/e). [BERSEKAS92]

[PERLMAN] [STALLINGS93].

Diferentemente das pontes, os roteadores podem segmentar pacotes quando as redes interconectadas

operarem com tamanhos de pacotes diferentes. Tais pacotes são, posteriormente, remontados na estação

destino. No caso de problanas de encaminhamento de um pacote à estação destino, os roteadores, em

geral, notificam a estação origem (este é o caso da utilização do protocolo ICMP (Inrerne/ Con»'o/

ProrocoZ) da Intemet), o que não é deito pelas pontes.

Como vantagens dos roteadores, podem-se citar

e a escolha de melhores caminhos baseados em métricas diversas;

e a escolha de caminhos altemativos, no caso de falha de algum enlace de rede;

8 envio de notificação à estação origem no caso de falhas

B possibilidade de definir níveis de segurança de modo coibir o acesso a um determinado segmento

de rede por estações de outros segmentos;.

e implementação de mecanismos de./}rewa//, que pemlitem definir critérios de filtragem de pacotes

a serem trocados entre segmentos de rede;

e possibilidade de definir esquemas de endereçamento, que dependem do protocolo roteado (e.g.,

IP)

Como limitações, tem-se

e operação a velocidades menores que as pontes;

e maior diãculdade de conâgurar e manter que os #zlói e pontes;

e a configuração errada do esquema de endereçamento pode levar à degradação de desempenho da

comunicação entre as diversas redes.
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2.4.4 Comparação entre Pontes e Roteadores
A Tabela 2.6 contém um quadro comparativo entre pontes e roteadores [BURNS92]

Tabela 2.6 - Comparação entre as flmcionalidades das Pontes e Roteadores

2.5 Considerações Finais

A Tabela 2.7 contém uma comparação sucinta das principais tecnologias de redes locais e

metropolitanas a partir de parâmetros que são, usualmente, empregados na seleção de tecnologias de

redee

O primeiro aspwto corresponde à extensão geográfica da área que pode ser atendida pela rede, o que é

expresso pela classe da rede, pela distância máxima permitida entre as estações ou entre as estações e o

#uó e pela extensão total que pode ser atingida. Aqui, pode-se separar as redes em dois grupos: as redes

locais e as redes locais/metropolitanas, sendo que neste segundo grupo estão incluídas, somente, as redes

FDDI e ATM.

Parâmetros de Comparação Pontes Roteadores

Tipo de Endereço Tratado Endereço MAC. Endereço de rede (e.g., endereço
IP).

Endereçamento São invisíveis às estações da
rede.

Podem ser endereçados pelas
estações.

Modo de Operação Utiliza os endereços MAC
origem e destino.

Utiliza os endereços de rede
origem e destino e informações
de roteamento.

Segmentação Não é suportada. E realizada na conexão de redes

que operam com tamanho de
pacotes diferentes.

Notiãcação à Estação Origem Não envia notificações. Pode enviar notificações para
informar sobre o sucesso do
encaminhamento de um pacote.

Seleção de Rotas Em princípio, ehtuam broadcasr
do quadrorecebido através de
um segmento de redes a todos os
outros segmentos as quais está
conectada. A partir do endereço

de origem dos quadros, aprende
em qual segmento está cada
rede, atualiza sua tabela intema
epode enviarosquadrospara
segmentos pré-determinados
(pontes transparentes).

Escolhe a melhor rota, podendo
utilizar diferentes métricas, e
determina rotas alternativas no

caso de algum problema na rede.

Segurança Implementa filtragem de
quadros.

Implementa âltragem de
pacotes.
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Legenda

FO
STP

Fibra Optica
Shielded Twisted-cair

TP
UTP

Fwfs/ed-Pafr (UTP ou STP)
Umhielded Twisted-cair

Tabela 2.7 - Comparação entre Tecnologias para LAN e MAN

Em segundo lugar, tem-se a tipologia. A grande maioria das redes, hoje, é implementada através de um

&z/ó, que exerce a função de um concentrador. Em alguns casos, a topologia intema do Azzb é uma via ou

anel, mas, do ponto de vista extemo, tem-se uma estrela(e.g., redes IOBaseT). Este tipo de topologia é

adequado a quase todos os ambientes. A topologia em anel, em particular, pode ser um fator restrito em

ambientes (e.g., uma planta fabril), onde o acesso aos pontos é difícil e a necessidade de realizar ligações

ponto-a-ponto entre eles pode ser um fator complicador na fase de instalação.

Outro requisito importante de prcjeto é o número de pontos que devem ser conectados, que por vezes é

um parâmetro de seleção de tecnologias e outras vezes de equipamento. Este é o caso dos Àuós 1 0BaseT,

em que o número de estações que podem ser conectadas varia de 6omecedor para fomecedor e, para um

mesmo fomecedor, depende do modelo e da classe de /zuó (e.g., Auó de mesa ou de chassi) selecionada.

Caracteres-
ricas

IOBaseT
IOBaseF

Fase
Ethernet

Token
Rin

IOOVG-
AnvLAN

FDDI
CDDI

ATM

Classe de
Rede

LAN LAN LAN LAN LAN Todas

Distância das

Estações (m)

100 - TP
500 - FO

100 - TP
400 - FO

100 150 - UTP
IOO-STP
500 - FO

2000 - FO
100 - TP

100 - UTP

Extensão

Abrangida

210m
1010m

210m
810m

2,5 km 1,8km 100Km  
Topologia Via Via Anel Via Anel/

Arvore
Estrela

Número de

Estações     250 1024 (250) 500 DAS
1000 SAS  

Meio de
Transmissão

UTP
Fibra

UTP,STP
e Fibra

STP

UTP
UTP,STP

e Fibra
Fibra, UTP

CGTP
UTP,STP

e Fibra

Aplicação Dados Dados Dados Dados e
Multimídia

Dados Dados e
Multimídia

Protocolo de
Acesso

CAMA/CD CSMA/CD Passagem
de Zo#en

Demand

Priority
Passagem
de Zo#e/z

Comutação
de Células

Tamanho do
Pacote

1518 1518 16000 1518

16000

4500 53

Taxade
Transmissão

10 Mbps 100 Mbps 4 e 16
Mbps

100 Mbps 100 Mbps 155 Mbps

Suporte de
Fomecedores

Alto Alto Médio Baixo Alto Crescente

Custo Relativo

10 Base T   1,5-2 3 1,5-2 7-15 15-25
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Seguindo, tem-se o meio físico de transmissão que pode ser selecionado em função das distâncias a

serem alcançadas ou da inda-estrutura de cabeamentojá existente. Como pode-se observar, através dessa

tabela, quase todas as tecnologias suportam os três tipos de meio físico: UTP, STP e fibra, sendo a fibra

sempre a opção mais adequada para distâncias maiores.

Outro favor importante está relacionado aos tipos das aplicações a serem suportadas pela rede, que

definem o tipo de informação a ser trafegada(dados, voz ou vídeo), o volume e perfil do tráfego gerado.

O tipo de informação suportada depende do protocolo de acesso empregado, que determina o .modo de

transmissão da rede (assíncrono, síncrono ou isócrono). O tráfego, por sua vez, em conjunto com

requisitos de desempenho são decisivos na especificação da taxa de transmissão da rede.

Um último fatos, muitas vezes preponderante na escolha da tecnologia e equipamento de rede é o custo

Dentre todas essas tecnologias, as redes de alta velocidade, que incluem Fast Ethemet, 100VG-AnyLAN,

FDDI e ATM são aquelas que se apresentam mais atrativas em termos de marketing. Isto é, ainda, mais

acentuado no caso das redes ATM, e, por conta disso, potenciais clientes e usuários de rede, muitas

vezes, colocam, como requisito de prdeto da sua empresa, que sda empregado o ATM.

Na realidade, muitas vezes o parque de estações instaladas, que devem ser conectadas através de uma

rede, não justifica o emprego de uma rede de alta velocidade, pois o gargalo está, em muitos casos, na

própria capacidade de yO dessas estações [NEMZOW95].

E fundamental, então, que a seleção da tecnologia de rede estala embasada em uma análise das

características do ambiente de informática Dueto do prcÚeto de rede, das suas necessidades e das

tendências de evolução do mesmo. Isto garante que Soja encontrada a solução mais adequada à empresa e

não Sejam dispendidos recursos com um prqeto que acaba não sendo utilizado em todo o seu potencial.

Tal solução pode estar baseada em /mós IOBaseT, para ambientes mais simples, ou em iwífc/zes ATM,

para outros ambientes mais complexos. Em qualqua um dos casos, a solução proposta deve prever a

evolução de tal ambiente e a possibilidade de incorporação de tecnologias emergaltes. Tais obÜetivos são

possíveis de serem alcançados através do emprego de uma metodologia de prcÚeto como a proposta no

capítulo 4.
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Capítulo Tecnologias de Cabeamento de
Redes

3.1 Introdução

O crescimento desordenado do número de redes de computadores instaladas nos mais diversos ambientes

tem levado, em muitos casos, a instalações temporárias e suscetíveis a problemas de cabeamento. Tais

problemas não são, normalmente, triviais de serem resolvidos. As falhas decorrentes dos mesmos

costumam ser intermitentes e difíceis de serem isoladas. Hoje, é consenso geral que um prometo bem feito

da parte referente ao cabeamento é o primeiro passo para garantir a implantação de uma rede com

sucesso.

Dentro deste contexto, vários órgãos de padronização, tais como a ISO/IEC(/crer/7a/folia/ ülganfzarlo/z

jor Standardizationllnternational Electrotechnical CommissionÜ, & BXAI'T\À (Electronic Indwtries

Association/Tetecommunications Industries AssociationÜ e a \EEE (Institute of Electrical and
E/ecfronfcs Engfneeers), entre outros, além de algumas empresas privadas, tais como AT&T,

Cegelec/Alcatel, Digital Equipment Corporation, IBM e Northem Telecom têm se preocupado em

desenvolver padronizações de sistemas de cabeamento estruturado.

Tais sistemas oferecem, como principais vantagens, alta escalabílidade e disponibilidade, facilidade de

manutenção e mobilidade das estações, entre outras. Se prcjetado adequadamente, considerando

requisitos de operação anuais e futuros que a rede deve suportar, costuma apresentar um ciclo de vida

entre 7 a 10 anos, o que garante o retomo dos investimentos iniciais da sua implantação.

Este capitulo tem, como olÜetivo, dar uma visão geral sobre a organização de um sistema de cabeamento

estruturado e os seus principais componentes e sobre as regras de prcÚeto estabelecidas pelas normas de

padronização correspondentes]lSO11 801J[EIA/TIA568]IEIA/TIA569].

3.2 Descrição Geral

Os sistemas de cabeamento estruturado são, normalmente, organizados segundo uma estrutura

hierárquica, que engloba:

e Tomada de Comunicação: consiste de um espelho e conectores através dos quais os

equipamentos dos usuários finais são conectados ao sistema de cabeamento de um prédio. Tais

conectores são usados como pontos de acesso, por exemplo, a uma central teleRonica ou aos

serviços de uma rede local.
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B Quadros de Distribuição: correspondem a sistemas a partir dos quais os cabos são distribuídos

das tomadas de comunicação para equipamentos de rede ou para outros quadros de distribuição,

ou de quadros de distribuição para equipamentos de rede ou, ainda, para outros quadros.

São definidos quatro tipos de quadros de distribuição: satélite, intermediário, predial e do campus.

O quadro de distribuição intermediário corresponde a um ponto de concentração onde todo o

cabeamento horizontal se origina, enquanto os quadros de distribuição satélites servem como

pontos de concentração locais existentes entre as tomadas dos usuários finais e o quadro

intermediário de cada andar. Os quadros satélites existem, somente, quando as dimensões do

andar considerado forem grandes e, por esse motivo, não for possível garantir que sda mantida a

distância máxima de 90 m entre o quadro de distribuição intermediário e as respectivas tomadas.

No quadro de distribuição predial, por sua vez, origina-se todo o sistema de cabeamento do prédio

e no quadro do campus o sistema de cabeamento do próprio campus.

e Sistema de Distribuição Horizontal: corresponde ao sistema de distribuição de cabeamento

usado na conexão entre as tomadas de comunicação e os quadros de distribuição satélites ou

intermediários e/ou entre esses dois tipos de quadros, todos existentes em um mesmo andar de um

prédio. Em casos excepcionais, de áreas muito pequenas com muito poucos pontos, um quadro de

distribuição intermediário pode servir a tomadas do seu próprio andar e de andares aÜacentes

[lS0] 1801].

B Sistema de Distribuição Vertical: recue-se ao sistema de distribuição de cabeamento usado na

conexão entre um quadro de distribuição predial e os quadros de distribuição intermediários

localizados em cada andar deste prédio.

e Sistema de Distribuição do Campus: engloba o sistema de cabeamento empregado na

interconexão do quadro de distribuição do campus e os quadros de distribuição de cada um dos

seus prédios.

A Figura 3.1 apresenta um desenho esquemático que mostra a relação existente entre os diversos

componentes de um sistema de cabeamento estruturado. Nesta figura, pode-se observar que uma tomada

de comunicação pode estar conectada ao quadro de distribuição satélite ou intermediário.
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Figura 3.1 Estrutura Hierárquica de um Sistema de Cabeamento Estruturado

3.3 Componentes dos Sistemas de Distribuição

Como componentes principais de um sistema de cabeamento estruturado, podem-se identificar as

tomadas de comunicação, os quadros de distribuição, os cabos usados para conectar as tomadas aos

quadros de distribuição e os quadros de distribuição entre si e as salas usadas para abrigar tais quadros

de distribuição e equipamentos de rede. A Figura 3.2 mostra um exemplo, onde são representados os

principais componentes dos sistemas de distribuição.
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Figura3.2 Componentes dos Sistemas de Distribuição

3.3.1 Tomada de Comunicação

Conforme já foi dito anteriormente, é através de uma tomada que um equipamento do usuário, um

microcomputador, um aparelho teleRonico ou uma câmara de vídeo, se interconecta ao sistema de

cabeamento estruturado.

O tipo de tomada a ser selecionado depende, fundamentalmente, dos tipos de aplicações e serviços que

devem ser oferecidos ao usuário, que podem incluir, por exemplo, o acesso a uma rede local, a uma linha

teleRonica ou a um serviço de vídeo-conferência. Isto implica que uma tomada pode possuir vários

conwtores dependendo da variedade dos serviços a serem oferecidos, da concorrência em que tais

serviços não integrados são acessados e do número de usuários alagados em cada ponto de acesso. As

nomias especificam que podem ser empregadas tomadas com múltiplos conectores com capacidade para

servir entre 6 a 12 usuários [EIA/TIA568].

A Tabela 3.1 mostra os tipos de conectores empregados com os tipos mais comuns de tecnologias e

serviços de redeIMcCLIMANS 92]. Como pode-se observar, alguns tipos de conectores podem ser

empregados na grande maioria dos casos, como acontece com o conector RJ-45, que é hoje considerado

um conector universal. Segundo as normas de padronização, toda a tomada de comunicação de um
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sistema de cabeamento estruturado deve ter, pelo menos, um conector RJ-45 para cabos UTP

[lSO1 1801] [EIA/TIA569].

Legenda:

FDDI
PBX

Fiber Distributed Data Interface STP
Privara .Branco eXc/zanga UTP

Shielded Twisted-Paio
Unshielded Tvisted-cair

Tabela 3. 1 Tecnologias e Serviços de Rede versus Tipos de Conectores

3.3.1.1 Tipos de Montagens

A montagem dessas tomadas pode seguir um dos seguintes esquemasIMcCLIMANS92]

e Montagem Nivelada: neste caso, a tomada é montada rente a uma superfície dentro de alguma

estrutura existente(parede ou chão). A única parte da tomada, que fica visível, é o espelho com os

respwtivos conectores. No caso da montagem de chão, a tomada é embutida em um piso falso e

deve possuir uma tampa, que deve permanecer fachada, enquanto a tomada não estiver sendo

usada. Isto evita acúmulo de poeira ou qualquer tipo de sujeira nos conectores e condutores.

e Montagem de Superfície: trata-se de tomadas montadas em caixas ou unidades que são fixadas

sobre alguma superfície sólida (parede, piso, teço ou móveis). Os conectores são, geralmente,

colocados em algum dos lados desta unidade ou na sua parte inferior, evitando-se coloca-los na

sua parte superior devido ao acúmulo de poeira ou qualquer tipo de sujeira.

Tecnologias e Serviços
de Rede

Meio de
Transmissão

Tiposde
Conectores

PBX UTP N45
Rede Ethemet Cabo Coaxial BNC

UTP RJ45
Fibra Ootica ST ou SC

Redes Fast Ethernet UTP RJ45
Fibra ODtica ST ou SC

RedeToken Ring UTP RJ45
STP N45

Rede 100VG-AnyLAN   RJ-45
Fibra Ootica ST ou SC

Rede FDDI Fibra botica MIC, ST ou SC
STP RJ-45

ATM UTP RJ-45
Fibra botica ST ou SC

Terminais 3270 Cabo Coaxial BNC
UTP/Balun RJ45

Vídeo Cabo Coaxial BNC
Série F

Fibra antiga ST
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8 Montagem em Pedestal: neste caso, também, as tomadas são montadas em caixas ou unidades

s/and.a/one que são fixadas em locais pré-determinados de um piso. Tais locais coincidem com

pontos de acesso a dutos existentes sob o piso, que são utilizados em alguns tipos de sistemas de

distribuição horizontal.

A Tabela 3.2 relaciona as principais vantagens e desvantagens destes três tipos de montagens

Tabela 3.2 Vantagens e Desvantagens dos Diversos Tipos de Montagens de Tomadas

3.3.1.2 Cabos de Estação

Este tipo de cabo é usado para conectar o equipamento ou dispositivo do usuário a uma tomada de

comunicação. Pode ser montado com par trançado, fibra óptica ou cabo coaxial.

Os cabos de par trançado são usados para conectar telefones, equipamentos de rede ou de comunicação

em geral, entre outros. Consiste, normalmente, de dois a quatro pares de fio trançado terminados por

conectores do tipo RJ.

Os cabos coaxiais são raramente utilizados como cabos de estação, excetuando-se os casos de aplicações

específicas ou em que cabos coaxiais são empregados no sistema de distribuição horizontal, o que não é

suportado pe[as normas de padronização []SO 1 1801]. Se forem uti]izados, por exemp]o, cabos de par

trançado no sistema de distribuição horizontal, podem-se empregar baluns nas tomadas que permitiriam

a conexão com cabos coaxiais de estação.

Da mesma maneira que os cabos coaxiais, os cabos de fibra óptica não são, comumente, utilizados como

abas de estação, a menos em casos de aplicações específicas. Como não se costuma empregar cabos de

fibra óptica no sistema de distribuição horizontal, há, na maioria das vezes, a necessidade de se colocar

Tipo de Montagem Vantagens Desvantagens
Montagem Nivelada ' proteção da conexão entre o

conectore o quadro de
distribuição por não estar sujeita
à tensão física ou movimento.

' montagem não-obstrutiva pelo
bato de ser embutida na parede
ou chão.

. diâculdade de expansão e
alteração de sua localização.

. não adequada a paredesde
concreto sólido e madeira.

Montagem de Superfície . flexibilidade de instalação em
ambientes com alta mobilidade

ou em construções de concreto
sólido.

. facilidade de exoansão.

. sÜeita à tensão física devido a
impactos de móveis ou pessoas
em movimento.

Mlontagem em Pedestal . facilidade de acesso ao sistema
de cabeamento horizontal.

. localização determinada pelos
pontos de acesso a dutos
existentes sob o piso.

. tensão física devido a impactos
de móveis e pessoas em
movnnento.
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um adaptador entre a tomada e o conector do cabo de fibra óptica. A inserção de adaptadores deste tipo

implica sempre em problemas de atenuação de sinal, não sendo, portanto, muito recomendável.

As normas estabelecem que tais cabos tenham o comprimento máximo de 3 m [EIA/TIA568]

[EIA/TIA569].

3.3.1.3 Posicionamento das Tomadas

As tomadas de um sistema de cabeamento devem ser instaladas em locais de fácil acesso pelo usuário e

não suscetíveis ao s/reis Hsico (e.g., tomadas sobre as quais ficam apoiados equipamentos ou móveis).

Alguns fatores, tal como o tipo de ambiente considerado, determinam diretrizes referentes à densidade

de distribuição de tomadas e a sua localização. Assim, algumas regras devem ser seguidas ao se

determinar o posicionamento das tomadas em cada ambiente ou sala de um prédio:

. uma tomada nunca deve ser compartilhada com conectores de comunicação e interruptores de

energia elétrica, o que se aplica, também, ao próprio sistema de distribuição de cabeamento;

e cada tomada deve suportar, pelo menos, um acesso com cabo UTP e outro com cabo UTP, STP ou

fibra;

. a distância máxima entre uma tomada e um quadro de distribuição satélite ou intermediário deve

ser 90 m;

e a densidade de tomadas considerada adequada é de uma tomada, com dois tipos de acesso (dados e

voz) para cada área de trabalho de 10 mz. As áreas de recepção, centrais de controle e

atendimento, em geral, demandam uma densidade maior de tomadas que deve ser avaliada caso a

caso[lSO1 1801] [EW'nAS69];

e uma tomada deve estar a uma distância mínima de 30 cm de qualquer tomada elétrica e, se

possível, na mesma altura que essas.

3.3.2 Quadros de Distribuição

Os quadros de distribuição podem ser deHnidos como sistemas centrais ou pontos de concentração, a

partir dos quais são distribuídos os cabos de comuniwção a outros pontos de concentração

correspondentes a outros quadros de distribuição ou a tomadas de comunicação. Na realidade,

correspondem a uma colação de componentes(e.g., parca paneZs, distribuidores ópticos, pa/cA corda e

./u/npers, entre outros) usados para interconectar cabos []SO1 1 80 1].

Como já Foi mencionado anteriomiente, existem quatro tipos de quadro de distribuição
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e quadro de distribuição do campus: corresponde a um quadro de distribuição, localizado,

normalmente, em um ponto central do campus, onde se origina todo seu o sistema de cabeamento.

e quadro de distribuição do prédio: constitui-se de um quadro de distribuição dentro de um

prédio, a partir do qual são distribuídos os cabos para os quadros intermediários existentes em

cada andar deste prédio. Tais cabos correspondem aos cabos de óackZ)one do prédio que são

conectados aos cabos de óacXóone do campus através deste quadro.

e quadro de distribuição intermediário: trata-se do ponto de concentração principal de cada andar

de um prédio, a partir do qual se origina todo o sistema de distribuição horizontal. Os cabos

ligados a este quadro podem se destinar a um quadro de distribuição satélite ou a uma tomada de

conexão. Excepcionalmente, no caso de andares com áreas muito pequenas, um quadro

distribuição intermediário pode servir o seu andar e os andares adjacentes. É denominado na

literatura, também, de quadro de distribuição do andar.

e quadro de distribuição satélite: corresponde a um ponto de concentração menor que serve um

grupo de tomadas de conexão às quais estão associados usuários finais do sistema. Como já üoi

mencionado, anteriormente, este tipo de quadro só existe em casos excepcionais em que a

dimensão da área a ser servida é muito grande. As normas [lSO11801] [EIA/TIA568] não

recomendam a sua utilização. No caso de áreas superiores a 1000 m2, recomendam que existam

mais de um quadro de distribuição intermediário por andar, interconectados ao sistema de

cabeamento vertical (vede Figura 3.8).

Esses quadros constituem-se, normalmente, de diversos componentes que ficam alojados em uma sala

destinada a este âm.

3.3.2.1 Componentes de Quadros de Distribuição

Os componentes de um quadro de distribuição incluem:

e Pafc& Pa#els: correspondem a painéis de conexão de cabos, que podem ser implementados

através de uma colação de coneçtores ou de pontos de contado que permitem a conexão entre dois

cabos. No primeiro caso, é usual se empregar conectores RJ-45 Remea para conexão de cabos UTP

ou STP. Para conexão de cabos de fibra óptica, podem-se empregar os distribuidores ópticos ou

colocar adaptadores nora/c/z pa/ze/ original.

Em todos os tipos de quadros de distribuição, com exceção do quadro de distribuição do campus,

existem dois conjuntos de pa/c/z pane/s com funções diferentes. Nos quadros de distribuição

intermediários, tem-se os .pa/c# pane/s usados na conexão entre as tomadas e os equipamentos de

rede @a/cà pane/s horizontais) e entre as tomadas ou equipamentos de rede e a rede óacióone

predial (parca pane/s verticais) (vida Figura 5.2). Nos quadros de distribuição predial, tem-se os

parca pane/s empregados na conexão entre o bac#óone predial e os equipamentos dessa rede
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(pa/c/z pane/s verticais) e entre os equipamentos da rede bac#óone predial e o óac#bo/ze do

campus(pa/cÃ pane/s prediais). Nos quadros de distribuição do campus, existem paro/z pane/s

usados para interconectar a rede backóone do campus e seus equipamentos(pare/z pane/s do

campus). Se existirem quadros de distribuição satélites, nestes tem-se os pa/c/z paneZs usados na

conexão entre as tomadas e os equipamentos de rede (pa/cÃpane/s setoriais) e entre as tomadas ou

equipamentos de rede e a rede óac#bone setorial (pa/cÀ pane/s horizontais). Neste caso, nos

quadros de distribuição intermediários passam a existir pa/c/z parte/s para interconectar a rede

óac#óone setorial(pafc/z pane/s horizontais) e equipamentos dessa rede e entre a rede óacióone

setorial ou esses equipamentos e a rede Z)ac#óone predial(pa/c/z pane/l verticais).

e Distribuidores Ópticos: possuem função semelhante aos pa/cÀ pane/s aplicada à conexão de

cabos de fibra óptica, sendo realizado, nos mesmos, o sp/üfng das fibras entrantes. Tais

distribuidores ópticos podem ser encontrados em diversos modelos, que sup.ortam,

respectivamente, 12, 24, 36 e 48 fibras, sendo mais rwomendável se empregar os distribuidores

com 12 fibras devido à sua facilidade de manutenção. A maioria dos distribuidores possuem

conectores ST(ou SC, mais para o mercado americano) e, em alguns casos, os conectores

MIC/FSD, empregado em redes de alta velocidade como as redes FDDI(FTber Z.)is/rlbu/ed Z)a/a

Inte#aceà.

Em princípio, podem existir distribuidores ópticos com as mesmas íilnções deHmidas para os pa/c#

pane/s. Contudo, na prática, costuma-se empregar cabos de fibra óptica, apenas, nos sistemas de

cabeamento do campus e, em alguns casos, nos sistemas de cabeamento vertical dos prédios.

Como decorrência, é usual se encontrar distribuidores ópticos do campus e prediais e,

eventualmente, distribuidores verticais.

e Blocos de Conexão: correspondem a blocos com vários pontos de contato que pemlitem a conexão

entre dois cabos metálicos. São, tradicionalmente, utilizados como componentes de distribuição de

telefonia com cabos UTP categoria 3. Sua capacidade típica é de 8 pares.

e Pafc# Co/ds: são cabos com conectores(e.g., RJ-45 p/ag) nas suas pontas, empregados na

conexão entreparc/z palze/s com funções diferentes pertencentes ao mesmo quadro de distribuição

(vida Figura 3.2). No caso particular dos quadros de distribuição intermediários, este tipo de cabo

é usado, por exemplo, quando se deseja conectar uma estação diretamente à rede óac#bone

predial.

Utilizam-se, geralmente, cabos UTP da mesma categoria que os pare/z pane/s interconectados, i.e.,

categorias 3 ou 5. As normas definem que os pa/cA cora- devem ter o comprimento máximo de 5

m, em quadros de distribuição intermediários e satélites, e 20 m em quadros de distribuição

prediais e do campus []SO1 1 801] [EIA/TIA568].
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e J# ipers: correspondem a cabos metálicos com função similar aos para/z cor(&, com exceção do

fato de não possuírem conectores nas suas extremidades e poderem ser usados, portanto, somente

na conexão semi-permanente de parco pane/i constituídos de pontos de contato. Valem para os

/u/npers as mesmas restrições de comprimento especificadas para os pa/cÀ corcü.

e Cabos de Equipamentos: são usados para ligar os equipamentos de rede aos pare/ pane/s (vide

Figura 3.2). São, usualmente, montados com fios de par trançado (UTP ou STP) ou Htbra óptica.

As normas definem que os cabos de equipamentos devem ter o comprimento máximo de 30 m no

caso dos quadros de distribuição prediais e do campus. No casos dos quadros de distribuição

intermediários e satélites, as normas definem apenas que a soma do comprimento dos cabos de

estação, de equipamento e dopafcó coral não deve exceder 1 0 m [lSO1 1801 ] [EIA/TIA568].

Em relação a tais componentes de distribuição para instalações com rabos UTP, deve-se garantir que

todo o hardware de conexão, incluindo pa/c/z paneZs, parca copas e./z/inpers tenham a mesma categoria

que o cabo UTP ao qual estão conectados. Caso isto não aconteça, o desempenho do sistema como todo

ficará degradado e será equivalente ao do componente de menor desempenho [EIA/TIA568].

3.3.2.2 Posicionamento dos Quadros de Distribuição

Em relação ao posicionamento dos quadros de distribuição, as normas de padronização definem

algumas recomendações e regras básicas:

e os quadros de distribuição devem, à medida do possível, estarem localizados em uma posição

central em relação à área a ser servida;

e deve existir um quadro de distribuição intermediário ou satélite para cada área de 1000 m2 a ser

servida. Os quadros de distribuição intermediários devem, prehrencialmente, servir apenas às

tomadas existentes em seu andar, fazendo-se exceção das casos em que a área servida é muito

pequena, podendo tais tipos de quadros servirem a tomadas dos andares adjacentes;

e deve ser mantida a distância máxima de 90 m entre cada tomada e o quadro de distribuição, ao

qual a mesma está conectada;

e não devem existir mais do que dois níveis hierárquicos de quadros de distribuição no cabeamento

da rede óacXóa/ze do prédio;

e a distância entre o quadro de distribuição predial e os quadros de distribuição intermediários não

deve exceder 500 m;

e é recomendável que o quadro de distribuição predial fique próximo aos dutos usados pelo sistema

de cabeamento vertical. Na maioria dos casos, empregam-se os próprios dutos de telefonia para a

passagem dos cabos verticais usados na interconexão entre os quadros intermediários e o quadro
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predial, daí, decorre a conveniência de se colocar o quadro predial próximo a algum quadro de

telefonia que tenha ligação com os quadros de telefonia dos outros andares do prédio;

. a distância máxima do quadro de distribuição do campus aos quadros de distribuição prediais deve

ser igual a 800 m para cabos UTP e 2000 m para cabos de fibra multimodo 62,5/125 Fm.

Distâncias maiores podem ser obtidas com cabos de fibra monomodo.

3.3.3 Cabos

Os tipos de cabos a serem usados nos sistema de distribuição dependem das categorias de aplicação

(dados, voz ou vídeo) que devem ser suportadas pela rede a ser proUetada. O número de pares de fios ou

fibras a serem puxados para cada tomada ou qualquer ponto de acesso à rede é determinado, por sua vez,

pelo tipo de tecnologia de rede a ser empregada. Se, por exemplo, üma estação do tipo DAS(Z)ua/

.4ffacÃmenf .S/arion) for ligada aa anel principal de uma rede FDDI, deve-se puxar quatro fibras

(sü'an(ü) até a tomada; se, ao invés disso, esta estação âor ligada a um /zzló Fast Ethemet pode-se optar,

então, por utilizar dois pares de fio UTP categoria 5 (para a variante de tecnologia 100BaseTX) ou

quatro pares de âo UTP categoria 3(para a variante de tecnologia 100BaseT4). Contudo, a tendência

anual é que todas twnologias suportem 2 pares de cabo UTP categoria 5, como acontece com as

tecnologias Ethemet (IOBaseT), Fast Ethemet (100BaseTX), 100VG-AnyLAN, CDDI e ATM. Qualquer

que sda o caso, deve-se considerar que 2 a 3 % dos fios, normalmente, apresentam problemas

[DERFLER93], sendo, portanto, importante sempre prever a passagem de alguns fios de reserva.

Os tipos de cabos utilizados incluem

e par trançado: é largamente usado tanto em aplicações de dados como de voz. E encontrado, no

mercado, uma grande variedade de tipos de par trançado. Estes tipos incluem cabos para sistemas

teleRonicos, tais como sistemas de PBX(Priva/e Branca eXc/zango), KS(.KkD' -»sre/zls) e PBX

digitais; redes locais do tipo Eràemef, ZoÃen Rime, Fas/ Er#eme/, 100VG-AnyLAN, CDDI

(Copper Disfributed Data [nfep$ace) au mesma A]'M (Ásyttchronom Trapts$er M]ode); sistemas de

inter6one; ou de segurança. Estes cabos podem possuir diferentes diâmetros, ser blindados ou não

(cabos STP ou UTP(S/zfe/ded ou C/m#fe/ded rwfs/edPalr», suportar taxas de transmissão

diferentes(e.g., cabos UTP categorias 3 e 5), possuir revestimento não-propagante à chama

(cabos p/enzím rared) e, mesmo, formatos diferentes(cabos planos para passagem sob carpetes).

Nem sempre um tipo de cabo usado em uma determinada categoria de aplicação serve para ser

usado em outra; este é o caso dos cabos usados em sistemas PBX que podan ser usados, apenas,

em sistemas de comunicação de dados com baixa taxa de transmissão [b4cCLIMANS92];

e fibra-óptica: as fibras ópticas têm sido utilizadas em aplicações de dados, voz e vídeo de alta

velocidade. Como exemplo destas aplicações, pode-se citar os sistemas de CAD/CAM(Colnpzzrer

dfded Z)esf@Compurer ,4ided .44anzeáacrurfng), que usualmente envolvem a transferência de
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grande volume de arquivos em tempo real entre computadores de uma rede. Outra aplicação

importante está relacionada aos ambientes de automação industrial devido à sua imunidade a

interferências eletromagnéticas geradas pelos maquinarias e sua capacidade de transmissão a alta

velocidade requerida por muitos sistemas de controle baseados em robes. No caso de se optar por

sistemas de comunicação baseados em abra óptica, costuma-se puxar, no mínimo, duas fibras

(uma para recepção e outra para transmissão) para cada ponto de aceso. Este número não é sempre

su6lciente, como são os casos das estações DAS e DAC(Z)ua/ 4//acAmenf Concen#'a/or) ligados a

um anel dual de uma rede FDDI. Na grande maioria das vezes, são puxadas fibras extras de

reserva.

B cabo coaxial: existe, também, uma grande variedade de tipos de cabo coaxial, com características

diferentes em relação a: impedância, tipo de conector empregado, diâmetro, número de camadas

(fitas ou malhas) de blindagem ou número de condutores intemos. A utilização de um ou de outro

tipo de cabo coaxial é, também, determinada pela categoria de aplicação considerada. Os cabos

coaxiais podem ser usados, por exemplo, em redes locais, que operam em banda-base ou em

banda-larga(e.g., redes E//zerpze/, C#eaperner ou ZoXen Bm), na conexão entre terminais e

controladoras e em sistemas de vídeo (e.g., TV a cabo e sistemas VHF/UHF). Uma das principais

restrições apresentadas pelos cabos coaxiais está relacionada à sua dimensão física e baixa

flexibilidade. Isto limita o seu emprego em sistemas de distribuição horizontal, sendo possível,

normalmente, passar apenas um cabo para cada tomada. As normas de padronização não

especificam este tipo de cabo para sistemas de cabeamento estruturado.

Em ambientes com níveis elevados de interferência eletromagnética e sinal de rádio, como são os casos

de ambientes próximos a torres de rádio ou linhas de potência ou com equipamentos eletromecânicos e

médicos, deve-se tomar cuidado especial na seleção de cabos(coaxiais ou de par trançado) com a

blindagem adequada. A blindagem sempre implica em custos adicionais, aumento de diâmetro do cabo e

diminuição de sua flexibilidade. A outra altemativa seria o emprego de abras ópticas, imunes a estes

tipos de interfuência, que, contudo, são mais caras e requerem mais cuidados na sua instalação.

Os cabos usados em áreas ou dutos com circulação de ar dentro do prédio devem, obrigatoriamente,

possuir um revestimento extemo não-propagante a chamas(p/enfim rare4. Esta exigência pode ser

ignorada, apenas, quando tais cabos são passados dentro de conduítes.

3.3.4 Salas

As normas definem três tipos de salas, que devem abrigar os quadros de distribuição, os equipamentos

de rede (e.g., /zz/ós de redes locais, repetidores, pontes, roteadores, modems e multiplexadores, entre

outros) correspondentes, suas respectivas fontes de alimentação e sistemas de non-brea# e sistemas de

controle das condições ambientais(e.g., aparelhos de ar-condicionado ou até controladores de umidade

do ambiente), além de quaisquer outras facilidades de telecomunicação:
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e Sala de Distribuição: este tipo de sala, denominada de fe/ecommunfca/fon c/ose/ pelas normas,

deve conter o quadro de distribuição intennediário ou satélite do andar corrente, além dos

respectivos equipamentos de rede, fontes de alimentação, entre outros(vede Figura 3.2).

As normas recomendam que tais salas fiquem localizadas o mais próximo possível da posição

central da área a ser servida e que tenham 3,0 x 3,4 m2 para cada área servida de 1000 m2. No

caso de áreas inferiores a 500 mz, é recomendado que tenham as dimensões de 1,3 x 1,3 mz ou 0,6

x 2,6 m2. Não é permitido, que essas salas tenham teta falso.

B Sala de Equipamentos: corresponde à área reservada dentro de um prédio, que deve ter

equipamentos de telecomunicações e outros tipos de equipamentos(e.g., central teleRonica,

sistemas de computação e comutadores de vídeo) que devem servir a todos os ocupantes do prédio.

Pode conter nenhum ou mais de um quadro de distribuição [lSO11801]. Usua]mente, abriga o

quadro de distribuição predial e o quadro de distribuição intermediário existente no andar

corrente. Neste caso, acaba por exercer, também, a função de uma sala de distribuição.

-''\

,''''\
'L

E estabelecido pelas normas que a sala de equipamentos deve ter, no mínimo, 14 m2 de área,

sendo usual adotar a relação de 0,07 m2 de área desta sala para cada área de trabalho de 10 mz.

Além disso, é recomendado que se situe em um local de fácil expansão, sem restrições impostas

por paredes permanentes, dutos de elevador ou escadas, não devendo o6uecer acesso aos sistemas

centrais de ar condicionado, que, por ventura, existam no prédio. No caso de abrigar o quadro de

distribuição predial, é desdável que fique próxima aos dutos da rede óacióone do prédio.

e Sala de Entrada: prevê espaço para abrigar cabos de entrada da rede óac#óone do campus, à qual

o prédio pode estar conectada, e cabos de redes públicas e privativas, como seria o caso da rede

pública de telefonia. Em alguns casos, pode abrigar o quadro de distribuição predial e um quadro

de distribuição intermediário do andar, exercendo, concomitantemente, o papel de sala de

equipamentos e de distribuição. Se isto ocorrer, todas as regras e recomendações especificadas,

principalmente, para a sala de equipamentos, no que diz respeito à sua área e localização,

aplicam-se para esta sala.

.'''\\

'''x
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As nomias definem uma área mínima de 7 m2 (3,66 x 1,93 mz) para este tipo de sala

Como regras de caráter geral, as normas estabelecem que as áreas das salas de distribuição,

equipamentos e de entrada não soam compartilhadas com nenhum tipo de facilidade elétrica (e.g.,

unidade de geração de energia elétrica) e que possuam portas com as dimensões mínimas de 0,9 1 m x

2,0 m (L x A).

\

.''''\
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3.4 Sistemas de Distribuição

Conforme já foi mencionado anteriormente, os sistemas de cabeamento estruturado são organizados em

três tipos de sistema de distribuição: sistema de distribuição do campus e os sistemas de distribuição

horizontal e vertical de um prédio, cujas características principais são descritas nos itens que seguem.

Como regras e recomendações de caráter geral, aplicáveis a qualquer tipo de sistema de distribuição, as

normas especificam:

e todos os componentes de distribuição (e.g., quadros de distribuição, cabos e tomadas, entre outros)

devem possuir um identificador que deve ser único dentro de uma dada área. Assim, por exemplo,

em um andar não podem existir duas ou mais tomadas com a mesma identiâcação, da mesma

maneira que em um prédio não podem existir dois ou mais quadros com a mesma identiâcação;

e o índice de ocupação dos dutos não deve ultrapassar 50%;

B são padronizados os cabos UTP - 100 Q, STP - 150 Q e Hidra óptica multimodo 62,5/125 }lm. A

utilização de outras abras multimodo, tais como: 50/125pm, 1 00/140Fm e 200/230Hm e de fibras

monomodo não é recomendada;

e no caso de cabos UTP de até 4 pares, empregados, geralmente, no sistema de distribuição

horizontal, o seu raio de flexão não pode ser menor que quatro vezes o diâmetro do cabo, e no caso

de cabos UTP com até 25 pares, tal raio deve ser maior que dez vezes o diâmetro do cabo;

e deve ser mantida uma distância mínima entre os cabos de comunicação e os de distribuição de

energia elétrica. No caso por exemplo, de cabos de energia elétrica não-blindados com uma

potência < 2 kVA, tal distância deve ser por volta de 13 cm ou mais.

. deve existir uma quantidade extra de cabo de 60 cm junto às tomadas e de 4 a 6 m junto aos

quadros de distribuição.

Outras regras e recomendações específicas a cada sistema de distribuição são apresentadas nos itens

correspondentes.

3.4.1 Sistema de Distribuição de um Campus

Um campus deve ter uma extensão máxima de 3 km e uma área de até 1.000.000 m2, atendendo a uma

população que pode variar entre 50 a 50.000 pessoas [lSO1 1 801]. O seu sistema de distribuição estende-

se do quadro de distribuição do campus até os quadros de distribuição dos prédios que interconecta. É

constituído, basicamente, destes quadros de distribuição, dos dutos e cabos usados na sua interconexão e

de man/zo/es (vida Figura 3.3).

\.

#"'\
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Quadros de

Anfiteatro

li3
Matemática

Dutos

Figura 3.3 - Sistema de Distribuição de um Campus

Como dutos, podem-se empregar conduítes, dutos ou calhas. Os conduítes possuem, geralmente, o

diâmetro de 10 cm e os dutos e calhas as dimensões aproximadas de 15 cm x 7 cm (L x A). São,

normalmente, enterrados no chão ou colocados em túneis subterrâneos, onde compartilham espaço com

outras facilidades (e.g., sistema de distribuição elétrica). No caso de se empregar quatro ou mais

conduítes, se os mesmos não forem colocados em túneis, devem ser, obrigatoriamente, chumbados em

cimento. As normas determinam, também, que a rota dos duros (conduítes, dutos ou calhas) soam

paralelas a calçadas e ruas, mantendo-se uma distância de, aproximadamente, 2 m da õ'inteira dos

prédios. Um mesmo trecho de duto ou conduíte não deve ter mais que duas flexões de 90', devendo as

mesmas serem protegidas por uma estrutura de cimento.

Os man/zo/es correspondem a caixas de cimento, com dimensões típicas de 1,2 x 0,76 x 0,91 m (C x L x

A), colocados nas junções de dutos e nas posições que os mesmos fazem flexões de 90'. São usados para

puxar cabos através dos dutos e conduítes, devendo ser mantida a distância máxima de 150 m entre os

mesmos.

Como cabos, as normas recomendam que soam utilizadas fibras ópticas multimodo de 62,5/125 pm,

podendo-se empregar, eventualmente, fibras monomodo, quando as distâncias envolvidas exigirem, ou

cabos UTP ou STP multipares, quando essas mesmas distâncias permitirem.

3.4.2 Sistema de Distribuição de um Prédio

O sistema de distribuição de um prédio é constituído dos sistemas horizontais existentes em cada um dos

seus andares e do sistema vertical usado para interconectá-los.
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3.4.2.1 Sistemas de Distribuição Horizontal

Conforme já foi dito anteriormente, o sistema de distribuição horizontal corresponde ao cabeamento

utilizado na conexão entre as tomadas de comunicação e os quadros de distribuição satélites e entre estes

quadros e os quadros de distribuição intermediários existentes em cada andar de um prédio. Na realidade

corresponde à toda extensão do sistema de cabeamento que vai desde as tomadas até a sala de

distribuição do andar corrente. Dependendo da dimensão do andar considerado e da distribuição das

tomadas no mesmo, os quadros de distribuição satélites não são usados, sendo as tomadas ligadas, então,

diretamente aos quadros de distribuição intermediários.

A realização do prcjeto do sistema de distribuição horizontal implica, em primeira instância, na escolha

do tipo de sistema de distribuição a ser adorado e do tipo ou tipos de cabos a serem usados.

3.4.2.1.1 Tipos de Sistemas de Distribuição Horizontal

Existem cinco tipos principais de sistemas de distribuição horizontal [EIA/TIA569] [McCLIMANS92]:

8 sob piso: a colocação deste tipo de sistema de distribuição ocorre na fase de construção ou

refém)a do prédio (quando o concreto é derramado/assentado), sendo os cabos passados, apenas,

após terminada a fase de acabamento do interior do prédio e do piso. Neste caso, são utilizados

dutos, calhas ou conduítes existentes sob o piso como componentes de distribuição deste sistema:

+ dutos: consistem de dutos metálicos retangulares, que podem possuir dimensões diversas

(entre 2,54 x 7,62 cm e 7,62 x 15,24 cm), colocados dentro da estrutura de concreto do chão.

Estes dutos são classificados em duas categorias: os dutos de alimentação e os dutos

principais. Os ditos de alimentação são empregados na distribuição de cabos a partir dos

quadros de distribuição até os dutos principais. Estes dutos, por sua vez, são usados como

distribuidores centrais de cabo a partir dos dutos de alimentação até as ramificações com

destino às tomadas (vede Figura 3.4). Nos dutos principais existem aberturas (de

aproximadamente 30 çm de diâmetro) através dos quais podem ser passados os cabos para as

tomadas. Essas aberturas podem ser feitas durante a fabricação dos dutos ou durante a sua

instalação. As aberturas pré-fabricadas são, usualmente, espaçadas de 0,30 a l m. Neste caso,

para facilitar a instalação das tomadas, recomenda-se que a superfície do duto fique a uma

profundidade de no máximo 3 mm do piso e que soja marcada a posição de pelo menos uma

abertura usada como referência para a localização das demais aberturas. A conexão entre os

dutos dessas duas categorias ou de uma mesma categoria é feita através de caixas de junção.

Este sistema pode ser montado de diferentes maneiras

Em um Único Nível: os dutos principais e de alimentação são montados no mesmo plano

e embutidos no concreto do piso a uma profundidade de 6,4 cm ou mais.
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. Em dois Níveis: os dutos principais e de alimentação são montados em planos diferentes,

estando os dutos principais, geralmente, no plano superior, e embutidos no concreto do

piso a uma profundidade de 10 cm ou mais.

. Nivelado: os dutos principais e de alimentação são montados no mesmo plano e

embutidos de modo que sua parte externa superior fique nivelada com a superfície do

piso.

Dentro de um duro, podem existir várias partições destinadas a diversos sistemas de

cabeamento(e.g., sistemas elétrico e de telecomunicações), que são separadas através de

barreiras ou placas metálicas.

+ ca/#as: consistem de caixas abertas, em formato retangular ou em "V', que são embutidas no

chão de concreto. Estas caixas são cobertas com placas de aço, sobre as quais é colocado o

piso ou carpete. São empregados, normalmente, como sistema de distribuição de

alimentação.

+ conduítes: consistem de tubos circulares metálicos ou de PVC rígido, que são colocados

dentro da estrutura de concreto do chão já na fase de instalação do piso. Tais conduítes são,

usualmente, empregados para conectar os dutos principais ou de alimentação às tomadas

individuais a partir de caixas de junção.

Duto
Alimenta

Caixas de
Terminação

Tomadas

Duto Princi

Junção

Figura 3.4 - Exemplo de Zqpou/ de um Sistema de Distribuição Horizontal Sob Piso

Como os dutos principais e de alimentação são, geralmente, alinhados aos eixos x e y (sentidos

longitudinal e transversal), este tipo de sistema de cabeamento costuma ter um /q,ouf fixo na
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forma de uma grade sob o piso. Devendo os dutos principais estar separados entre si de uma

distância entre 1520 a 1825 mm a partir do ponto central do andar e os dutos de alimentação de

1 8 m entre si. Qualquer um dos dois tipos de dutos deve estar a uma distância entre 450 a 600 mm

das paredes externas e pilares do prédio.

O acesso a este sistema de distribuição é e6etuado através das caixas de junção, das caixas de

passagem, das caixas de terminação (caixas usadas para terminar um duto) ou da abertura das

próprias calhas, devendo ser mantidas as distâncias mínima de 3 m e máxima de 9 m entre tais

caixas.

Com este tipo de sistema, são utilizadas, geralmente, tomadas em montagem do tipo pedestal

e feto falso: utilizam-se dutos, conduítes, malhas, banddas ou barras transversais existentes sobre

um teta falso. Tal teto falso deve estar a uma altura máxima de 3,4 m do piso e a uma distância

mínima de 75 mm do teto da estrutura do prédio. A partir do teto, os cabos podem ser puxados até

as tomadas através de conduítes ou tubos fixados nas paredes ou algum outro tipo de duto, não

devendo ser colocados diretamente sobre o teto falso e, muito menos, sobre algum ponto de luz.

Parte desses componentes costuma ser colocada na Case de acabamento do interior do prédio,

embora nada impeça, principalmente no caso de reformas, que sua colocação sqa realizada a

posteriori. Tais componentes incluem :

+ dutos: consistem de dutos metálicos retangulares, fixados ao teta da estrutura do prédio

através de hastes e suportes de metal, existentes sobre um teta falso. São usadas duas

categorias de dutos: os dutos principais e os dutos secundários. Os dutos principais são

usados entre os quadros de distribuição até pontos de concentração, a partir dos quais são

puxados os cabos com destino às estações através de dutos secundários. As dimensões destes

dutos costumam ser maiores que as dos dutos usados no sistema de distribuição sob piso,

empregando-se, por exemplo, dutos com 15 x 30 cm. A conexão de dutos da mesma

categoria ou de categorias diferentes é eÊduada através de caixas de junção. O acesso ao

sistema de cabeamento é realizado através destas caixas e, também, através de aberturas com

tampas removíveis ou caixas de passagem existentes nos próprios duros. De uma maneira ou

de outra, devem existir pontos de acesso no duto espaçados de 3 a 6 m. Geralmente, os dutos

de comunicação são separados daqueles usados para passagem de cabeamento elétrico.

+ conduítes: consistem de tubos metálicos ou de PVC rígido, presos ao teta da estrutura do

prédio através de hastes e suportes de metal, existentes sobre o teto falso ou presos na parede.

Os conduítes são mais usados na função de dutos secundários conectando os dutos principais

às tomadas. O seu diâmetro pode variar entre 2,5 a 13 cm, dependendo da fiação que Ihe é

atribuída. O awsso aos wbos nos wnduítes pode ser Feito através das miras de junção,
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caixas de passagem ou através de aberturas existentes nos próprios conduítes. Da mesma

mancha que no caso anterior, devem existir pontos de acesso espaçados entre 3 a 6 m.

+ malha: consiste de uma malha metálica, fixada ao teta da estrutura do prédio através de

hastes e suportes também metálicos, existente sobre o teta falso. Tais malhas são constituídas

de duas barras de metal conectadas por diversas barras transversais também metálicas, às

quais podem ser amarrados os cabos. São usadas, geralmente, como sistema de distribuição

principal, devido à sua capacidade de suportar uma grande quantidade de cabos e ao seu

custo elevado, que não justificam a sua utilização como um sistema secundário. O sistema

secundário pode, então, ser implementado através de dutos, conduítes ou bandejas. Os cabos

usados neste caso devem ser, obrigatoriamente, não-propagantes a chamas.
r'X

+ bandeja: consiste de uma bandda metálica (com parte de baixo e duas laterais), presa ao teta

da estrutura do prédio através de hastes e suportes também metálicos, existente sobre o teto

falso. Existem dois modelos de bandejas, o sólido e o ventilado(com aberturas na sua parte

in6uior). Tais banddas costumam ter uma largura típica de 100 mm, devendo ser deixada

uma distância mínima de 30 cm das mesmas ao teto da estrutura do prédio. Este tipo de

componente é, também, usado predominantemente na distribuição principal, sendo a

distribuição secundária realizada, por exemplo, através de conduítes. Os cabos usados neste

caso devem, também, ser não-propagantes à chama.

+ barra transversal: consiste de uma única barra metálica que é presa ao teta da estrutura do

prédio através de hastes ou suportes também metálicos. Sobre esta barra são, então, passados

os cabos. Esta solução costuma ser empregada em instalações pequenas quando o sistema de

distribuição acaba sendo instalado depois de terminada a construção do prédio.

Outros componentes distintos dos descritos podem ser utilizados, tais como os tubos na função de

dutos secundários(vede sistema de distribuição adaptável). Qualquer que sda o tipo de duto aberto

empregado(e.g., bandeja), deve ser mantida a distância mínima de 120 mm entre esse duto e os

pontos deluz fluorescente.

Este tipo de sistema de distribuição pode vir a apresentar três tipos de problemas: suporte

inadequado, marcação ou rotulação inadequada e proximidade ao sistema elétrico. Com o objetivo

de evitar o primeiro tipo de problema, costuma-se prqetar o sistema de distribuição para suportar

uma carga três vezes maior do que o peso estimado para os cabos a serem instalados. Em relação

ao segundo tipo de problema, devem ser indicados os tipos de cabos utilizados e a que áreas os

mesmos servem. E por último, tais sistemas de distribuição não devem, de maneira nenhuma, ser

compartilhados com sistemas de cabeamento elétrico.

Ao contrário do sistema de distribuição sob Piso, o /q)paul do cabeamento neste tipo de sistema não

é fixo. Existem, fundamentalmente, dois tipos de /q/ou/: o /q/our livre e o orientado a blocos. No



Capítulo 3 Tecnologias de Cabeamento de Redes 108

/qpour livre, adota-se a configuração de ligações ponto-a-ponto entre os quadros de distribuição e

as tomadas, escolhendo-se os caminhos mais curtos ou que ofereçam menos resistência para a

passagem de cabos. Como componente de hardware, utiliza-se, fundamentalmente, o conduíte.

Este tipo de /q/ozír deve, apenas, ser utilizado em casos de instalações pequenas com um número

reduzido de tomadas e sem pontos na área de distribuição com possibilidade de oferecer

inter6uência eletromagnética. No caso do /q/our orientado a blocos, a área de distribuição é

dividida em blocos, com uma área que pode variar entre 35 a 82 m2, entre quatro pilares

adjacentes do andar, sendo definido um ponto central de concentração para cada um desses blocos.

Existe, então, um caminho de distribuição entre o quadro de distribuição intermediário ou satélite

e tal ponto de concentração, a partir do qual são puxados os cabos até as tomadas através de um

sistema secundário de distribuição constituído de dutos ou conduítes.

A Figura 3.5 mostra um exemplo de /CD/our orientado a blocos, em que aparece o andar de um

prédio dividido em vários blocos para os quais são definidos pontos centrais de concentração.

Neste caso, existem dois quadros de distribuição a partir do qual saem os dutos principais em

direção a tais pontos de concentração. A parta destes dutos são puxados os cabos, através de dutos

secundários, até as tomadas. Na conexão entre estas duas categorias de dutos são colocadas caixas

dejunção.

Quadro de
Distribuição

Caixa de ponto de

Junção Concentração

Figura 3.5 - Exemplo de Zqpour de um Sistema de Distribuição de Teto Falso
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e moldável: este sistema de distribuição é instalado na superfície das paredes e tetas, usualmente,

em prédios antigos, em restaurações ou em construções de concreto ou madeira, que não suportam

os tipos de sistema de distribuição descritos anteriormente. Os componentes empregados neste
caso são:

+ tubos: consistem de uma série de tubos quadrados, com largura aproximada de 2,5 cm, de

metal ou plástico rígido, interconectados através de caixas de junção de modo a constituírem

um caminho de distribuição. Um tubo oferece, geralmente, espaço suficiente para a passagem

de cabos referentes até três tomadas. Por este motivo, são mais usados como sistema de

distribuição secundário ou como sistema de distribuição principal em instalações pequenas.

A sua grande vantagem está na ücilidade de montagem e configuração. Os tubos de plástico,

em particular, são extremamente fáceis de cortar em qualquer comprimento e montar.

+ canaletas: consistem de uma série de barras ou ganchos, sobre os quais os cabos são

colocados, encapsulados dentro de um invólucro de modo a constituir um caminho de

distribuição. No caso de existirem várias barras em uma mesma unidade, são a'fadas, então,

partições, que podem ser empregadas para passar diferentes tipos de cabos referentes à

comunicação de dados ou voz ou até mesmo de instalação elétrica. Tais canaletas podem ser

de metal ou plástico rígido e, tipicamente, possuem uma largura de 30 cm e profiindidade de

1,5 cm. Esta solução costuma ser adotada na distribuição principal, utilizando-se os tubos na

distribuição secundária.

A interconexão entre secções de um mesmo duto ou de dutos diferentes é efetuada através de

caixas de junção. Nos cantos, são usadas cantoneiras para evitar ângulos abruptos de 90', o que é,

especialmente, importante nos casos de cabo de fibra óptica.

Este tipo de sistema de distribuição é confinado pelo /q/oz/f intimo das salas e demais

dependências de um prédio. Pode-se adotar, como no caso do sistema de distribuição de teta falso,

uma distribuição orientada a blocos.

Os seus componentes podem ser instalados de quatro modos diBrentes: na base da parede(nível

do piso), em um nível intermediário da parede, no topo da parede(nível do teta) ou no próprio

teta. O primeiro modo tem como grande vantagem a facilidade de instalação e acesso, e, como

desvantagem, a suscetibilidade a danos provocados pelo cantata âsico com móveis ou pessoas em

movimento ou com água e lama no caso de enchentes. A segunda solução pressupõe a instalação

dos componentes de distribuição a uma altura de aproximadamente 90 a 1 80 cm do piso acabado e

trata-se da mais utilizada. A partir do sistema horizontal saem tubos secundários na vertical em

direção às tomadas, que devem ser posicionadas de maneira ergométrica em relação às estações e

às mesas de trabalho dos seus usuários. No caso do sistema principal ser instalado no nível das

estações e mesas de trabalho, costuma-se colocar a tomada sobre o próprio sistema de distribuição.

As duas últimas opções, apesar de serem bem menos suscetíveis a danos físicos e, mesmo, a
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acessos clandestinos, requerem maior tempo de instalação e manutenção justamente pela maior

dificuldade de acesso. Independente da posição escolhida para os dutos, é importante que existam

pontos de acesso ao sistema de distribuição pelo menos a cada 3 m.

A Figura 3.6 mostra dois exemplos de /q/oz/r utilizando este tipo de sistema de distribuição. No

primeiro exemplo, o duto principal passa na periferia do prédio, podendo ser fixado na base ou

meio da parede ou no nível do teta. E, mais comum, a sua fixação no meio da parede, embora, no

caso de prédios envidraçados, isto não seja possível. No segundo exemplo, o duro principal passa

por um Àa// central do prédio, de onde partem as ramificações, que constituem os dutos

secundários, em direção às tomadas. O duto principal costuma ser fixado no nível do teta ou no

próprio teto. Uma ou outra solução pode ser a mais económica em termos da quantidade de cabo

utilizada, dependendo do posicionamento do quadro de distribuição em relação às tomadas e do

próprio /q'our das salas. No caso de um andar mais amplo com um número maior de salas, pode-

se optar, ainda, por dividir cada andar em blocos para os quais são definidos pontos de

concentração, que devem ser ligados ao quadro distribuição através de um duto principal, a partir

do qual saem os dutos secundários. Qualquer das soluções, no caso de paredes de alvenaria ou

mesmo de divisórias que vão do piso até o feto, implica na criação de aberturas para passagem de

cabos de uma dependência para outra. Para as divisórias vazadas na sua parte superior e/ou

inferior, os cabos podem ser passados sobre ou sob as mesmas; alguns outros tipos de divisórias

permitem, ainda, que os cabos soam passados intimamente às mesmas. Pelo que se pode

constatar, este tipo de sistema de distribuição é, de certa forma, dependente do /q/ou/ do ambiente

e, portanto, inadequado para ambientes cÜo/q/ozir se altera com âeqüência. Se for considerado,

também, um prédio antigo com paredes de mármore que não podem ser perfuradas, deve-se

avaliar a possibilidade de se empregar, então, o sistema de distribuição sob carpete.

Como recomendação, as normas definem, no caso desses sistemas, que a capacidade das canaletas

deve variar entre 30 a 60 % dependendo do raio de flexão dos cabos empregados, sendo essa

capacidade calculada através da soma da área de secção dos cabos dividida pela porcentagem de

utilização.
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Figura 3.6 - Exemplos de Zqpozzr para o Sistema de Distribuição Adaptável

e sob carpete: este tipo de sistema de distribuição é, tipicamente, usado em prédios antigos ou

históricos, que não contam com a inda-estrutura requerida pelos sistemas de distribuição sob piso

ou de teto falso e onde é proibida a realização de perfilrações, normalmente, necessárias no caso

do sistema de distribuição moldável. É, geralmente, instalado sob pisos modulares, que podem ser,

facilmente, removidos quando for necessário awssar o sistema de cabeamento. Utilizam-se, neste

caso, cabos especiais achatados(/7ar cab/es) que não atrapalham a colocação do próprio piso e não

são sujeitos ao s/reis físico provocado pelo tráfego de pessoas no local. Estes cabos são disponíveis
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em segmentos curtos com o oUetivo de se ter uma maior modularidade. Tais segmentos são,

geralmente, de 3 m de comprimento e, em uma instalação, são ligados um ao outro através de

conectores especiais de metal e plástico. Nas áreas com alto tráfego, como /za//s de entrada, é usual

instalar protetores de cabo, que consistem de segmentos de plástico ou metal colocados sob e sobre

os cabos. Os conectores também costumam ter protetores, que são quadrados ou discos de metal ou

plástico colocados sobre os mesmos.

Além desses conectores, devem ser instaladas caixas de transição usadas na conexão entre os

cabos oriundos dos quadros de distribuição e os cabos achatados do próprio sistema de distribuição

horizontal. Tais caixas devem ser instaladas junto a componentes Hlxos de uma construção, tais

como pilares e paredes de alvenaria, que não possam ser deslocados como seria o caso de

divisórias. Os cabos dos quadros de distribuição até as caixas de transição são, geralmente,

passados através de conduítes. As dimensões destes conduítes bem como das caixas de transição

são especificadas em fiJnÇão do número de pares de fios dos cabos achatadosIEIA/TIA569].

Este tipo de sistema pode ser usado tanto como sistema de distribuição principal como secundário

e, de modo geral, não apresenta um tipo de /qpour pré-definido. Os cabos podem ser passados

segundo um /CO,our lide ou até mesmo orientado a blocos, sendo importante garantir a facilidade

de acesso a tais cabos, que não deve ser obstruído por divisórias e nem por móveis existentes no

prédio. As normas recomendam, ainda, que exista uma caixa de transição para servir cada área de

80 m: e que o seu posicionamento seda definido de maneira a garantir que não haja cruzamento

com os cabos da instalação elétrica. A Figura 3.7 apresenta um exemplo de posicionamento típico

das caixas de transiçãojunto aos pilares do prédio, que é 6omecido pelas próprias normas.

/'''\.
Quadro Distrib

Elétrica
Quadro Distrib.
Comunicação

Caixa de
Transição

'""q

Figura 3.7 - Posicionamento Típico das Caixas de Transição

e piso elevado: neste caso, o piso consiste de uma plataforma com diversos módulos suportada por

uma estrutura de grade metálica. A altura desta plataforma pode variar entre 30 a 60 cm. Este tipo

de solução é bastante utilizada em CPDs(Centros de Processamento de Dados), onde todo o
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cabeamento do sistema central e seus perifhicos, bem como do sistema de ar condicionado, é

passado sob essa plataforma. A distribuição dos cabos pode ser realizada, utilizando-se os mesmos

componentes descritos para o sistema de teta falso ou sem nenhum componente adicional. Da

mesma maneira que no sistema de teta falso, o /q)/out de distribuição de cabos pode ser orientado a

blocos. Neste tipo de instalação, é altamente recomendável se utilizar cabos não propagantes à
chama.

A Tabela 3.3 apresenta as principais vantagens e desvantagens oferecidas pelos cinco tipos de sistemas

de distribuição horizontal descritos acima.

3.4.2.1.2 Tipos de Cabos do Sistema de Distribuição Horizontal

Para este sistema de distribuição, as normas padronizam os seguintes tipos de cabo: 4 pares - 100 Q

UTP, 2 pares - 150 Q - STP e 2 fibras multimodo 62,5/125 pm, sendo recomendada a utilização de

cabos de 4 pares 100 Q - UTP - Categoria 5. Esses 4 pares de cabo podem ser usados para diferentes

tipos de sinais e categorias de aplicação(dados, voz e vídeo), reservando-se 2 pares para dados, l par

para voz e l par para vídeo. É desaconselhável empregar cabos UTP de 25 pares.

Como regra geral para este tipo de sistema, não deve existir nenhum tipo de emenda ou conexão nos

trechos de cabo que conectam um quadro de distribuição intermediário ou satélite a uma tomada ou um

quadro de distribuição intermediário e outro satélite. Isto garante que todos cabos do sistema de

distribuição horizontal não estalam sujeitos a pontos de Calha. Em algumas situações especiais, esta regra

pode não ser cumprida devido a restrições próprias existentes em uma determinada instalação de um

prédio, sendo definidos, então, pontos de distribuição menores implementados através de blocos de

conexão, que devem ser de fácil localização e, de alguma maneira, protegidos contra o acesso

clandestino colocando-os em gabinetes trancados.
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Tabela 3.3 - Vantagens e Desvantagens dos Diversos Tipos de Sistemas de Distribuição Horizontal

Tipos de Sistemas de
Distribuição Horizontal

Vantagens Desvantagens

Sob Piso . invisibilidade.

. dificuldade de acesso para fins
de monitoração ou intercepção
clandestina.

. não suscetibilidade à

interrupção no caso de
trabalhos de construção ou
manutenção.

' proteção contra contes de
interferência eletromaanética.

restrição doslocais das
tomadas devido à dificuldade
de acesso.

dificuldade de expansão.
suscetibilidade a problemas de
vazamento e enchentes.

Teto Falso . invisibilidade.

' proteção contra s/reis físico
provocado pelo movimento de
móveis e pessoas.

. facilidade de acesso para
instalação,reconíiguração e
manutenção.

facilidade de acesso para
monitoração ou intercepção
clandestina.

falta de proteção contra
trabalhosrealizados no piso
superior.
inexistência de

compatibilidade entre as
instalações dos sistemas de
cabeamento elétrico, de
telecomunicações, controle e
segurança,criando-se fontes de
interferência eletromagnética.

' necessidade dos cabos serem
não Dropagantes à chama.

Adaptável . facilidade de instalação.
. baixo custo.
. facilidade de acesso.

' disponibilidade em uma
grande variedade detipos de
material.

espaço limitado para os cabos.
visibilidade e obstrução da
local.
altorisco de danosfísicos
acidentais.

facilidade de acesso para
monitoração ou intercepção
clandestina.

Sob Carpete ' adequado para instalação em
ambientes abertos de
escritório.

. flexibilidade em configurações
com pequenas áreas devido à
facilidade em fazer pequenas
curvas e dobras.

utilização de cabos especiais
achatados (/7af cab/es).
inadequado parainstalação de
um grande volume de cabos,
sendo mais utilizado em

sistemas de distribuição
secundários.

Piso Elevado . invisibilidade.

' proteção contras»'essfísico
provocado pelo movimento de
moveis e pessoas.

. facilidade de acesso para
instalação,reconfiguração e
manutenção.

facilidade de acesso para
monitoração ou intercepção
clandestina.
inexistência de

compatibilidade entre as
instalações dos sistemas de
cabeamento elétrico, de
telecomunicações, controle e
segurança, criando-se fontes de
interferência eletromaanética.
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3.4.2.2 Sistema de Distribuição Vertical

O sistema de distribuição vertical é usado para interconectar os sistemas de distribuição horizontal dos

diversos andares de um prédio, estendendo-se do quadro de distribuição predial até os quadros de

distribuição intermediários existentes em cada um desses andares. Constitui-se, basicamente, desses

quadros de distribuição, dos dutos e cabos usados na sua interconexão e, eventualmente, de caixas de

junção e passagem (vida Figura 3.8).

Sala de

Quadro de
Distribuição
Intemiediário

Figura 3.8 - Sistema de Distribuição Vertical

Como dutos, empregam-se, geralmente, conduítes que podem possuir diâmetros variados. As normas

estabelecem que exista, para uma área total de 5000 m2 a ser servíd% um çonduíte çom diâmetro de 100

mm para passagem de cubos entre andares aqacentes, além de outros dois conduítes de reserva. Muitas

vezes, se houver disponibilidade, são utilizados os próprios dutos já instalados para o sistema de
telefonia.

Podem-se utilizar cabos de 100 Q - UTP, 150 Q - STP e fibras multimodo 62,5/125 pm. As fibras sgo

recomendadas, apenas, em casos de aplicações que requeiram altas taxas de transmissão. Podem-se

empregar cabos UTP com 25 pares e os de fibra com 6 a 12 fibras. Se tiverem que ser passados cabos no

teto, os mesmos não podem ser colocados diretamente sobre pontos de luz. É terminantemente proibido

passar os cabos verticais através de vãos de elevador.
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3.5 Considerações Finais

Este capítulo apresentou uma visão geral sobre os sistemas de cabeamento estruturado. Tais sistemas,

ainda hoje, possuem um custo elevado, que é, facilmente, justificado quando se avalia o seu ciclo de

vida, que como já foi mencionado, varia entre 7 a 10 anos.

Contudo, para se desÊutar de todas as vantagens oferecidas por estes sistemas, que incluem a alta

escalabilidade e disponibilidade, facilidade de manutenção e mobilidade das estações, é necessário que se

caçam considerações sobre a sua instalação e gerenciamento.

Em relação aos aspwtos de instalação, é importante que Soja elaborado um plano de implantação que

contenha um cronograma detalhado de instalação e testes dos diversos componentes do sistema de

cabeamento, que devem ser realizados por partes. É fundamental que soam rotulados e identificados

todos os componentes considerados relevantes tais como tomadas, cabos, pare/z pane/s e distribuidores

ópticos, entre outros. Como resultado, deve ser gerada uma documentação completa do sistema,

detalhando-se o posicionamento, a identificação e a interligação de todos os seus componentes.

Uma vez instalado tal sistema, podem ocorrer alterações e inserções de cabos e, mais raramente, de

outros tipos de componentes, que se não forem, devidamente, registradas, comprometem toda a sua

funcionalidade. Toma-se difícil, então, efetuar a sua manutenção ou até mesmo alterar a sua

configuração (e.g., posição de uma estação da rede). Para tanto, é importante contar com um sistema

eficiente de gerenciamento dos sistemas de cabeamento, o que pode ser feito com o suporte de alguma

ferramenta de software disponível no mercado.

Dentro do escapo desta tese, no capítulo 5 é apresentada a especificação de uma ferramenta que permite

desenvolver o prometo de um sistema de cabeamento estruturado, gerando toda a documentação inicial

necessária à suainstalação.
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Capítulo Metodologia de Projeto de
Redes Locais

4.11ntrodução

Atualmente, o emprego de redes locais ocorre de maneira disseminada, abrangendo ambientes de

naturezas bem diversas, tais como: bancos, IQjas, hospitais, indústrias, escritórios e instituições de ensino

de modo geral.

Em muitos casos, a implantação de redes em um determinado ambiente não é realizada de modo

planeado, mas é decidida com o objetivo de atender às necessidades urgentes de determinados setores ou

departamentos de uma empresa. À medida que se toma, também, premente a troca de informações, de

maneira mais ágil, entre tais departamentos, constata-se a importância de existir um prdeto de rede a

nível corporativo.

Tal prcjeto deve, se possível, incorporar as redes já existentes e considerar as tendências de evolução do

ambiente de informática de modo a prever a adição de tecnologias que atendam às necessidades frituras

da empresa e a garantir a preservação do investimento a ser realizado.

Isto somente pode ser feito, mediante a aplicação de uma metodologia que determine os requisitos do

ambiente de redes da empresa calçadas em tais necessidades e adore tais requisitos como premissas para

o desenvolvimento do prcjeto de rede propriamente dito.

Dentro deste escopo, este capítulo tem, por oUetivo, apresentar uma metodologia de prcjetos de redes

locais corporativas. Tais prQjetos podem envolver redes a serem usadas na interconexão de estações

existentes em um ou mais andares de um prédio ou espalhadas em diversos prédios existentes dentro de

um campus. Está cora do contexto deste trabalho, o prdeto de redes de longa distância que poderiam ser

utilizadas na interconexão de prédios situados, por exemplo, em diferentes cidades.

Os itens, que se seguem, contêm uma descrição geral da metodologia proposta e descrições detalhadas

das suas diversas etapas. Para efeito de ilustração, é mostrado, ainda, um exemplo de prcjeto em que tal

metodologia 6oi aplicada. Por âim, é realizada uma avaliação da aplicabilidade dessa metodologia dentro

do âmbito de prQjetos de redes locais corporativas.
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4.2 Descrição Geral da Metodologia Proposta

A metodologia de prometo de redes locais, aqui proposta, é constituída de diversas fases que incluem

desde o levantamento de informações junto à empresa até a realização dos prcjetos físico e lógico das

redes propriamente ditas.

Como premissa básica para o desenvolvimento de qualquer prometo de rede corporativa de uma empresa,

deve-se considerar as suas necessidades atuais e as tendências de evolução do seu ambiente de

informática. Como exemplo típico, pode-se citar o caso de uma organização que pretende, a médio

prazo, implantar um serviço de vídeo-conferência intimo para fins de treinamento. O sistema de redes a

ser prqetado deve, então, contemplar a incorporação posterior de tecnologias de suporte à transferência

integrada de voz e vídeo. Se isso não for feito, mais tarde, deverão ser deitas modificações e adaptações

ao prometo original, com eventual substituição de equipamentos, que podem vir a representar um custo

adicional signiãcativo.

A partir do levantamento das características, necessidades atuais e tendências de evolução do seu

ambiente de informática é possível, então, determinar os requisitos que devem ser suportados pelo

ambiente de redes a ser proUetado, obtendo-se a especificação de requisitos do prdeto em questão.

Tal especificação serve, como ponto de partida, para o desenvolvimento dos projetos físico e lógico do

ambiente de redes considerado.

O prometo físico inclui desde a especificação da inda-estrutura de cabeamento da rede, da sua topologia,

normalmente constituída de uma rede óackZ)one principal à qual estão conectadas várias sub-redes, e das

tecnologias de rede que podem ser adotadas até a definição detalhada dos tipos de equipamentos que

devem ser empregados. O prcjeto lógico, por sua vez, inclui a especificação da arquitetura de protocolos

a ser implantada nos diversos componentes da rede, os sistemas operacionais de rede a serem adotados,

as soluções de conectividade a serem usadas na interconexão de ambientes de naturezas distintas(e.g.,

ambientes de mai/!Ó'ame e de rede local) e, ainda, a inâ'a-estrutura de gerenciamento e segurança a ser

suportada.

Dentro do contexto desta metodologia, podem-se identificar, então, quatro fases básicas

e levantamento de informações: resume as características, necessidades anuais e tendências de

evolução do ambiente de infonnática da empresa;

e especificação de requisitos: define a tipologia geral do ambiente de redes e os requisitos de

prqeto para esta tipologia, que devem ser suportados de modo que possam ser atendidas as

necessidades levantadas na fase anterior;
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' projeto físico: inclui desde o prometo da inda-estrutura de cabeamento da rede até a especificação

da sua configuração física, i.e., dos equipamentos de rede que devem ser empregados em cada sub-

rede do ambiente como um todo;

B prometo lógico: engloba a de6lnição da configuração lógica da rede e sua in6'a-estrutura de

gerenciamento e segurança. Estes três módulos são interdependentes e podem, até certo ponto, ser

desenvolvidos simultaneamente.r'3

A primeira fase tem como olÜetivo definir e analisar o problema, que se apresenta; a segunda fase

contém o delineamento da solução e as duas últimas correspondem à sua implementação.

A Figura 4.1 mostra a relação existente entre estas fases. Cada uma delas, com exceção da primeira,

depende do resultado da anterior e representa um refinamento desta.

O escopo deste trabalho engloba as bases que vão desde o levantamento de informações até o prQjeto

físico, conforme está indicado nesta mesma figura. A fase relativa ao prometo lógico não é abordada,

embora se tenha a preocupação de levantar, nas fases que a precedem, todas as informações necessárias à

sua execução. Vale observar, ainda, que os proUetos físico e lógico podem ser executados de maneira

simultânea e até independente.

Prqjeto Lógico

Configuração
Lógica das Redes

Inca-Estrutura de
Gerenciamento

Figura 4.1 Fases da Metodologia de PrQjeto de Redes Locais
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4.3 Descrição das Fases da Metodologia Proposta

Neste item, são descritas, em detalhe, as fases de levantamento de informações, especificação de

requisitos e prdeto físico da metodologia proposta.

4.3. 1 Levantamento de Informações

Conforme já foi mencionado anteriormente, o objetivo desta fase é definir e analisar o problema, que o

prometo de redes deve resolver.

Se o prqeto 6or desenvolvido no âmbito corporativo, esta fase de levantamento implica em conhecer

particularidades dos processos intemos da empresa, as características atuais do seu ambiente de

informática e redes, se este existir, as necessidades anuais deste ambiente e como essas devem evoluir

dente a mudanças do próprio ambiente ou da maneira de atuação da empresa dentro do mercado. Um

exemplo típico de mudança no ambiente de informática, diz respeito ao processo de downsízfng que tem

ocorrido em muitas empresas, incluindo redes de supermercado, instituições bancárias e indústrias, entre

outros.

Nesta fase, deve-se conhecer bem "a empresa" ou "o setor da empresa" para o qual o prcÚeto vai ser

desenvolvido. Isto só é possível mediante uma interação intensa entre a equipe de prdetistas e

fiJncionários da empresa. Tais funcionários incluem os usuários potenciais do sistema a ser prqetado e

pessoas que tenham uma visão mais macro dos processos envolvidos e de como esses devem evoluir.

Esta interação pode ser obtida através da realização de entrevistas, de preenchimentos de questionários

e/ou Formulários, de reuniões com os referidos funcionários e da análise de documentações relativas ao

sistema atual.

As informações obtidas são, então, interpretadas e tratadas pela equipe de prQjetistas, que elaboram um

documento de descrição das características e necessidades do ambiente de informática da empresa.

Obviamente, interpretar e tratar informações, que podem envolver processos pwuliares à empresa e,

geralmente, desconhwidos pela equipe de proUetistas, nem sempre é trivial, podendo-se, facilmente,

incorrer em erros. Para que isso sda evitado, essa fase de levantamento deve ser bastante interativa,

devendo os seus resultados ser validados pelos funcionários da empresa(vida Figura 4.2).

Em resumo, esta fase de levantamento de informações é desenvolvida em três etapas: a primeira engloba

o levantamento das características do ambiente atual de informática, a segunda o levantamento das

necessidades atuais e das tendências de evolução desse ambiente e a, terceira e última, a análise das

informações coletadas. Em muitos casos, as duas primeiras etapas acabam sendo realizadas,

concomitantemente, pois a obtenção de informações sobre o ambiente atual de informática permite,

muitas vezes, identificar as necessidades desse ambiente e constatar como os âmcionários vêem a sua

evolução no sentido de suprir estas newssidades.
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Levantamento

de Informações
Validação dos
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Figura 4.2 - Fase de Levantamento de Informações do Ambiente de Informática da Empresa

4.3.1.1 Levantamento das Características do Ambiente Atual de Informática

Dentro da etapa, propõe-se obter informações sobre as características atuais do ambiente de informática

e redes da empresa para qual o prcjeto deve ser desenvolvido. Neste contexto, podem-se identificar duas

categorias de informação:

e características do ambiente operacional: correspondem a informações peculiares ao ambiente de

trabalho:

+ caracterização da estrutura organizacional da empresa e como as suas diversas entidades

interagem entre si;

+ caracterização dos ambientes (automação de escritórios, industrial e bancária, entre outros;

mobilidade dos diversos departamentos ou setores);

+ instalação física (tipo: proprietária ou não, distribuição geográfica dos prédios, constituição

dos prédios em termos dos andares e salas, identificação de áreas restritivas à instalação da

inâ'a-estrutura de cabeamento, tais como: vãos de elevador, escadas, banheiros e centrais de

ar condicionado e identificação de restrições referentes à realização de obras civis

necessárias à instalação de tal inõ'a-estrutura);

+ instalação elétrica (posicionamento dos quadros elétricos e tipo de sistema de distribuição);

+ caracterização dos usuários (número e distribuição física);

B características do ambiente de informática e rede: constituem-se de informações de caráter

quantitativo e qualitativo sobre a inca-estrutura de informática e rede existente e seu modas

operando:

+ in6'a-estrutura computacional(caracterização dos microcomputadores, das estações de

trabalho e até mesmo dos mafP!»'amei utilizados e dos seus recursos de entrada/saída,

incluindo impressoras, scanners e p/offers, entre outros, e de sua distribuição física nos

diversos andares dos prédios pertencentes à empresa);
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+ configuração física do ambiente de redes (tipologia, tecnologias e equipamentos de rede

empregados, distribuição das estações nas diversas sub-redes e funcionalidades atribuídas às

mesmas);

+ caracterização dos elementos de interconexão (tipos de elementos: garewq,s, roteadores

pontes ou repetidores, método de acesso, protocolo roteado e de roteamento);

+ in6'a-estruhra de distribuição de cabeamento entra e enter-prédios (tipos de sistemas de

distribuição horizontal já instalados, sistemas de dutos usados na interconexão de diversos

pontos de um andar de um prédio, de diversos andares de um prédio e de diversos prédios de

um campus, índice de ocupação desses dutos, posicionamento dos quadros de telefonia e/ou

de quadros de comunicação já existentes, índice de ocupação desses quadros de comunicação

e posicionamento das tomadas de comunicação);

+ plataforma de software adotada (sistema operacional; ferramentas básicas de software

empregadas, tais como: editores de texto, planilhas, bases de dados e outros; e aplicativos de

uso específico como CAD/CAM, folha de pagamento e contabilidade, entre outros);

+ conHlguração lógica da rede(sistema operacional de rede; arquitetura de protocolos; serviços

de rede oferecidos: emulação de terminal, correio eletrânico, sistema de transferência de

arquivos, serviço de fax; soluções de conectividade entre ambientes baseados em sistemas

operacionais diferentes, tipo de interface homem-máquina para acesso a esses ambientes,

volume e perfil de tráfego entra e enter-ambientes);

+ interface homem-máquina (tipo de interface, mecanismos de acesso, recursos

disponibilizados, restrições de utilização, ...);

+ modo de operação (distribuição física, mobilidade e perfil dos usuários, fluxo de informações

na rede);

+ qualidade do serviço prestado(nível de contingência, tempos de resposta, índice de falhas e

tempo de recuperação de Calhas, entre outros);

+ inda-estrutura de gerenciamento (tipo de gerenciamento: centralizado ou distribuído, áreas

fiincionais de gerenciamento: falhas, desempenho, configuração, contabilização e segurança,

arquitetura e ferramentas de gerenciamento);

+ in6'a-estrutura de segurança (mecanismos de segurança: senhas, assinatura digital,

criptografia e outros e serviços de segurança: confidencialidade, autenticação, integridade,

controle de acesso e não-repudiação);
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+ ligações remotas(quantidade e caracterização dos acessos remotos: tipo de interface, taxa de

transmissão, protocolo de comunicação, software de comunicação empregado e volume e

perfil detráfego).

4.3.1.2 Levantamento das Tendências de Evolução do Ambiente de Informática

O prqeto a ser desenvolvido deve atender às necessidades anuais e às tendências de evolução do

ambiente anual de modo a garantir que seu ciclo de vida amortíze os investimentos realizados. Nem

todas as informações aqui relacionadas devem, obrigatoriamente, constar do levantamento. Em alguns

casos, parte dessas informações Carão parte da solução a ser proposta. Como exemplo, pode-se citar o

item referente à plataforma de software a ser aditada. Em algumas empresas, já existe um ambiente de

redes implantado, ao qual se desde incorporar novos serviços e usuários, e, portanto, uma plataforma já

bem definida, que funciona bem e permite a expansão almqada. Pode-se considerar, então, como

premissa de prqeto a manutenção desta plataforma, ou, no máximo uma migração para versões mais

anuais dos sistemas existentes. Em outros casei, em que é constatada a insatisfação com a plataforma

atual ou a inviabilidade de mantê-la dentro das perspectivas de evolução do ambiente de informática da

empresa, é do escopo desse prqeto especificar, em uma fase posterior, a plataforma a ser aditada.

.'-'''\

Vale, ainda, observar que a empresa considerada pode estar em processo de dowmizfng. Isto implica,

que muitos aplicativos, antes executados no maflZ ame, passarão a ser executados em ambiente de redes.

Toma-se fundamental, neste caso, levantar dados referentes aos tipos de informações trocadas, ao fluxo

dessas informações e à expwtativa de impacto gerado na rede pelo eventual aumento de tráfego.

De modo geral, devem ser levantadas informações referentes a

. qualidade do serviço desqada (nível de contingência, tempos de resposta, índice de falhas e tempo

de recuperação de falhas, entre outros);

e escalabilidade desejada(índice de crescimento previsto e margem de reserva)

e caracterização das estações(tipo de estação: CISC ou RISC, capacidade de armazenamento e

processamento) e dos recursos entrada/saída(e.g., impressora, scanner e p/orrer) a serem

interconectados;

e identificação dos grupos de estações que devem interagir mais entre si;

B plataforma de software a ser adotada(sistemas operacionais; ferramentas básicas: sistema de

arquivos, editor de texto, planilha eletrânica e base de dados, entre outros) em cada um dos grupos

de estaçõesidentificados;

e caracterização dos serviços de rede de propósito geral a serem oferecidos (e.g., sistema de

transferência de arquivos, correio eletrânico, correio de voz e serviço de fax; estimativa do volume

e pernil de tráfego) em cada um dos grupos de estações identificados;
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e grau de conectividade desdado entre os diversos ambientes de informática e de rede existentes;

' caracterização da interface homem-máquina (tipo, facilidades a serem disponibilizadas e restrições

de acesso a serem impostas);

e caracterização do sistema de gerenciamento a ser implantado (tipo de gerenciamento: centralizado

ou distribuído, áreas fiincionais a serem contempladas, recursos de hardware e software a serem

gerenciados, entre outros);

' caracterização do sistema de segurança a ser suportado (nível de segurança desdado, serviços de

segurança a serem oferecidos e sua abrangência);

e comunicação remota (tipo, perâl e estimativa do volume e perâl de tráfego)

4.3.1.3 Análise das Informações Coletadas

A análise das informações obtidas sobre as características do ambiente de informática, suas necessidades

e tendências de evolução permite elaborar um documento de descrição desse ambiente. Durante este

processo de análise, pode-se concluir pela necessidade de se obter informações complementares devido à

constatação da falta de algum tipo de informação, existência de dúvidas ou obtenção de resultados

conflitantes. Tais resultados conflitantes podem decorrer do fato da roleta de informações ter sido obtida

junto a fiincionários da empresa com visões ou percepções diferentes de um mesmo problema ou, por

outro lado, dos próprios prQjetistas terem induzido a interpretações diferentes devido à vivência e

experiência diferenciada entre os mesmos. Qualquer que seja o caso, Êaz-se necessário que soam

efetuadas outras interações com os funcionários da empresa de modo que se complementam as

informações coletadas e se chegue a um consenso sobre a análise dessas informações (vida Figura 4.3).

Ao final desta fase, os proüetistas têm, em mão, a descrição do ambiente informática que lhes comece

uma visão gaal desse ambiente e do problema a ser resolvido e subsídios para que sda delineada uma

solução para o mesmo.

.'-''\

.,''''\
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Figura 4.3 Fase de Levantamento de Informações

4.3.2 Especificação de Requisitos

Esta Case engloba a especificação da topologia geral da rede e dos requisitos que se aplicam ao ambiente

de redes como um todo e a cada um dos seus componentes, desenvolvida a partir das características e

necessidades levantadas na fase anterior para esse ambiente e da análise de restrições tecnológicas, de

custo e prazo.

A especificação da tipologia geral da rede corresponde, na realidade a um anteprdeto do ambiente de

redes, onde são identificados os seus diversos grupos de trabalho (worXp'oups) e redes óackóones (a

topologia especificada pode ser representada de maneira esquemática, conforme ilustra a Figura 4.4).

Sub-
Rede 3

Rede
Backbone

Sub-
Reden

Figura 4.4 - Tipologia Geral do Ambiente de Redes
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Isto é e6etuado, analisando-se os grupos de estações que interagem mais entre si, os recursos (e.g.,

impressoras) associados a esses grupos e definindo-se o modelo de operação para os mesmos, onde se

identificam estações com funções diferentes entre si(estações servidoras e clientes).

Os requisitos, por sua vez, são derivados das necessidades e das características do ambiente de redes

como um todo e específicas de cada uma das suas subredes (grupos de trabalho e redes óackóones) (vide

Figura 4.5). Correspondem a condições que devem ser satisfeitas de modo que possam ser atendidas tais

necessidades. São definidos dois tipos de requisitos:

e requisitos funcionais: estão relacionados a características absolutas ou fiinções que um

componente ou um conjunto de componentes de rede devem possuir. Como exemplo, pode-se citar

o suporte à transmissão integrada de dados, voz e vídeo.

e requisitos quantitativos: correspondem a atributos quantificáveis, e, portanto, expressos segundo

uma escala de valores, que um componente ou um conjunto de componentes de rede devem

suportar. Como exemplo, pode-se citar a taxa de transmissão de uma rede.

Para fins de ilustração, são citados a seguir três exemplos deste processo de derivação de requisitos a

serem suportados por um ambiente de redes a partir das características e necessidades levantadas para o

mesmo. Como primeiro exemplo, considere que tais redes devam ser instaladas em uma planta fabril.

Nesse caso, os equipamentos de rede devem operar em um ambiente com alto nível de interferência

eletromagnética e condições de temperatura nem sempre ideais, sendo a fibra óptica o tipo de cabo mais

recomendado. Suponha que um dos serviços de rede que tenha que ser oferecido sda o de vídeo-

conferência. Como conseqüência, as tecnologias de rede a serem empregadas devem suportar altas taxas

de transmissão e a transferência integrada de voz e vídeo. Neste caso, deve-se avaliar, ainda, até que

ponto tais tecnologias estão maduras e se dispõe de produtos no mercado, pois não faz sentido

especiãcar um requisito que não é viável de ser atendido dentro da realidade tecnológica do momento.

Um outro serviço importante seria o de transferência de arquivos com alta confiabilidade. Além dos

requisitos referentes à taxa de transmissão das redes, é importante, nesse caso, que o sistema de

transferência de arquivos implemente mecanismos de verificação e recuperação de erros(i.e.,

mecanismos de c&ecÀpoínf e res/arf) como meio de garantir a confiabilidade desdada.

Este processo de derivação nem sempre é trivial, e, em alguns casos, pode implicar na escolha de

altemativas que não soam as mais adequadas à solução do problema considerado ou não atendam às

expectativas do próprio usuário. Assim sendo, nesta fase é, também, importante discutir os resultados

com os íimcionários da empresa, que podem questiona-los e, eventualmente, 6omecer outras informações

que alterem as premissas tomadas como base. Às vezes, tais alterações podem decorrer da modificação

da estratégia da própria empresa, o que, obviamente, implica em se refazer a fase anterior.
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Figura 4.5 - Fase de Especificação de Requisitos

As características e necessidades, tomadas como base para a especificação da topologia de rede e dos

requisitos de prcjeto, podem ser agrupadas da seguinte maneira:

e Ambiente: deâlne o tipo de ambiente (e.g., automação industrial, bancária e de escritórios, entre

outros) e seus parâmetros de operação.

e Infra-Estrutura Computacional: especifica o número e as características básicas das estações e

recursos que devem ser interconectados através da rede e sua distribuição física. Tais

características incluem: tipo de máquina (CISC ou RISC), tipos de óas (ISA, EIRA, Micro

Channel, PCMCIA, PCI), capacidade de memória e processamento e tipos de interfaces

(assíncrona ou síncrona).

e Modos de Operação: são definidas características gerais referentes ao ambiente de operação das

redes, incluindo: mobilidade das estações, distribuição física e interação entre tais estações,

conjunto dos recursos de redes que devem estar disponíveis às estações e modo de administração

dos usuários.

e Ferramentas de Software: define quais ferramentas básicas de automação de escritório ou de

desenvolvimento de software devem ser suportadas, tais como: editores de texto, planilhas

eletrõnicas, compiladores, interpretadores e sistemas de banco de dados que devem ser suportados.
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e Serviços de Rede: especifica quais tipos de aplicações vão ser oferecidas aos usuários da rede

(e.g., vídeo-conferência, correio eletrõnico, fax e transferência de arquivos, entre outros), que deve

determinar qual a inÊ'a-estrutura de comunicação a ser suportada.

e Interface Homem-Máquina: descreve como os usuários podem utilizar os recursos e serviços de

rede disponibilizados em um ou mais tipos de ambientes operacionais.

e Qualidade de Serviço: a qualidade de serviço de um ambiente de redes pode ser descrita a partir

de três parâmetros, a saber: conHiabilidade, disponibilidade e desempenho. Estes parâmetros

podem assumir valores diferenciados, dependendo do ambiente considerado. A título de exemplo,

pode-se citar, o caso de uma planta fabril, em que existem uma rede interconectando PLCs

(Programmaó/e Zogfc Con/ro//erx) usados no controle da temperatura e pressão de fornos de

refilsão e uma outra rede ligando microcomputadores empregados no controle de estoque de

matéria-prima. Para cada uma dessas redes devem ser adotados parâmetros de qualidade de

serviço diferentes entre si.

Tais parâmetros podem ser descritos da seguinte maneira

+ disponibilidade: é definida como sendo a parte do tempo em que um sistema permanece

íiincionando, quando comparado com o tempo de vida deste sistema. É calculada através da

relação MTBF/(MTBF+MTTR)(MTBF- .Adean 27me BeMeen Xaí/ure e MTTR - Àáearz Hme

Zo Repafr) [SPOHN92].

+ confiabilidade: é definida como a probabilidade de um sistema não falhar em um dado

intervalo de tempo t. E calculada pela relação c't/MTBF [SPOHN92].

+ desempenho: define parâmetros quantitativos relativos às características temporais (e.g.,

tempo de resposta, sincronismo e vazão) e semânticas da rede (e.g., taxa de erro de bits, taxa

de erro de pacotes e taxa de perda de pacotes);

e Escalabilidade: define como deve evoluir o ambiente de redes em termos de número de usuários,

recursos a serem disponibilizados e crescimento de tráfego.

e Comunicação enter-Redes: determina as características das sub-redes, que devem ser conectadas

entre si, e da conexão dessas sub-redes a redes de longa distância.

e Conectividade dos Ambientes: este item é importante no caso de já existirem ambientes de

informática e de redes que precisam ser contemplados pelo novo ambiente da empresa. Um

exemplo típico, refere-se ao ambiente SNA/IBM que, muitas vezes, deve ser conectado ao

ambiente de redes locais pelo menos enquanto durar o processo de downsfzfng da empresa.

e Gerenciabilidade: à medida que o ambiente de redes passa a ser a base para a operação da

empresa, toma-se essencial que exista um sistema de gerenciamento abrangente que possa
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garantir a observação dos parâmetros de qualidade de serviços da rede, permitindo agilidade na

detecção e correção de falhas, o diagnóstico antecipado de erros através do acompanhamento do

funcionamento da rede, a detecção de gargalos da rede e a reconfiguração desses equipamentos,

entre outros. É importante, portanto, conhecer a abrangência do sistema de gerenciamento a ser

suportado em termos de recursos gerenciados e facilidades e características das ferramentas a

serem disponibilizadas.

e Serviços de Segurança: a segurança de um sistema pode ser violada devido à utilização errónea

de seus recursos e informações ou à disposição de alguma pessoa mal intencionada, por exemplo,

em obter informações sigilosas ou destruí-las. Isto pode acontecer em decorrência de um acesso

tanto intimo como extemo ao ambiente de rede da empresa. É importante, portanto, definir quais

os serviços de segurança (confidencialidade, autenticação, integridade, controle de acesso e não-

repudiação) que devem ser suportados e o tipo de segurança a ser oferecida (interna ou extema).

A Tabela 4. 1 apresenta os tipos de requisitos funcionais e quantitativos que podem ser obtidos a partir de

tais informações referentes às características e necessidades do ambiente de informática considerado.
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Legenda:

}a\B - À4anagement Itlformation Base

Tabela 4. 1 - Características e Necessidades do Ambiente de Informática x Requisitos de PrQjeto

Necessidades e
Características

Requisitos Funcionais Requisitos Quantitativos

Tipo de Ambiente ' tipo de cabo.
' restrições à realização de obras

CIvIs.

baixas de temperatura e pressão de
operação.
índice deruído einter6erência
eletromagnética suoortada.

Inda-Estrutura

Computacional
' tipo de cabo.
' características das placas de rede

(tipo de máquina e de ózís).

. número de pontos.

. densidade de pontos do sistema de
cabeamento.

. número de acessos por tomada.

. número de portas dos equipamentos.

. área geoaráâca das sub..redes.
Modo de Operação
. mobilidade das

estações

. administração dos
usuanos

suporte ao sistema de cabeamento
estruturado.

suporte a sistemas de díretórios
centralizados ou distribuídos.  

Ferramentas
Básicas de Software

' disponibilidade das Ferramentas de
software aos usuários autorizados.

' integração com o sistema
ooeracionalde rede.

' capacidade de memória e
armazenamento das estações.

Serviços de Rede ' categoria das aplicações (dados, voz
e vídeo).

' protocolos de aplicação.
' tipo detrá6ego (transacional ou

ralada)
' tipos de cabos e componentes de

distribuição.
. tidos de aplicativos.

. volume de tráfego.
' taxas de transmissão das sub..redes.

Interface Homem-

Máquina
' tipo de interface homem-máquina.
' categoria de usuários e os seus

direitos de acesso.
. modos de acesso aos recursos e

serviços da rede.
' recursos gráficos das estações.

' capacidade de processamento e
memória das estações de trabalho.

   

' capacidade de processamento e
memória das estações e
equipamentos da rede.

. taxa de transmissão das sub-redes.
' taxas de âltragem e retransmissão

das pontes e roteadores.
. taxa de comutação dos

equipamentos comutados.
. taxa de erroresidual(taxa de

mensagens perdidas, duplicadas e
destruídas

. mecanismos de verificação e
recuperação de erros

. MTBF
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Tabela 4. 1 - Características e Necessidades do Ambiente de Informática x Requisitos de Prcleto (Cont.)

Necessidades e
Características

Requisitos Funcionais Requisitos Quantitativos

Qualidade Serviço
' Disponibilidade ' recursos de contingência (e.g.,

pontes duais, mecanismo de /zof

;wapping, load sharing e disk arras
nos servidores, entre outros).

' mecanismos de reconHiauração.

MTBF (À4ean 77me Be een
Failureà.

MTTR (.A4ea?z Hme Zo Recair).
Êatorderedundância dos
eauioamentos.

Escalabilídade

 

' capacidade de memória e
armazenamento das estações da

rede e de sua expansão.
' margem de reserva dos

mmponentes de distribuição, de
portas e s/o/slivres dos

equipamentos, placas de rede e
outros componentes de rede.

' capacidade de expansão dos
equjDamentos de rede

Comunicação entre
Sub-redes

' tipo de protocolo e algoritmo de
)ridging.

' tipos de protocolosroteados.
' tipo de protocolo e algoritmo de

roteamento.

. volume de informações de órfdgíng
e roteamento.

' taxas de âlltragem e retransmissão
das ponteseroteadores.

. taxa de comutação dos
equipamentos comutados

Conectividade dos
Ambientes

' tipos de ambientes a serem
interconectados(e.g., SNA/IBM,
Netware, UNIX e Windows NT).

' tipos de aplicativos de comunicação.
' protocolos de aplicação.
. inca-estrutura de comunicação

entre tais ambientes.

' capacidade e taxa de transmissão de
dados enter-ambientes.

Gerenciabilidade ' tipo de gerenciamento: central ou
distribuído.

' recursos de hardware e software a

serem gerenciados.

' arquiteturas de gerenciamento.
' tipos de MIB.
. áreas funcionais (falha,

desempenho, conâguração,
contabilização esegurança) e
funções de gerenciamento
suportadas.

. modo de gerenciamento dos
equipamentos(oz/f-(2Éband e fn-
)an(b.

. sistemas de gerenciamento a serem
incoroorados.

. volume de informações de
gerenciamento.

Serviços de
Segurança

' tipo de segurança(intemo/extemo).
. mecanismos de segurança

(criptografia, assinatura digital ou
controle de acesso).

. sistemas de segurança a serem
incorporados.

' estratégias de segurança física.  
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As Tabelas 4.2 e 4.3 relacionam os requisitos funcionais e quantitativos que se aplicam,

respectivamente, aos proUetos da inca-estrutura de cabeamento e da configuração física do ambiente de

redes. Na Tabela 4.3 tais requisitos são agrupados de acordo com a sua aplicabilidade.

Tabela 4.2 - Principais Requisitos do Prqeto de Cabeamento

Requisitos Funcionais

' categorias das aplicações(dados, voz e vídeo).
' tipos de cabos.
' tipos de componentes de distribuição.
. restrições à realização de obras civis.

Requisitos Quantitativos

. número de pontos.

. densidade de pontos.

. número de acessos por tomada de comunicação.
' margem de reserva dos componentes de distribuição.
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Legenda:

RF - Requisito Funcional RQ - Requisito Quantitativo

Tabela 4.3 - Principais Requisitos do Prcjeto Físico (Configuração Física)

Identificação de Grupos de
Requisitos

Requisitos Tipo

Tipo de Ambiente . faixas de temperatura e pressão de operação.
. índice de ruído e interferência eletromagnética suportada.

(RQ)

Caracterização das estações e
recursos da rede

' características das placas de rede (tipo de máquina e óm).
' recursos gráãcos das estações.

(RF)

. número de portas dos equipamentos.
área geográfica a ser atendida i)elas sub-redes.

(RQ)

Aplicações de Rede categorias das aplicações(dados, voz e vídeo).
protocolos de aplicação a serem suportados.
tiDO de tráfego (transacional ou raiada

(RF)

. volume de tráfego.
' taxas de transmissão das sub..redes.

(RQ)

Arquitetura de Protocolo de
Comunicação

protocolos de aplicação.

tipo de protocolo, tráfego e algoritmo de órfdgfng.
tipos de protocolosroteados.

. tipo de protocolo, tráfego e algoritmo de roteamento.

(RF)

Qualidade de Serviço
' Disponibilidade

. Confiabilidade

. Desempenho

' recursos de contingência (e.g., fontes duais, mecanismo de

hot swapping, loas sharing, disk arras nos servidores, etcà.
' mecanismos de reconíiauração.

(RF)

' MTBF(À4ean 27me Befween Faf/ure).
' MTTR (À4ean 77me Zo Repafr).
. fator de redundância dos eauioamentos.

(RQ)

' mecanismos de verificação e recuperação de erros. RF
. MTBF RQ
. taxa de transmissão das sub-redes.

' taxas de filtragem e retransmissão das pontes e roteadores.
. taxa de comutação dos equipamentos comutados.
. taxa de erro residual (perda, duplicação e destruição de

mensagens

(RQ)

Escalabilidade ' capacidade de expansão de memória e armazenamento das
estações da rede.

' margem de reserva de portas e s/o/s dos equipamentos,
placas de redes e outros componentes de rede.

. caoacidade de exoansão dos eauioamentos de rede.

(RQ)

Inõ'a-Estrutura de
Gerençiamento

tipo de gerençiamento; central ou distribuído.
' recursos de hardware e software a serem gerenciados.
. arquiteturas de gerenciamento.
' tipos de MIB.
. modo de gerenciamento dos equipamentos(oufmÉóand e

In-ban

(Rl;)

volume de tráfego das informações de gerenciamento. KQ
In6'a-Estrutura de Segurança tipo de segurança (interno ou externo).

mecanismos de segurança(criptograâa, assinatura digital
ou controle de acesso) a serem implementados.

. estratégias de segurança física.

(RF)
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4.3.3 Prometo Físico

O prqeto físico engloba tanto o prdeto da inÊ'a-estrutura de cabeamento como a especificação da

topologia da rede, das tecnologias a serem empregadas e dos equipamentos a serem utilizados. A Figura

4.6 mostra um desenho esquemático das macro atividades envolvidas no desenvolvimento do prqeto

físico de um ambiente de redes locais. Como pode-se constatar, a elaboração de tal prcjeto utiliza os

resultados obtidos na execução das outras fases do prcjeto, incluindo as características do ambiente de

informática e os requisitos associados à topologia geral da rede, e informações referentes a tecnologias

de rede, regras de prqeto e produtos de mercado, além das restrições tecnológicas, de custo e prazo,

deânidas junto aos funcionários da empresa.

Características
do Ambiente de

Informática

Topologia
Geral da

Rede

Requisitos
Funcionais +

Quantitativos

Restrições
Tecnológicas, de

Custo e Prazo

PrQjeto do
Sistema de

Cabeamento

Regras de
Prcjeto

/+\

Twnologias
de Rede

Especificação da
Configuração Física

da Rede

Produtosdo
Mercado

Prometo Físico

Figura 4.6 - Fase do PrQjeto Físico

4.3.3.1 Projeto do Sistema de Cabeamento

O prcÜeto do sistema de cabeamento é realizado tomando por base todas as informações referentes às

características dos prédios e campus, obtidas na fase de levantamento de informações, e dos requisitos

especificados na fase anterior, que estão relacionados na Tabela 4.2, além de outras relativas às regras de

prqeto, definidas pelas normas de padronização correspondentes [lSO1 1 801]IEIA/TIA 568]IEIA/TIA

569], e aos tipos de componentes de distribuição existentes no mercado. Tais regras são descritas no

capítulo 3.
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Dentro do escopo da metodologia aqui apresentada, é suposto que tal prdeto pode envolver um campus

com vários prédios, sendo constituído, portanto, das seguintes partes:

. Projeto de Cabeamento do Campus: define como devem ser interconectados os sistemas de

cabeamento dos prédios existentes no campus, i.e., os quadros de distribuição de cada prédio ao

quadro de distribuição do campus.

e Projeto de Cabeamento dos Prédios: é subdividido em dois outros subprojetos

+ Projeto do Sistema Horizontal: inclui o prQjeto do sistema de cabeamento de cada andar de

um prédio, que é usado para interconectar as tomadas de comunicação aos quadros de

distribuição satélites ou intermediários e os quadros de distribuição satélites, quando estes

existirem, aos quadros intermediários;

+ Projeto do Sistema Vertical: corresponde ao prQjeto do sistema de cabeamento usado na

interconexão do sistema horizontal de cada andar, ou sda, permite ligar os quadros de

distribuição intermediários de cada andar ao quadro de distribuição do prédio.

Esse prometo é, usualmente, executado em duas etapas: a primeira relativa ao levantamento de

informações complementares e a segunda referente ao prcjeto propriamente dito, que são descritas a

seguir (vide Figura 4.7). Tais etapas devem ser realizadas seqtiencialmente, muito embora, na maioria

das vezes, o proüetista constate, durante a elaboração do prcjeto, a necessidade de obter informações

adicionais, veriâcando ín /oco algum detalhe da instalação física dos prédios e/ou do campus

considerados. Isto dá uma certa iteratívidade a esta etapa do prdeto.

4.3.3.1.1 Levantamento de Informações Complementares

O primeiro passo para se dar início ao prdeto de cabeamento estruturado dos prédios e do campus é

obter uma planta geral do campus e plantas dos diversos andares de cada prédio.

Na planta do campus, devem constar informações referentes a

+ posicionamento dos prédios;

e posicionamento dos sistemas de dutos para cabeamento elétrico e de telecomunicações;

e posicionamento das linhas de transmissão de energia elétrica;

e índice de ocupação dos dutos de telecomunicações
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Características
do Ambiente de

Informática

Topologia
Geral da K==:)

Rede

Requisitos
Funcionais+

Quantitativos

Levantamento de
informações

Complementares

Prctjeto do Sistema de
Cabeamento

Prcjeto de Cabeamento
dosPrédios

Restrições
Tecnológicas, de

Custo e Prazo

PrQjeto dos
Sistemas

Horizontais Projeto de
Cabeamento de

um Campus
Regras de

PrQjeto

Prcjeto do
Sistema
Vertical Produtosdo

Mercado

Figura 4.7 - Prcjeto do Sistema de Cabeamento

As plantas dos prédios, por sua vez, devem conter informações relativas a

e/q/our das paredes externas e especificação do material de construção (alvenaria, madeira,

mármore e vidro, entre outros);

e /q/our intemo das salas, tipo de construção: parede ou divisória (material, tipo de divisória: móvel

ou âxa, modelo: simples ou com dutos intemos, alturas infaior e superior), posicionamento e

dimensões das janelas e portas, unção das salas (escritório, almoxarifado, reunião, biblioteca,

laboratório, central de ar condicionado, cozinha, refeitório e banheiro, entre outros) e

posicionamento das colunas, vãos de elevador, escada e dutos de ar;

e instalação elétrica: posicionamento dos quadros de distribuição, posicionamento, dimensões e

material dos eletrodutos, posicionamento dos pontos de luz, das tomadas e interruptores. Nem

todas essas informações precisam ser coletadas. Assim é o caso do posicionamento dos pontos de

luz, que somente faz sentido se for empregado o sistema de distribuição de teto Calão ou moldável

com montagens no teta;
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e in6'a-estrutura de instalação de telecomunicação: posicionamento dos quadros de distribuição,

tipos de sistema de distribuição horizontal, posicionamento dos dutos, das tomadas de

comunicação, caixas dejunção, passagem ou terminação, índice de ocupação dos dutos horizontais

e verticais. Nem todos prédios, possuem um sistema de distribuição de comunicação já instalado.

Tais sistemas são mais comumente encontrados em prédios, em que são adotados os sistemas de

distribuição horizontal sob piso ou teta falso, instalados, usualmente, na fase de construção do

prédio. Caso tais sistemas não existam, devem ser obtidas, basicamente, informações relativas ao

posicionamento dos quadros de telefonia existentes em cada andar e o índice de ocupação dos

dutos verticais usados para interconectá-los;

. posicionamento da sala de entrada, onde são instalados os quadros de distribuição de telefonia das

concessionárias de telecomunicações e são interconectadas as redes óac#óones predial e do

campus.

De modo geral, nem todas as informações necessárias à realização do prQjeto estão contidas nas plantas.

Um exemplo típico rehre-se ao índice de ocupação dos dutos. É necessário, então, que sda realizada

uma vistoria dos prédios e do campus. Tal vistoria mostra-se sempre mais proveitosa se 6or

acompanhada por um responsável pelos prédios, que conheça detalhes da instalação a ser visitada e

possa fomecer informações não registradas em plantas e, eventualmente, dar orientações sobre a melhor

rota para os dutos e cabos.

4.3.3.1.2 Prometo do Sistema de Cabeamento dos Prédios

Este prcjeto inclui o prcjeto do sistema de distribuição horizontal a ser instalado em cada andar de um

prédio e do sistema vertical, que constitui o bac#bone desse prédio e é usado para interconectar o

sistema horizontal dos seus diversos andares. Nos itens que se seguem, é descrita, de maneira sucinta, a

seqüência de procedimentos que devem ser executados para a realização desse prqeto, sendo

apresentadas as principais regras aplicadas em cada caso.

4.3.3.1 .2.1 Sistema de Distribuição Horizontal

O prcjeto de sistema de distribuição horizontal depende da inca-estrutura do sistema de cabeamento

teleRonico existente, da sua disponibilidade e das limitações impostas pelo próprio ambiente (e.g.,

existência de paredes de mármore que não podem ser perfiladas) à instalação de novos componentes de

distribuição e à realização de obras civis.

Independente do tipo de sistema horizontal a ser empregado, deve-se em primeiro lugar

e identificar os locais dos quadros de distribuição de telefonia, que são instalados durante a

construção do prédio.
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e determinar a localização dos quadros de distribuição de comunicação intermediários que são

colocados, normalmente, junto aos próprios quadros de distribuição de telefonia, garantindo que

exista no mínimo um quadro para cada 1000 m2 de área servida. Caso sqa veriâcado, que existem

pontos de acesso (onde devem ser instaladas tomadas de comunicação) distantes de mais de 90 m

desses quadros, deve-se definir, então, locais para a instalação de quadros de distribuição satélites.

e determinar a localização das salas de distribuição que devem abrigar os quadros de distribuição

intermediários ou satélites e equipamentos de rede aos quais estão conectadas as tomadas servidas

pelo quadro de distribuição correspondente.

Para cada um dos tipos de sistema de distribuição, deve-se proceder da seguinte maneira

e Sistema de Distribuição Sob Piso: este tipo de sistema de distribuição é, geralmente, instalado na

base de construção do prédio, devendo-se:

+ verificar o índice de ocupação dos dutos, que, normalmente, não deve ultrapassar a 50%;

+ se os dutos permitirem a passagem de novos cabos, deve-se

' especificar os locais das tomadas de comunicação, mantendo-se uma densidade de, no

mínimo, uma tomada para cada 1 0 mz;

. determinar o trajeto dos cabos usados na interconexão das tomadas aos quadros de

distribuição através desses dutos. O comprimento dos cabos não pode ultrapassar o valor

máximo de 90 m.

+ se os duros não permitirem a passagem de novos cabos, deve-se avaliar qual outro tipo de

sistema de distribuição pode ser implantado.

e Sistema de Distribuição de Teto Falso: este tipo de sistema de distribuição pressupõe que os

componentes de distribuição soam instalados na base de acabamento do prédio. Tais componentes

incluem dutos, conduítes, malha, bandeja ou barras transversais. A utilização de um ou de outro

componente pode implicar na existência de tr4jetos pré-determinados pelos próprios componentes

(e.g., dutos e conduítes) para passagem de cabos dos quadros de distribuição até as tomadas ou na

adição de trajetos livres (e.g., barras transversais). Podem-se identificar dois tipos de /q/our para

este tipo de sistema de distribuição, o orientado a blocos e o livre, que possuem procedimentos

específicos de prqeto:

+ Z,ayow/ Orientado a Blocos: são definidos blocos, que podem corresponder a um conjunto de

salas da planta civil, e determinados os seus pontos centrais, que são usados como pontos de

concentração para distribuição de cabos até as tomadas. Neste caso, são executados os

seguintes passos:
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. demarcar os blocos de distribuição de cabos, que podem ter uma área variando entre 35 a

82 H2 e detemiinar o seu ponto central. Este ponto não deve coincidir com nenhum ponto

deluz;

determinar o trajeto dos duros principais que se originam em quadros de distribuição

intemlediários e terminam em quadros satélites e/ou se originam em quadros de

distribuição satélites ou intermediários e terminam nos pontos de concentração

estabelecidos anteriormente. O posicionamento destes dutos tem que ser verificado em

filnção da existência de outros dutos (e.g., dutos de distribuição do sistema elétrico) e de

pontos deluz;

. especificar os locais das tomadas de comunicação, mantendo-se, sempre, uma distância

mínima de 30 cm entre essas tomadas e as tomadas elétricas e uma densidade mínima de

uma tomada para cada 1 0 m2;

. determinar o traleto dos dutos secundários quere originam em um duto principal (ou em

um ponto de concentração definido anteriormente) e terminam em tomadas. Tais duros

devem manter uma distância mínima de 12 cm dos pontos de luz fluorescentes;

. determinar o trajeto dos cabos usados na conexão entre as tomadas e os quadros de

distribuição satélites, quando estes existirem, ou quadros intermediários. O comprimento

dos cabos não pode ultrapassar o valor máximo de 90 m e o índice de ocupação dos dutos

o limite de 50 %;

' especificar os locais das caixas dejunção e passagem

+ Z.ayo#r Livre: são definidas ligações ponto-a-ponto entre os quadros de distribuição

intermediário ou satélite, quando estes existirem, e as tomadas de comunicação. Neste caso,

devem ser executados os seguintes passos:

. especiHtcar os locais das tomadas, mantendo-se, sempre, uma distância mínima de 30 çm

entre essas tomadas e as tomadas elétricas e uma densidade mínima de uma tomada para

cada 10 m:

. determinar o trajeto dos dutos que se originam em quadros de distribuição intermediários

e terminam em quadros satélites e/ou se originam em quadros de distribuição satélites ou

intermediários e terminam nas tomadas de comunicação. O posicionamento destes dutos

tem que ser verificado em âlnção da existência de outros dutos(e.g., dutos de distribuição

do sistema elétrico) e de pontos de luz;

. determinar o trajeto dos cabos usados na conexão entre as tomadas e os quadros de

distribuição satélites, quando estes existirem, ou quadros intermediários. O comprimento
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dos cabos não pode ultrapassar o valor máximo de 90 m e o índice de ocupação dos dutos

o limite de 50 %;.

' especificar os locais das caixas de junção e passagem

B Sistema de Distribuição Adaptável: este tipo de sistema é, normalmente, instalado depois que

prédio está pronto e, na maioria das vezes, já habitado. A sua escolha decorre do fato de não

existir outro sistema de distribuição já instalado (e.g., sob piso ou teta falso) ou, se o mesmo

existir, apresentar um índice de ocupação proibitivo (superior a 50%). Neste caso, deve-se adotar

os seguintes procedimentos:

+ no caso de se adotar o /q/ozz/ orientado a blocos, devem ser definidos os blocos, que podem

ter uma área variando entre 35 a 82 m2 e determinar o seu ponto concentração dos cabos. Se

os cabos forem passados no feto, este ponto não deve coincidir com nenhum ponto de luz;

+ determinar o trdeto dos duros principais que se originam em quadros de distribuição

intermediários e terminam em quadros satélites e/ou se originam em quadros de distribuição

satélites ou intermediários e terminam nos pontos de concentração estabelecidos

anteriormente (/amou/ orientado a blocos) ou pontos quaisquer definidos pelo prcjetista. No

caso destes duros serem fixados no teto, deve-se verificar o seu posicionamento em fiação da

existência de outros dutos (e.g., dutos de distribuição do sistema elétrico) e de pontos de luz.

No caso de dutos fixados nas paredes, deve ser verificado a existência de algum empecilho

físico (e.g., porta) à sua colocação. A passagem de cabos de uma sala para a outra requer, na

maioria das vezes, a perfiiração de paredes ou divisórias. Se este for o caso, deve-se verificar

ín/oco se não existem restrições para que isso possa ser feito;

+ especificar os locais das tomadas de comunicação, mantendo-se, sempre, uma distância

mínima de 30 cm entre essas tomadas e as tomadas elétricas e evitando-se a sua colocação

junto a janelas e portas. Usualmente, adota-se, como padrão, a densidade mínima de uma

tomada para cada 10 m2, podendo este parâmetro de prometo variar em função das próprias

necessidades do usuário;

+ determinar o trdeto dos dutos secundários que se originam em um duto principal(ou em um

ponto de concentração definido anteriormente) e terminam em tomadas. Devem ser

realizadas as mesmas verificações especificadas para os dutos principais;

+ determinar o trdeto dos cabos usados na conexão entre as tomadas e os quadros de

distribuição satélites, quando estes existirem, ou quadros intermediários, verificando se o seu

comprimento não atinge o valor máximo de 90 m permitido. O índia de ocupação dos dutos

correspondentes não deve ultrapassar o limite de 50 %;

+ espwiâicar os locais das caixas dejunção, passagem e das cantoneiras
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4.3.3.1.2.2 Sistema de Distribuição Vertical

O prcjeto do sistema de distribuição vertical envolve a conexão dos quadros de distribuição

intermediários dos diversos andares de um prédio. Os cabos usados, para este nim, são, normalmente,

passados em dutos de telefonia que são utilizados para interconectar andares adjacentes. Se estes dutos

não suportarem a passagem de novos cabos, devem ser instalados novos dutos que, conforme o caso,

podem passar inclusive pela parte externa do prédio. Deve-se definir, então, o trayeto desses dutos.

Independentemente da necessidade ou não de se instalar novos dutos, deve ser determinado o trajeto dos

cabos e o seu comprimento. Nos sistemas de distribuição vertical, costuma-se empregar cabos de fibra

óptica, que tem maior alcance quando comparados aos cabos de par trançado.

4.3.3.1.3 Prometo do Sistema de Cabeamento do Campus

O sistema de cabeamento de um campus é utilizado para conectar os quadros de distribuição de cada um

dos seus prédios ao quadro de distribuição do campus. Tal conexão pode ser realizada, passando-se os

cabos nos dutos de comunicação já existentes, que são, geralmente, utilizados pelos cabos de telefonia.

Ou, se o índice de ocupação destes dutos for superior a 50%, novos dutos devem ser instalados, sendo o

trajeto dos mesmos determinado em função dos outros dutos existentes. Independente de se utilizar dutos

já instalados ou novos, deve-se determinar o trajeto dos cabos usados na interconexão dos quadros de

distribuição, verificando-se se são respeitadas as limitações rehrentes ao comprimento máximo dos

cabos, que, nesse caso, costumam ser de fibra óptica.

4.3.3. 1.4 Documentação do Prometo

Como documentação do prQjeto, devem ser Êomecidas a planta do campus e as plantas de todos andares

de cada prédio, com informações de construção civil e da inata-estrutura da instalação elétrica que foram

necessárias à realização de tal prdeto e do sistema de distribuição de comunicação prcjetado. As

informações do sistema de distribuição de comunicação incluem a representação de todos os seus

componentes e do trajeto dos cabos interconectando quadros de distribuição e tomadas.

Além das plantas, podem ser 6omwidos dois tipos de listas: a lista de compra e de instalação. O primeiro

tipo de lista deve conter informações relativas ao tipo de componente, suas características básicas e

quantidade, possivelmente valorizada com preços de referência, fomecendo subsídios para que se possa

efetuar a compra de tais componentes. A lista de instalação contém informações complementares, que

indicam a identificação e o local de instalação de cada componente.

4.3.3.2 Especificação da Configuração Física da Rede

Nesta etapa é especificada a configuração física da rede, que inclui a especificação das tecnologias e

topologias das suas sub-redes e a seleção dos equipamentos, que podem ser empregados em cada caso, de

modo que soam atendidos os requisitos definidos anteriormente e as restrições tecnológicas, de custo e

prazo estabelecidas junto à empresa (vida Figura 4.8).
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4.3.3.2.1 EspeciÜcação das Tecnologias e Topologias das Sub-Redes

Como ponto de partida para a especificação das tecnologias e topologias das sub-redes, tem-se a

topologia geral da rede, as características básicas e requisitos especificados para cada uma das suas sub-

redes (vida Figura 4.8).

Como características básicas, são conhecidas a identificação e a configuração das estações que devem ser

interconectadas através de cada grupo de trabalho e a identificação e configuração das estações, dos

grupos de trabalho e redes bac#óones que devem ser ligados entre si através de cada rede óac#bone. Para

fins de verificação das regras de prdeto, é importante conhecer, também, a localização das estações em

cada andar de cada prédio, o que pode ser feito associando a cada estação uma tomada de comunicação

especificada no prdeto de cabeamento estruturado.

Como requisitos relevantes a essa etapa do prcjeto, devem ser considerados as aplicações e parâmetros

de qualidade de serviço especiâcados para cada sub-rede, além das restrições tecnológicas, de custo e

preço, estabelecidas pela própria empresa.

Outras informações importantes estão relacionadas às opções tecnológicas e regras de prqeto, que são

determinantes na seleção das tecnologias de rede.

Como opções tecnológicas para redes locais, tem-se

B redes Ethernet: implementam o método de acesso o CAMA/CD (Can'fer Senso JWu/f@/e

dccess/Co//isfon l)e/ecrion) e operam em tipologia de via sobre cabo coaxial grosso (10Base5),

cabo coaxial fino (IOBase2), par trançado (IOBaseT) e abra óptica (10BaseF) a uma taxa de

transmissão de 10 Mbps e modulação em banda base, suportando, preferencialmente, o tráfego de

dados;

e redes Token Ring: implementam o método de acesso baseado em passagem de /open em anel e

operam sobre par trancado blindado e não-blindado a taxas de transmissão, que podem variar

entre 4 e 16 Mbps, com modulação em banda base, suportando, preferencialmente, o tráfego de

dados;

e redes Fase Ethernet: utilizam o mesmo método de acesso que as redes Ethernet e operam sobre

par trançado e fibra óptica a uma taxa de transmissão de 100 Mbps, suportando,

preferencialmente, o tráfego de dados;
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Figura 4.8 - Detalhamento da Etapa de Especificação da Conâguração Física da Rede

e redes FDDI(.lqóer Z)fsü'fóufed Z)afa in/eiybce): implementam o método de acesso baseado em

passagem de foten e operam sobre fibra óptica a uma taxa de transmissão de 100 Mbps,

suportando, preferencialmente, o tráfego de dados. Uma variante dessa tecnologia são as redes

CDDI(Co!)per l)/s/ríóufed Z)a/a /n/edace), que operam sobre par trançado não-blindado. Tais
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redes podem ser implementadas nas tipologias em anel(simples ou duplo) e em árvore. No caso

de anel duplo, apresentam alta confiabilidade devido à facilidade de reconÊiguração;

e redes 100VG-AnyLAN: utilizam o método de acesso de demanda por prioridade e operam sobre

par trançado e fibra óptica a uma taxa de transmissão de 100 Mbps, suportando tráfego de dados,

voz e vídeo;

. redes ATM(l»'ncÀronom ZraneÁer Àáode): operam com a técnica de comutação de células sobre

par trançado e fibra óptica, a taxas de transmissão variando de 25 Mbps até ordem de Gbps, e

suportam tráfego de dados, voz e vídeo.

No mercado, podem-se encontrar produtos que implementam variações destas tecnologias, conhecidas

como Ethemet, Token Ring, Fast Ethemet e FDDI comutada. Neste caso, a banda de transmissão deixa

de ser compartilhada e passa a ser dedicada a cada ponto de acesso. Maiores detalhes sobre tecnologias

de rede podem ser obtidos no capítulo 2.

Uma das etapas mais importantes na definição da metodologia de prometo é a identificação das regras de

prometo que ela deve garantir no resultado final.

Tais regras existem espalhadas em diversos trabalhos na literatura, em normas sobre elementos de rede

e, principalmente, na experiência acumulada de prqetistas de rede.

A compilação de regras existentes dessa forma esparsa na literatura, a seleção de itens de normas

técnicas transformando-os em regras de prdeto e a definição de regras oriundas do conhecimento e

experiência acumulada de projetistas experientes possibilitam definir um conjunto consistente de regras

de prcjeto que deve hnçionar como o principal agente de validação dos prqetos desenvolvidos a partir

da metodologia proposta.

Estas regras de prcjeto e os seus respectivos algoritmos de aplicação são utilizados, por ferramentas de

prqeto) para garantir a consistência e valida' os pro1letos produzidos, e são apresentadas de forma

resumida a seguir e detalhadas no capítulo 5, que trata das ferramentas de suporte a essa metodologia.

As regras de prcjeto estão agrupadas em dois conjuntos, constituídos, respectivamente, de regas de

caráter geral e de regras tecnológicas. Como regras de prometo de caráter geral, tem-se:

e Em uma rede organizada segundo uma estrutura hierárquica, qualquer componente de rede

(estação, wor#group e rede backbom) do nível í pode estar conectada no máximo a um

componente do nível superior í + ] [AHUJA85]. As sub-redes de um dado nível devem ser, no

mínimo, tão rápidas quanto as sub-redes de um nível inferior, devendo as redes bacXóones ser de

uma tecnologia que ofereça maior banda do que suas sub-redes de acesso [SPOHN93 - 593 e 620].

B Em uma rede hierárquica, pode existir, no máximo, uma conexão al

quaisquer equipamentos de rede (e.g. /mós, pontes ou roteadores)[HP95].
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e Toda rede deve ser dimensionada para acomodar picos de tráfego típicos dos horários de maior

utilização da rede (bzzW Ãours) [SPOHN93].

e Não devem ser empregados equipamentos mais complexos do que o necessário. Por exemplo, não

se deve utilizar uma ponte, quando um repetidor é suficiente [SPOHN93].

e Uma ponte deve ser utilizada para interconectar duas redes locais de tecnologias diferentes,

podendo ser utilizada para interconectar duas redes locais de mesmas tecnologias, quando se

deseja isolar o tráêgo das sub-redes interconectadas através desta ponte.

e Um roteador deve ser empregado para conectar uma rede local e uma rede de longa distância,

podendo ser, eventualmente, empregado para conectar duas redes locais.

e As tecnologias FDDI e ATM, devido às suas taxas de transmissão e custos elevados, são mais

adequadas a redes óac#óones, devendo ser utilizadas em worXgroaps apenas nos casos de

aplicações especiais (e.g., CAD/CAM) que requeiram uma larga banda de transmissão.

e Quanto maior o porte de uma rede maior a necessidade de sistemas de gerenciamento

e Deve ser evitada a utilização de tecnologias de rede não padronizadas

e A solução de um prcjeto deve ser, sempre, a de menor custo, que atenda aos requisitos de prometo

Além das regras de caráter geral, regras específicas a cada tecnologia de rede devem ser aplicadas (vede

capítulo 2) a fim de se verificar a viabilidade de empregar uma tecnologia para uma dada sub-rede. A

maioria das regras tecnológicas referem-se a restrições das categorias de aplicação (dados, voz ou vídeo)

suportadas, tipos de meio físico de transmissão(cabo UTP, STP, de fibra óptica ou coaxial) que podem

ser empregados, número máximo de estações e distância máxima que pode ser mantida entre tais

estações ou de tais estações aos equipamentos de rede (#z/ós). Para veriâcar se tais restrições de distância

são satisfeitas, deve-se conhecer a posição das estações e dos equipamentos de rede.

Analisando, então, as características de cada uma das tecnologias de rede e todas as informações

coletadas para as sub-redes do sistema a ser prqetado, nas fases anteriores e no próprio prQjeto de

cabeamento estruturado, e aplicando as mencionadas regras de prQjeto é possível determinar as

altemativas tecnológicas disponíveis para as mesmas.

Tal avaliação tecnológica pode ter, como resultado, várias opções. Se este 6or o caso, deve-se empregar

como fatores seletivos o custo, a maturidade da tecnologia e a disponibilidade de produtos no mercado.

Como resultado final, obtém-se a definição da tecnologia que deve ser empregada em cada sub-rede. Na

maioria dos casos, esta implica na especificação da sua topologia. Faz-se exceção à tecnologia FDDI,

que suporta as tipologias em anel e em árvore. Cabe ao prdetista, analisando a distribuição física dos

pontos a serem conectados, as distâncias envolvidas, os requisitos de desempenho, disponibilidade e

custo, decidir por uma ou outra topologia.
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Uma vez definida a tecnologia das sub-redes é possível especificar, também, as funções dos elementos

usados na interconexão das mesmas. Em princípio, se as duas redes forem de mesma tecnologia pode-se

empregar um repetidor para interconectá-las ou uma ponte, caso seja necessário isolar o tráfego entre as

mesmas. Se as tecnologias dessas redes forem diferentes entre si, pode-se utilizar uma ponte para ligá-

las ou um roteador, caso se desde ter implementados mecanismos de roteamento neste elemento de

interconexão.

Conhecendo-se as tecnologias e topologias de cada sub-rede e a função básica dos elementos de

interconexão, o próximo passo consiste na seleção de equipamentos.

4.3.3.2.2 Seleção dos Equipamentos de Rede

Para realizar a seleção dos equipamentos é necessário conhecer a topologia geral da rede, a tecnologia, a

topologia, a conãguração básica e os requisitos especificados para cada uma das suas sub-redes e os tipos

de elementos (repetidor, ponte ou roteador) usados na interconexão das mesmas (vede Figura 4.8) Como

configuração básica das sub-redes, entende-se o seu número total de pontos, usados na conexão de

estações, grupos de trabalho e redes óac#bones, as características básicas e íiinção(servidora ou cliente)

das estações e o tipo de enlace com a rede backbone. Os requisitos mais relevantes, por sua vez, estão,

normalmente, relacionados à arquitetura de comunicação, inõ'a-estrutura de gerenciamento(arquitetura

de gerençiamento suportada, tipo de MIB, modo de gerenciamento: fn-band e ou/-c!/:Póancf),

confiabilidade (e.g., MTBF, mecanismos de recuperação de erros), disponibilidade (e.g., MTTR,

dualidade das fontes, mecanismos de /zo/-w'applng) e expansibilidade (e.g., número de portas

suportadas) dos equipamentos.

De posse dessas informações, deve-se proceder com a seleção dos equipamentos usados para

implementar as diversas sub-redes e elementos de interconexão. O primeiro passo neste sentido é

selecionar a classe de equipamentos que deve ser empregada.

Existem duas classes básicas de equipamentos

8 equipamentos de mesa: correspondem, de maneira geral, a equipamentos de porte menor quando

comparados aos equipamentos de chassi e, também, com recursos mais restritos de contingência,

menor escalabilidade e, consequentemente, menor preço Nem todos equipamentos dessa classe

são gerenciáveis

Nesta classe de equipamentos, incluem-se os repetidores, as pontes, os roteadores e os/zzibs. No

caso específico dos bzzós, podem-se identiãlcar, ainda, duas subclasses de equipamentos:

Ã ós empilháveis: tais buóx podem ser empilhados e conectados, entre si, através de um

cabo, que exerce a função de extensor da via interna dos ãubs interconectados. O conjunto de
z...L. .m.;lh.,.l.. HneQn ,nnnnirn cnmnndn-se como um único /zub e todas as estações a eles)
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conectados competem por um único meio de transmissão. Tal classe de õuó é encontrada,

apenas, para as tecnologias Ethemet e Token Ring.

á ós não-empilháveis: correspondem a /zziós, que podem até ser empilhados, mas não são

conectados através de um simples cabo extensor. São utilizados módulos intemos ou

equipamentos externos com a função de repetidor, ponte e, eventualmente, roteador para

conectá-los.

Tais /mós podem possuir portas com mais de uma tecnologia. No caso dos /zz/bs de múltiplas

tecnologias, em geral, existe um número maior de portas que suporta uma tecnologia menos

poderosa, que opera a uma taxa de transmissão menor, enquanto as portas restantes

implementam um outro tipo de tecnologia mais rápida. Essas portas mais rápidas são,

usualmente, empregadas na conexão com estações servidoras e/ou no enlace com a rede

backbone.

Esses /mós podem, ainda, operar no modo compartilhado ou comutado (vede capítulo 2)

e equipamentos de chassis: são, normalmente, equipamentos de porte maior que suportam

tecnologias mais rápidas, possuem recursos diversos que aumentam a sua disponibilidade (e.g.,

fontes de alimentação duais,/oad x#arfng e #of swczppíng, entre outros), são gerenciáveis, com o

módulo de gerenciamento embutido ou opcional, apresentam alta escalabilidade tanto em relação

ao número de acesso como ao tipo de tecnologia que pode ser empregada e, por 6im, têm custos

bem mais elevados.

Os /mós dessa classe podem suportar uma única tecnologia ou ser de propósito geral. No primeiro

caso, tais /mós, em geral, implementam uma tecnologia com alta taxa de transmissão (e.g. FDDI

ou ATM), exercendo a função de um anel colapsado(i.e., um anel contido no próprio /zz/ó) e/ou

um concentrador FDDI ou de uma matriz de comutação ATM. Os Ãuós de propósito geral, por sua

vez, suportam módulos com tecnologias diversas de redes locais, desde Ethernet até ATM,

módulos com a função de ponte e módulos WAN que permitem a interconexão de redes locais

remotas ou de redes locais a redes de longa distância.

A escolha da classe de equipamento adequada a uma dada sub-rede ou elemento de interconexão ou a

um conjunto de sub-redes depende da análise das informações coletadas, dos requisitos do prometo e das

restrições de custo e prazo. Contudo, como regra geral, empregam-se os/zubs de mesa para implementar

os grupos de trabalho e os/zubs de chassis para as redes óackZ)odes.

No caso dos grupos de trabalho, pode-se optar, por exemplo, por um/zuó empilhável ou não-empilhável

de múltiplas tecnologias. Os #uós empilháveis oferecem uma solução de menor custo, mas têm como

desvantagem que todas estações(servidoras ou clientes) são conectadas ao mesmo tipo de porta, não

sendo, portanto, a opção mais adequada para uma rede que opera segundo o modelo cliente-servidor. Os

Ãuós não-empilháveis de múltiplas tecnologias atendem às necessidades deste tipo de ambiente,
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possibilitando conectar as estações servidoras às portas mais rápidas. Se, por outro lado, tais grupos de

trabalho operarem com aplicações especiais(e.g., processamento em tempo real, processamento de

imagens, CAD/CAM e outros), pode-se optar, ainda, pela utilização de um ;zub de chassi de tecnologia

única, FDDI ou ATM.

As redes bac#óones, por sua vez, podem ser utilizadas para conectar grupos de trabalho ou outras redes

backbones. No primeiro caso, pode-se optar por empregar um /zz/Z) de mesa, que, preferencialmente,

opere a uma taxa de transmissão superior a de seus grupos de trabalho, ou um ;zuó de chassi. No

segundo caso, que pode corresponder, por exemplo, a uma rede bac#óone predial, costuma-se empregar

um /zub de chassi.

Em relação aos elementos de interconexão, na maioria das vezes, a sua fiação é implementada por um

módulo intemo de um /zub de mesa ou por um módulo de um /zuó de chassi usado para implementar

uma das sub-redes à qual está conectado. Como exemplo, pode-se citar o caso em que é empregado um

/zuó não..empilhável de múltiplas tecnologias, que possui várias portas Ethemet (IOBaseT ou IOBaseF) e

uma ou mais portas FDDI, para implementar um grupo de trabalho. As estações do grupo de trabalho

são conectadas às portas Ethemet e utiliza-se uma porta FDDI no seu enlace com a rede bac#bone. Em

outras vezes, em que não se dispõe de módulos dos próprios #uós com a filnção de interconexão

(repetidor, ponte ou roteador), pode-se utilizar um equipamento de mesa para implementar o respectivo

elemento de interconexão.

Uma vez deâmida a classe de equipamentos a ser empregada, deve-se proceder com a seleção da

equipamento propriamente dito. Para uma mesma classe e tecnologia de equipamento existem várias

opções de equipamentos com características bem peculiares que variam de um fomecedor para o outro.

Estas características correspondem, em geral, ao diferencial competitivo de um produto para o outro e

vão ser importantes à medida que atendam a determinados requisitos espwificados para o prometo. Um

exemplo típico seria a existência de fontes duais nos equipamentos, a maioria dos /mós de mesa do

mercado não oferece este recurso, e, algumas vezes, nem os avós de chassi. Se este üor um requisito de

prqeto, certamente o conjunto de /mós que podem ser empregados se torna bem mais restrito. Ou sda, o

processo de seleção do equipamento depende de uma análise dos requisitos de prqeto e, naturalmente,

restrições de custo e prazo. Em determinados casos, pode-se chegar a um conjunto vazio de

equipamentos, o que obriga que algum ou alguns requisitos Sejam reexaminados.

Feita a seleção, deve-se dimensionar, ainda, os equipamentos selecionados. No caso dos /mós

empilháveis, os fomecedores oferecem, geralmente, para uma mesma linha de produtos, vários modelos

que se diferenciam, apenas, pelo seu número de portas, podendo Àt/ós desses diversos modelos ser

interconectados. Cabe ao prdetista, então, determinar a melhor combinação de tais modelos de modo a

otimizar o número total de portas gastas em função do número de portas necessárias e do custo.

Avaliação semelhante deve ser realizada para os /mós não-empilháveis. No caso dos/mós de chassi,



Capítulo 4 Metodologia de Prqjeto de Redes Locais 149

deve-se otimizar o número de módulos e de portas desses módulos, uma vez que costumam, também,

existir vários modelos de módulos com o mesmo tipo de tecnologia para um mesmo modelo de /zuó.

Apenas terminado o dimensionamento dos equipamentos, principalmente no caso dos /zz/ós de chassi, é

que o prqetista vai ter uma idéia precisa do seu custo total, que pode atender ou não às restrições

orçamentárias do prcjeto. Isto pode levar o prqetista, a selecionar um outro equipamento ou uma outra

classe de equipamentos ou até mesmo a rever algum requisito de prcÚeto.

Ao final, o proUetista pode ter várias opções de solução de prcÚeto com custos e características

diferenciadas que podem ser discutidas e avaliadas junto com a própria empresa. Usualmente, opta-se

pela solução de menor custo.

4.3.3.2.3 Documentação do Prometo

Como documentação desta fase do prcjeto de rede, deve ser fornecido um desenho esquemático da

tipologia geral da rede e de cada uma das suas sub-redes, acompanhado da especificação detalhada de

cada um de seus componentes e de listas de compra e de instalação semelhantes àquelas geradas no caso

do prometo de cabeamento estruturado da rede.

4.4 Exemplo Ilustrativo

O exemplo a seguir ilustra a aplicação desta metodologia para um prometo de redes elaborado pelo

LARC/EPUSP. Tal prcjeto tinha, como objetivo, interconectar um campus com 17 prédios, com funções

e tamanhos variados. Para todos esses prédios foi elaborado o prcÚeto da sua inca-estrutura de

cabeamento e, apenas, para ll deles o prometo de rede propriamente dito, além do prcÚeto da rede

bac#óone do campus usada para conectar as redes prediais entre si.

A Tabela 4.4 relaciona o número de andares, de pontos ativos(correspondem àqueles aos quais está,

eÊetivamente, conectada uma estação) e não ativos, de grupos de trabalho e redes óac#óones para cada

um dos prédios. Como se pode constatar a partir dessa tabela, nem todos os prédios coram conectados,

diretamente, à rede bactóone do campus. Em alguns prédios, em que o número de pontos era pequeno e

a distância permitia, os seus grupos de trabalho ou redes óaclóonei foram conectados à rede óacióone

de um prédio próximo (vede Figura 4.9).
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Tabela4.4 Relação dos Prédios e suas Características Básicas

.--wM#Ú«
-*--«iHÚ«. Prédio A.3

..:,«l«.l=-:
. Prédio A.4

Prédio A. l
Prédio C. l

.««üd"À ]:lilalér=:@lg a8:
Prédio B Prédio C

Prédio A.2

,iãlglgb'
Prédio'A

"'-\..\ /
/

PrédioDFDDI

l:i:lãlék:
Prédio E

/
.-«i#lÜw.

Prédio E.3

Prédio E.2
Prédio E.l

Prédio F.2
Prédio F.l

Legenda:

F\)DX - Fiber Distributed Data Interface

Figura 4.9 - Desenho Esquemático da Topologia Geral da Rede PrQjetada

Identificação Função No.
Andares

No. Total
de Pontos

No. Pontos
Ativos

No. Grupos
Trabalho

No. Redes

Backbones
Prédio A Escritório l 77 34 2 l
Prédio A. l Almoxarífado   3 0 0 Prédio A
Prédio A.2 Escritório l 9 0 0 Prédio A
Prédio A.3 Escritório   8 0 0 Prédio A
Prédio A.4 Guarda   10 0 0 Prédio A
Prédio B CPD   98 45 3 l
Prédio C Escr/Labo 3 307 157 9 4
Prédio C. l Oficina   26 0 0 PrédioB
Prédio D Escritório 2 183 183 10 3

Prédio E Escritório 2 54 23 2 l
Prédio E.l Escritório 3 35 18 3 1+ PrédioE
PrédioE.2 Escritório l 22 12   PrédioE
Prédio E.3 Oficina   53 30 2 1+ PrédioE
Prédio F Escritório 2 182 92 6 3

Prédio F. ] Escritório   47 22 2 1 + Prédio F
Prédio F.2 Laboratório   17 4 l Prédio F
Prédio G Escritório 2 140 74 5 3

Totais 25 1271 694 46 17
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Através dessa tabela, pode-se observar, também, que, na grande maioria dos prédios, funcionavam

escritórios, não existindo em nenhum deles ambientes com nível significativo de ruído e interferência

eletromagnética. Alguns prédios e, algumas vezes, algumas salas de prédio já possuíam toda a in#a-

estrutura de distribuição de cabeamento pronta baseado no sistema sob piso.

Em relação à inõ'a-estrutura computacional, a grande maioria das estações eram PC-compatíveis,

existindo algumas estações RISC. O número total de estações em cada prédio correspondia ao número de

pontos ativos relacionados na Tabela 4.4, devendo ser previsto um crescimento de 10% no

dimensionamento dos equipamentos de rede a serem instalados. Os servidores corporativos deveriam

6lcar todos concentrados em um único prédio (prédio B). A mobilidade de tais estações era muito grande.

As ferramentas básicas utilizadas eram de automação de escritório e desenvolvimento de software sobre

as plataformas DOS e UNIX, devendo o acesso a essas duas plataformas ser realizado, de modo

transparente, através de uma interface padronizada única. As aplicações de rede a serem suportadas

seriam correio eletrânico e transferência de arquivos. A médio prazo não existia nenhum plano de

implantação de serviços de multimídia ou qualquer outro tipo de serviço, que requisesse uma inâa-

estrutura de comunicação baseada na integração de dados, voz e vídeo.

Três pontos coram levantados como fundamentais para a organização: a adição de soluções abertas, a

gerenciabilidade das redes e a implementação de serviços de segurança.

O ciclo de vida da solução proposta, tanto no que diz respeito à inâ'a-estrutura de cabeamento como dos

equipamentos, deveria ser o maior possível. Deveriam ser selecionados equipamentos para a rede

óackbone do campus, que previssem a incorporação de tecnologias emergentes como o ATM

LAsynchronow Transfer Modem.

Como solução, foi proposto, em primeiro lugar, um sistema de cabeamento estruturado, que vinha de

encontro a dois requisitos: o de mobilidade das estações e de ciclo de vida, já que um sistema deste tipo

tem uma durabilidade média estimada entre 7 a 10 anos. Para a grande malária dos prédios üoi prqetado

um sistema de distribuição horizontal moldável, fazendo-se exceção aos casos em que já havia instalado

um sistema de distribuição sob piso. Todo o sistema de cabeamento horizontal e vertical dos prédios era

baseado em cabo UTP - Categoria 5, que suportava as aplicações previstas e permitia, no futuro, a

incorporação de tecnologias mais rápidas. A rede óackóone do campus era baseada em fibra óptica,

tendo em vista as distâncias envolvidas e a possibilidade de migração altura para a tecnologia ATM.

Em relação às diversas redes locais do prédio, todos os grupos de trabalho eram constituídos de um

número restrito de estações(número máximo igual a 20). Tais grupos correspondiam a grupos de prdeto

distintos que queriam sigilo das informações transferidas nas suas redes, devendo-se garantir, portanto,

que o tráfego das mesmas House isolado entre si através da utilização de pontes na sua interconexão. Nos

prédios C, D, F e G, os grupos de trabalho de cada andar eram interconectados através de uma rede

bac#óone do andar, que era, por sua vez, interligada à rede Z)ac#óo/ze predial. No caso dos prédios E.l,
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E.3 e F. 1, os grupos de trabalho eram ligados, diretamente, à rede bac#óone do prédio; em outros casos,

prédios E.2 e F.2, tais grupos de trabalhos eram conectados às redes óactóones dos prédios E e F,

respectivamente.

Os grupos de trabalho eram implementados através de /zz/ós empilháveis IOBaseT gerenciáveis. Outras

opções disponíveis na época eram as redes Ethemet (IOBase5), Cheapemet (IOBase2) e Token Ring. As

duas primeiras redes coram descarnadas por não suportarem o gerenciamento individual de cada estação;

a rede Token Ring por apresentar um custo mais elevado. Além dos aspectos de gerenciabilidade e

custo, tal tecnologia atendia aos requisitos de demanda de tráfego e desempenho das aplicações a serem

suportadas e ao requisito de ser uma tecnologia padronizada e aberta.

Para a rede óac#Z)one do campus, não existia, na época, outra opção tecnológica diferente da tecnologia

FDDI. As redes Ethernet e Token Ring não suportavam as distâncias que deveriam ser alcançadas pela

rede. As redes DQDB(Z)is/rfózzred Quere Z)ua/ Z?m) tinham um custo proibitivo e não eram

consideradas padrão de mercado. E, ainda, não se dispunha de produtos de rede ATM no mercado.

A solução do prcjeto foi desenvolvida para equipamentos de três fornecedores do mercado. Os

equipamentos da rede bac#óone do campus foram selecionados de modo a se garantir a incorporação

futura da tecnologia ATM. A seleção final dos equipamentos ficou a cargo da organização contratante,

que elaborou um edital para este 6im, baseado na especificação que foi obtida como resultado do prometo.

4.5 Avaliação da Metodologia Proposta

A metodologia aqui proposta tem sido aplicada em diversos outros prcjetos de portes e escapas diferentes

do projeto descrito. De modo geral, os prQjetos desenvolvidos envolvem andares de um prédio e, mais

raramente, prédios inteiros ou mesmo campus. Em alguns casos, a empresa só desça o prqeto de

cabeamento estruturado, em outros apenas o prqeto da rede propriamente dita, partindo de uma inõa-

estrutura de cabeamento já existente. Nas diversas situações, tal metodologia tem-se mostrado adequada,

embora tenha soâ'ido ajustes à medida que novos proUetos vão sendo realizados e novos tipos de soluções

vão surgindo, como conseqüência natural da própria evolução tecnológica na área de informática.

Essa metodo]ogia pode ser avaliada segundo os critérios de WALFORD[WALFORD90], que define

uma metodologia como sendo um procedimento usado para transformar uma entidade em outra e que só

pode ser considerada eFetiva se satisfizer aos seguintes requisitos:

B especificação explícita: deve consistir de um conjunto de operações e atividades deãmido de

maneira não ambígua;

B atividades definíveis: deve ser possível definir cada uma das atividades que constituem essa

metodologia e não, apenas, descrever os resultados obtidos da sua execução;
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e transformação completa: a aplicação da metodologia por si só deve garantir a obtenção dos

resultados esperados, sem ser necessário que atividades adicionais soam realizadas;

e ações implementáveis: todas atividades propostas dentro do escopo desta metodologia tem que ser

executadas dentro de restrições de prazo e recursos impostas pelo próprio prdeto.

Em relação ao primeiro requisito, pode-se dizer que a metodologia proposta foi especificada segundo um

conjunto de fases. Cada uma dessas fases foi descrita através de um conjunto de atividades que podem,

dependendo do caso, ser executadas concomitantemente ou seqüencialmente. Cada uma dessas

atividades, por sua vez, 6oi definida de maneira não-ambígua, especiHtcando-se as suas entradas, as

transformações realizadas sobre as mesmas e as suas saídas, o que vem já atender ao segundo requisito.

A Figura 4.10 apresenta um esquema geral desta metodologia e identificação dos itens deste capítulo,

onde são descritas as atividades correspondentes. Todas as fases, se executadas segundo a metodologia

proposta, abrangem todas atividades necessárias para a obtenção do prcljeto físico de uma rede

corporativa, sda ela do âmbito de um campus, de um prédio ou de apenas alguns andares de prédio, o

que garante que o terceiro requisito seja satisfeito. Por último, a sua implementabilidade pede ser

comprovada pelos resultados obtidos em prQjetos já realizados.

Como decorrência da experiência de desenvolvimento de prcljetos de redes locais e dessa metodologia,

foi possível constatar o grau de complexidade envolvido em prcljetos desta natureza que tende a

aumentar à medida que surgem novas tecnologias e que cresce o número de opções de produtos

oferecidos no mercado. Com o objetivo de facilitar a tarefa de prQjetar redes, torna-la mais eficiente e

mais imune a erros, considerou-se, portanto, importante poder contar com ferramentas de auxílio ao

prqeto. Dentro deste escapo, é apresentado no capítulo, que se segue, a especificação de duas

ferramentas que objetivam dar suporte ao desenvolvimento da fase de prdeto físico descrita

anteriormente.
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Capítulo Ferramentas de Projeto de
Redes Locais

5.11ntrodução

O prdeto de redes para ambientes corporativos pode envolver desde redes locais a serem instaladas em

um prédio até redes locais instaladas em vários prédios que devem ser conectadas entre si. Durante o

desenvolvimento de prdetos desta natureza, percebe-se a necessidade de se ter o suporte de algumas

ferramentas de auxílio, que permitam aumentar a produtividade do prcjetista e a precisão e a qualidade

do prcjeto propriamente dito.

Dentro deste escapo, foi identificada a necessidade de se desenvolverem duas ferramentas para auxiliar o

proüetista no prqeto físico de redes locais, que podem englobar desde um andar de um prédio até vários

prédios de um campus.

A primeira ferramenta, denominada Rrramenta de cabeamento estruturado, permite ao projetista

desenvolver o prometo da inca-estrutura de cabeamento de um prédio e da rede óacXóone de um campus.

Tal in6'a-estrutura de cabeamento deve basear-se no conceito de sistema de cabeamento estruturado,

apresentado no capítulo 3, e engloba, no caso de um prédio, o sistema de distribuição horizontal de cada

um de seus andares e o sistema vertical, que implementa a rede bac#bone do prédio, interconectando tais

sistemas horizontais; e, no caso do campus, a rede óac#óo/ze usada para interligar as redes óacXóones

dos diversos prédios existentes no campus considerado.

A segunda ferramenta, denominada ferramenta de seleção de equipamentos, implementa um "drfvef" da

metodologia de pro1leto apresentada no capítulo 4, permitindo que o prqetista desenvolva o prqeto de

redes locais de maneira sistemática, começando pela definição dos diversos grupos de trabalho (grupo de

trabalhos) e redes óactóones, que constituem tais redes, e chegando até a especificação dos

equipamentos que devem ser empregados em cada caso. Para tanto, esta ferramenta deve contar com as

informações geradas pela primeira ferramenta e com uma base de dados dos equipamentos disponíveis

no mercado, que possa ser atualizada constantemente e oferecer subsídios à escolha dos equipamentos

mais adequados para cada prQjeto.

A apresentação de cada uma dessas Ferramentas é realizada, no decorrer deste capítulo, em duas partes.

Na primeira parte, tem-se uma descrição geral da ferramenta, dando-se ênfase à interação com o

proUetista. Dentro deste escopo, são descritas as suas funcionalidades básicas, os seus comandos, o

procedimento de utilização da ferramenta e os resultados gerados pela mesma. Na segunda parte, são

enít»idos os aspectos de implementação. Neste sentido, em primeiro lugar, são relacionadas todas as
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regras de prdeto e quais as ações realizadas pela ferramenta de modo a aplica-las. Segue-se, então, a

apresentação geral dos algoritmos que devem ser executados e do esboço da estrutura da base de dados,

que deve dar suporte à sua implementação.

5.2 Ferramenta de Cabeamento Estruturado

O prQjeto da infra-estrutura de cabeamento de um prédio ou de um ca/npm deve tomar por base

e características dos prédios e do campus: incluem as próprias plantas, as funcionalidades

associadas a cada prédio de um campus ou a cada área de um andar de um prédio, o

posicionamento das facilidades elétricas, o posicionamento de dutos já existentes que possam ser

compartilhados para passagem de cabos, entre outros. Tais características impõem restrições às

decisões de prcjeto. No caso de um prédio, por exemplo, é importante conhecer o posicionamento

de vãos de elevadores, escadas, centrais de ar condicionado e aquecimento e unidades geradoras de

energia elétrica, que correspondem a áreas proibitivas para passagem de dutos e cabos.

. requisitos de projeto: definem as categorias de aplicações (dados, voz e vídeo) a que se destina a

rede, os tipos de cabos e componentes de distribuição a serem empregados, o número e a

densidade de pontos, número de acessos por tomada e o nível de expansibilidade ou margem de

reserva desdada. Tais requisitos correspondem a parâmetros de prometo, que a ferramenta toma

como base para verificar decisões de prcjeto tomadas pelo próprio prqjetista e por si própria.

Como exemplo, pode-se citar o parâmetro de nível de expansibilidade, que é usado pela

ferramenta para determinar a quantidade total de componentes de distribuição empregados no

prometo.

e regras de prometo: existem algumas regras de prcjeto que são determinadas pelas padronizações

[EIA/TIA568] [EIA/TIA569] [lSO1 1 801], que definem, por exemp]o, a ]oca]ização adequada de

quadros de distribuição, a distância máxima a ser mantida entre cada tomada e o quadro de

distribuição correspondente, a distância mínima entre as tomadas de comunicação e as tomadas

elétricas, a densidade mínima de tomadas, o posicionamento adequado dos dutos e os tipos de

componentes de distribuição que podem ser empregados, entre outros. No caso de um campus,

devem ser consideradas restrições relativas às distâncias máximas a serem mantidas entre os

quadros de distribuição predial e o quadro do campus, mail/zo/es adacentes e entre os dutos e

â'onteiras dos prédios. Essas regras norteiam as ações do prdetista e da ferramenta(vede item

5.2.2.1)

e componentes de hardware disponíveis: incluem os componentes de distribuição disponíveis no

mercado, tais como dutos, conduites, canaletas, tomadas de comunicação, pa/cÃ pane/s,

distribuidores ópticos entre outros.
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A Figura 5. 1 ilustra as principais entradas e saídas da ferramenta de prcjeto de cabeamento estruturado,

considerando os sistemas de distribuição horizontal e vertical a serem proüetados para um prédio e o

sistema de distribuição de um campus.

Características do Prédio Requisitos do Prometo

+ Número de andares.

e Disposição das salas.
+ Locais das tomadas elétricas.
e Pontosdeluz.
e Dutos de cabos elétriços.

e Quadros de disüibuição
teleRonica.

e Sistema de distribuição
instalados.

e Dutos de comunicação.

e Categorias das aplicações.
e Tipos de cabos.
e Tipos de componentes de distribuição
e Número de pontos.
e Densidade de pontos.
e Número de acessos por tomada.

B Nível de expansibilidade.

Características do Campus
8 Distribuição do prédios.
e Localização das íàcilidades

elétricas e deteleÊonia.
8 Posicionamento dos duros.

dePrQjeto
lto dassalasdee

distribuição, equipamentos e
entrada.Decisões do Projetista

+ Localização das salas de
distribuição, de equipamentos e
de entenda.

Ferramenta
de

Cabeamento

ito dosquadrosdee

distribuição

e Posicionamento dos dutos.

B Localização dosquadrosde
distribuição.

e Distribuição dos pontos.
8 Pontos de concentração.
8 Posicionamento dos dutos e

deouros co

distribuição.

+ Posicionamento dos cabos.
e Posicionamento das tomadas.

Componentes de Hardware
dose

de distribuição.
das tomadas de+e Plantas com a posição dos

de distribuição.H

e Lista dos tipos e quantidade de
componentes de distribuição gastos.

e Lista de instalação dos componentes de
distribuição.

Figura 5. 1 - Ferramenta de Prdeto de Cabeamento Estruturado

Analisando as entradas dessa ferramenta, pode-se constatar que ela opera sobre uma base de

conhecimento própria, que inclui as regras de prQjeto de sistemas de cabeamento estruturado e as

características de componentes de distribuição e outra base 6omecida pelo próprio prcÚetista. As

informações fomecidas pelo prdetista são de duas naturezas distintas: a primeira engloba as

características do prédio ou do campus e os requisitos de prcjeto e a segunda refere-se às decisões de

prometo. Ou sda, em primeiro lugar, o proUetísta precisa conhecer as características das instalações civis,

elétricas e de comunicação, realizando para este fim vistorias minuciosas no campus e/ou nos prédios

considerados, e os requisitos que devem ser atendidos pelo sistema a ser proUetado. Tais informações são

fornecidas ao sistema através da espwiâcação das plantas civis, elétricas e de comunicação e de

parâmetros de prcÚeto. A partir do conhecimento acumulado através dessas informações, são verificadas

as decisões tomadas pelo prcjetista ou determinadas as decisões tomadas pela própria ferramenta.

Os resultados do prdeto e6etuado podem, então, ser obtidos sob a forma de plantas do campus e/ou dos

diversos andares do prédio objetos do prdeto, contendo o posicionamento dos diversos componentes do

seu sistema de cabeamento e listas dos tipos e quantidades desses componentes para fins de compra e
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instalação

Nos itens que se seguem, é apresentado o modo de interação do prcjetista com esta ferramenta, através

de uma descrição sucinta dos seus comandos e do procedimento de sua utilização, e como são 6omecidos

os resultados do prQjeto executado.

5.2. 1 Descrição Geral da Ferramenta

De maneira resumida, pode-se afirmar que a ferramenta de prcleto de sistema de cabeamento estruturado

deve possibilitar:

' a representação de todas características relevantes de um campus ou de um prédio, no que diz

respeito à construção civil (i.e., plantas), instalação elétrica e inda-estrutura de telefonia;

e a entrada de informações relativas aos requisitos de prdeto;

e edição (entrada e modificação) de informações correlacionadas tanto às características do prédio,

como também a parâmetros e decisões de prdeto;

e a verificação e crítica de decisões de prdeto, tomando por base um conjunto de regras definidas

por padrões intemacionais, os requisitos de prdeto e os tipos de componentes de distribuição

disponíveis;

e armazenamento das informações, fornecidas pelo prQjetista, referentes tanto às características do

prédio ou campus como ao prqeto propriamente dito;

B a apresentação dos resultados do prometo sob a forma de desenhos esquemáticos (e.g., plantas com

representação do sistema de cabeamento prQjetado) e de tabelas, que permitem conhecer a lista de

componentes de #ardwure utilizados no prqeto.

Tendo em vista tais fiincionalidades, coram especificados os comandos desta Ferramenta, a ação

decorrente de sua ativação e a representação dos resultados correspondentes, cuja descrição sucinta é

apresentada a seguir. A especificação detalhada dessa ferramenta pode ser encontrada em

[CARVALH095a].

5.2.1.1 Apresentação dos Comandos

A interação com o proüetista é realizada através de uma interface gráfica, composta de diversas áreas

referentes a:

e título do programa e nome do arquivo aberto;

B uma barra de menu;
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e quatro barras de ferramentas para desenhos: a primeira implementa recursos de propósito

geral utilizados pelos diversos tipos de desenho (e.g., rotação, alinhamento e agrupamento de

objetos de desenho); a segunda permite representar os componentes de construção civil (e.g.,

paredes, divisórias, portas e janelas); a terceira é empregada na representação de componentes

elétricos de uma construção (e.g., tomadas elétricas, pontos de luz, eletrodutos e quadros de

distribuição elétrica); e a última na representação de componentes de distribuição (quadros de

distribuição teleRonica e de comunicação, tomadas de comunicação, dutos, caixas de junção, entre

outros);

e a área de trabalho: onde é apresentado um desenho referente ao prcjeto de cabeamento que está

sendo realizado;

e uma barra de s/a##s: é apresentada na parte inferior da tela, contendo informações de caráter

geral, tal como a identificação do andar mostrado na tela, coordenadas x e y do cursor, dimensões

do objeto de desenho selecionado (comprimento x largura) e mensagens de erro relativas a alguma

operação inconsistente realizada pelo prqetista.

S.2.1.1.1 Barra de Menu

A barra de menu é constituída dos menus relacionados na Figura 5.2, cujas funcionalidades básicas são

descritas a seguir:

e Arquivo: inclui operações como criar, abrir, fechar e salvar o arquivo, que contém o prdeto de

cabeamento estruturado de um campus ou de um prédio, além de operações de impressão das

plantas e listas de componentes ou de instalação do prdeto armazenado neste arquivo e de retomo

do controle ao sistema que ativou tal ferramenta.

B Edita: o&rece recursos que possibilitam selecionar, remover, cortar, copiar, colar e replicar

Duetos de desenho civil, elétrico e de comunicação bem como alterar parâmetros de prcleta de um

campus, de um prédio ou do andar corrente de um prédio, e, ainda, remover o prometo de um andar

espwffico de um prédio.

e Visualiza: permite selecionar um andar, cuja planta deve ser representada na tela; solicitar a

apresentação do desenho esquemático do perfil de um prédio; ativar e desativar a apresentação de

componentes de uma planta civil, de instalação elétrica e de comunicação; selecionar os tipos de

componentes, cuja identificação deve ser mostrada na tela; ativar e desativar a apresentação das

barras de ferramentas e de recursos de auxílio ao prometo(e.g., bloco, régua e grade); e aumentar

ou reduzir a escala de desenho mostrado na tela(zoom fn e zoom ouf).
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Figura 5.2 - Menus da Barra de Menu da Ferramenta de Prcjeto de Cabeamento Estruturado

e Insere: no caso do prcjeto de cabeamento de um prédio, permite inserir um novo andar e

especificar parâmetros de prcjeto específicos a este andar, definir salas dentro de cada andar e

especiâcar parâmetros, também, especí6cos a tais salas.

Em relação aos parâmetros de prqjeto de um andar de prédio, é possível especiütcar as

características gerais do andar(e.g., identificação, posição em relação aos outros andares do

prédio, material de construção e pé-direito), o tipo de sistema de distribuição horizontal a ser

empregado(sob piso, feto falso ou moldável) e os parâmetros de prcÜeto correspondentes(vida

Tabela 5.1)

Em relação aos parâmetros de prQjeto de uma sala de um andar de prédio, é possível especificar as

características gerais da sala (e.g., sua identificação e íimção), o tipo de sistema de distribuição

horizontal a ser empregado(sob piso, teta falso ou moldável) e os parâmetros de prdeto

correspondentes (vede Tabela 5.1). Esta opção de especificar parâmetros específicos para uma sala

decorre da possibilidade de existirem salas com características particulares e requisitos de pr(feto

diferenciados (e.g., salas de CPD ou de treinamento) em um andar de um prédio.
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Tabela 5. 1 Parâmetros de Projeto dos Sistemas de Cabeamento de um Campus e dos Sistemas
Horizontais e Vertical de um Prédio.

Tipos de Parâmetros Parâmetros de Projeto Comando
Sistema de Cabeamento
de um Campus

' categorias de aplicação (dados, voz e vídeo).
' tipo de cabo do sistema do campus por categoria de

aplicação.
. nível de concentração predial (número de conexões

verticais por número de acessos à rede óacXóone do
campus).

tipo de identificação dos componentes de distribuição
(deHtnida pelo prQjetista ou automática).
índice máximo de ocupação dos dutos.

' margem de reserva.

Prcjeta

Sistema de Cabeamento
de um Prédio

' categorias de aplicação (dados, voz e vídeo).
' tipo de cabo do sistema horizontal por categoria de

aplicação.
' tipo de cabo do sistema vertical por categoria de

aplicação.
. número e densidade de pontos.

. densidade de pontos por tipo de sala.
. número de acessos por tomada.
' tipos de conectores das tomadas.
. nível de concentração vertical (número de conexões

horizontais por número de acessos à rede óaclóone
vertical).

' tipo de identificação dos componentes de distribuição
(definida pelo prcljetista ou automática).

. índice máximo de ocupação dos dutos.
' margem de reserva.

Prdeta

Sistema de Cabeamento
de um Andar

' tipo de sistema de distribuição horizontal.
' categorias de aplicação (dados, voz e vídeo).
' tipo de cabo do sistema horizontal por categorias de

aplicação.
. número e densidade de pontos.

. número de acessos por tomada.
' tipos de conectores das tomadas.
' tipo de identificação dos componentes de distribuição

definida pelo proietista ou automática

Insere Andar

Sistema de Cabeamento
de uma Sala

' tipo de sistema de distribuição horizontal.
. número e densidade de pontos.
. número de acessos por tomada.
' tipos de conectores das tomadas.
' tipo de identificação dos componentes de distribuição

definida pelo proietista ou automática

Insere Sala

Sistema de Distribuição
Sob Piso

' opção por compartilhamento com cabeamento elétrico.

' tipo de duto principal(eletroduto ou conduíte).
' tipo de duto de alimentação (eletroduto, eletrocalha ou

conduíte).
' tipo de montagem(nível único, nível duplo ou nivelado

com o piso).
. distância entre os dutos principais.
. distância entre as tomadas.

. distância entre as caixas de junção, passagem e
terminação.

. índice de ocupação dos dutos iá instalados.

Insere Andar
oulnsere Sala
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Tabela 5. 1 Parâmetros de Prcjeto dos Sistemas de Cabeamento de um Campus e dos Sistemas
Horizontais e Vertical de um Prédio (Cont.)

e Formata: disponibiliza recursos que possibilitam alterar o fonte de uma cadeia de caracteres, o

estilo de identinlcação de componentes de uma planta civil, de instalação elétrica ou de
comunicação (e.g., identificação de quadros de distribuição) e as características padrões de tais

componentes que vão ser representados e/ou utilizados em um prometo.

Assim, por exemplo, no caso da planta civil, é possível alterar as características padrões das

paredes (material de construção, espessura e altura), divisórias (material, tipo: fixa ou móvel,

modelo: simples ou com dutos intemos, alturas inferior e superior), janelas (largura, altura e

posição em relação ao piso), portas (largura e altura), escadas (tipo: circular ou retangular e

dimensões) e de outros componentes que venham a ser representados.

No caso de uma planta de instalação elétrica, podem-se modificar as características padrões dos

quadros de distribuição elétrica (dimensões e posição de instalação), eletrodutos (tipo de

montagem: embutido ou aparente, material, tipo: dutos, conduites, banddas, tubos e outros,

dimensões e posição de instalação), tomadas elétricas (tipo de alimentação e posição), pontos de

luz (tipo: fluorescente ou incandescente) e demais componentes que devem ser representados na

mesma.

Tipos de Parâmetros Parâmetros de Projeto Comando

Sistema de Distribuição
Teta Falso

. distância do feto falso e o teto do andar.

' tipo de /q,our (orientado a blocos ou livre):
/qpoz/f orientado a blocos:
... tamanho máximo do bloco.

«. tipo de duto principal (duro, conduíte, malha,
bandda ou barra transversal).

« tipo de duto secundário (duto, conduíte ou tubo)
/q/ouf livre:
«tipo de duto (conduíte outubo).

. distância entre as caixas dejunção e passagem.

. índice de ocupação dos dutos iá instalados.

insere Andar
ou Insere Sala

Sistema de Distribuição
Moldável

. tamanho máximo do bloco.

' opção por compartilhamento com cabeamento elétrico.
' duto principal:

tipo (canaleta outubo).

tipo de montagem (na parede no nível do piso, do teta
ou intermediário ou no teto).
altura de colocação do duro na parede.

. duto de alimentação:
tipo (canaleta ou tubo).
tipo de montagem (na parede no nível do piso, do teto
ou intermediário ou no teta).
altura de colocação do duto na parede.

. índice de ocupação dos dutos iá instalados.

insere Andar
oulnsere Sala
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Em relação aos componentes de comunicação, podem ser alteradas as características dos quadros

de distribuição de telefonia (dimensões e altura de colocação), dos quadros de distribuição de

comunicação e seus componentes: pare/z pane/s, distribuidores ópticos e blocos de conexão

(dimensões, tipos e números de conexões), parca corda,./zz/npers e cabos de equipamentos(tipo de

cabo, tipos de conectores e comprimento), dos cabos usados nos sistemas de distribuição

horizontal, vertical e do campus (tipo de cabo, números de pares ou fibras, revestimento

propagante ou não à chama, entre outras), dos dutos (tipo, material, dimensões e índice de

ocupação para duros já instalados), tomadas (tipo de montagem: nivelada, de superfície e de

pedestal, número e tipos de conectores), das caixas de junção, passagem e terminação (material e

dimensões) e dos malzÃo/es(material e dimensões).

e Projeta: permite definir parâmetros de prdeto, verificar regras de prdeto especificadas pelas

padronizações de sistemas de cabeamento, solicitar cálculos parciais da quantidade de

componentes gasta em um prometo e dos custos correspondentes, rever cálculos de cabos e dutos

em fiJnÇão de diferentes posições do ponto de concentração de um bloco definido para um sistema

de distribuição horizontal e solicitar que sejam geradas as listas de compra e de instalação dos

componentes do sistema de cabeamento prcjetado para um campus ou prédio.

Os parâmetros de prcjeto são de caráter geral válidos para os sistemas de distribuição de campus

ou de um prédio e incluem: categorias das aplicações (dados, voz e vídeo) a serem suportadas pelo

sistema de cabeamento, tipos de cabos a serem empregadas para cada categoria de aplicação,

número e densidade de pontos, densidade de pontos por tipo de sala, número de acessos por

tomada, tipos de conectores das tomadas, nível de concentração de cada andar (número de

conexões horizontais por número de acessos à rede óactbone vertical) ou prédio(número de

conexões verticais por número de acessos à rede Z)ackóone do campus) para cada categoria de

aplicação, tipo de identificação dos componentes de distribuição (definida pelo prcjetista ou

automática), índice máximo de ocupação dos dutos e margem de reserva dos diversos tipos de

componentes para casos de alterações de prdeto e fins de reposição (vede Tabela 5. 1).

Uma vez desenvolvido o prcjeto de cabeamento, podem-se verificar regras de prcjeto relativas a: o

número de quadros de distribuição para cada área de 1000 m2, a distribuição das caixas de junção

e passagem verificando-se se são respeitadas as distâncias máximas que devem ser mantidas entre

as mesmas, densidade de pontos para cada área de 10 m2, índice de ocupação dos duros

horizontais, verticais e do campus e índice de ocupação dos dutos dos quadros de telefonia.

Durante ou ao final da execução do prcjeto, pode ser requisitado o cálculo parcial ou completo da

quantidade de componentes de distribuição gastos no prqeto e dos custos correspondentes. Para o

sistema de distribuição horizontal, são calculados o número de pontos e tomadas, o comprimento

de dutos e cabos e o número de conexões de parca .palze/s, distribuidores ópticos e blocos de
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conexão. Para os sistemas de distribuição vertical e do campus, são e6etuados os mesmos cálculos,

fazendo-se exceção daqueles referentes ao número de pontos e tomadas.

Por último, a opção de revisão de cálculos é disponível para proüetos de sistemas de distribuição

horizontal de teta falso ou moldável. Em tais sistemas, a quantidade gasta de dutos e cabos no

prqeto depende da posição definida para o ponto de concentração de cada bloco de cada andar.

Assim, quando a ferramenta estiver operando no modo manual ou semi-automático, o projetista

pode deÊmir posições diferentes para cada ponto e solicitar que o sistema apresente os cálculos da

quantidade de duros e cabos gastos em cada caso. A partir da relação de posições dos pontos de

concentração versus comprimento total de dutos e cabos, o proletista pode escolher aquela posição

que represente o menor custo em termos de quantidade gasta de dutos e cabos.

e Desenho: implementa operações de caráter geral que podem ser aplicadas a objetos de desenho de

qualquer natureza (e.g., agrupar e desagrupar conjunto de oUetos de desenho selecionados).

Dessas operações, vale comentar as relativas à marcação e retirada de pontos, usados como

referência durante a elaboração do prometo. Por exemplo, no caso de definir a posição de uma

quadro de distribuição, as normas recomendam que sda escolhida uma posição central em relação

à área a ser servida. Pode-se optar, então, por marcar o ponto central desta área, que servirá de

referência para escolha do local do correspondente quadro de distribuição.

. Opções: oferece meios para definir parâmetros(ajuste de escala, fator de zoom e habilitação da

opção de seleção de trecho de duto), os modos de operação e de veriâcação do próprio programa.

São definidos três modos de operação, que estabelecem quais os tipos de componentes cqas

posições são especificadas pelo proUetista ou determinadas, automaticamente, pelo sistema, sendo

que, em qualquer modo, todas as ações do prcjetista são verificadas pelo sistema:

+ Manual: neste modo, o prcjetista é quem especifica a posição de todos componentes de

distribuição, incluindo dutos, cabos, caixas de junção e de passagem, entre outros, e o

sistema verifica, para cada componente inserido na planta do andar de um prédio ou de um

campus, se existe alguma inconsistência em relação à posição dos componentes da planta

civil e da instalação elétrica e se as regras de prdeto, deâmidas para o sistema de distribuição

considerado, estão sendo obedecidas.

+ Semi-Automático: neste caso, bica a cargo do prdetista definir a posição dos quadros de

distribuição e das tomadas. A posição dos demais componentes pode ser determinada tanto

pelo prQjetista como pelo sistema, que deve verifica-la em relação à posição dos componentes

da planta civil e da instalação elétrica e aos parâmetros e regras de prcÚeto específicas ao

sistema de distribuição considerado.

+ Automático: neste modo, o próprio sistema determina a posição de todos componentes de

distribuição, com exceção dos quadros de distribuição e tomadas, incluindo dutos, cabos,
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caixas de junção e de passagem, entre outros. Para tanto, toma como base as regras e

parâmetros de prometo especificados para o sistema de distribuição considerado.

A opção de modos de verificação permite especificar quais tipos de verificações o sistema deve

realizar automaticamente. Tais veriâcações referem-se ao posicionamento dos dutos,

posicionamento das caixas de junção e passagem, posicionamento dos pontos de concentração e

índice de ocupação dos dutos.

. Ajuda: permite solicitar a apresentação de informações explicativas sobre o modo de operação da

ferramenta em questão. Isto pode ser feito, especificando-se um tópico ou selecionando um

elemento de uma lista de tópicos, sobre os quais o sistema pode apresentar um texto explicativo.

S.2.1.1.2 Barra de Ferramentas

Conformejá foi dito, foram definidas quatro tipos de barra de ferramentas

e Barra de Ferramentas de Suporte: oferece recursos ao prqetista para que ele possa inserir

informações adicionais às plantas, que não estalam diretamente relacionadas ao desenho da planta

civil, da instalação elétriça ou do sistema de cabeamento de comunicação, e realizar operações de

caráter geral válidas para qualquer um dos três tipos de desenho. Tem as mesmas opções deHmidas

para o menu desenho (lide Figura 5.2), além de duas opções adicionais referentes à inserção de

uma moldura e rótulo de identificação ao desenho apresentado na tela. Os rótulos são inseridos no

canto infuior direito dos desenho e devem conter informações referentes à identificação do

prqetista, identificação da planta (identificação do prédio e andar ou do campus) e o fator de

escala aditado.

e Barra de Ferramentas de Desenho Civil: oferece recursos ao proUetista para que ele possa

representar a planta civil de um calnpm e do andar de um prédio. No caso de um campus, pode-se

representar o contorno da área ocupada pelo mesmo, os seu prédios, vias de trânsito e praças. No

caso de um andar de um prédio, pode-se representar as suas paredes extemas e intimas, pilares,

divisórias, janelas, portas, escadas, vãos de elevadores e dutos de ar.

As características de qualquer componente da planta civil de um campus ou de um andar de um

prédio podem ser modificadas a partir da ativação do comando formata da barra de menu.

e Barra de Ferramentas de Desenho Elétrico: oferece recursos ao proyetista para que ele possa

representar a planta de instalação elétrica de um cainpm e do andar de um prédio. Não é

necessário que sejam representados todos componentes elétricos de uma instalação, a não ser que

se deseje ter uma documentação completa da mesma. Se tiver sido especificado, por exemplo, o

sistema de distribuição horizontal sob piso para um determinado andar de um prédio, para fins de

prqeto não é preciso conhecer os pontos de luz incandescente ou fluorescente existentes no teta.
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No caso da planta de campus, é possível representar uma subestação de energia elétrica e

eletrodutos. No caso da planta de um andar de prédio, pode-se representar quadros de distribuição

de energia elétrica, eletrodutos de teta, parede e piso, pontos de luz incandescente e fluorescente,

caixas de passagem, tomadas elétricas e interruptores.

As características de qualquer componente de uma planta de instalação elétrica de um campus ou

de um andar de um prédio podem ser alteradas a partir da ativação do comando formata da barra

de menu.

B Barra de Ferramentas de Desenho de Comunicação: oferece recursos ao proUetista para que ele

possa representar os componentes da inâ'a-estrutura de comunicação de um cainpm e de um

prédio. Em qualquer um dos casos, esta inda-estrutura pode já existir para o sistema de telefonia

e, se houver disponibilidade, pode ser compartilhada com o sistema de cabeamento a ser instalado.

Em um campus, podem ser representados os quadros de distribuição prediais e do campus, dutos e

grupo de dutos, cabos e man/zo/ei, modificadas as identificações de tais componentes e solicitada a

determinação do índice de ocupação de um duto.

Em um prédio, existem componentes que variam de acordo com o sistema de distribuição

considerado, horizontal e vertical, sendo que no caso do sistema horizontal existem, ainda,

componentes que dependem do tipo de sistema aditado (sistema horizontal sob piso, de teta falso

ou moldável). São definidas, então, opções comuns a todos os tipos de sistemas de distribuição e

outras específicas a cada um deles.

Como opções comuns, tem-se a representação de quadros de telefonia, quadros de distribuição

satélite, intermediário, predial e do campus, salas de distribuição, de equipamentos e de entrada, a

alteração da identificação de componentes de distribuição, a determinação do índice de ocupação

de um duto selecionado e da densidade de pontos de uma área demarcada.

No caso de um sistema de distribuição horizontal sob piso, é possível representar dutos principais

e de alimentação, tomadas, cabos, caixas dejunção, passagem e de terminação. No caso do sistema

de distribuição de teta falso, são definidos dois tipos de /q,our: orientado a blocos e tive. Para o

/CD/our orientado a bloco, pode-se deânir blocos e solicitar que sda marcado o seu centro e inserir

duros principais e secundários ou grupos de dutos swundários. Para o /q/ouf livre, pode-se inserir

dutos. Nos dois tipos de/qpotzf, podem ser representados tomadas, cabos e caixas de junção e de

passagem. Por último, no caso do sistema de distribuição horizontal moldável, pode-se definir

blocos e seus pontos de concentração, e representar dutos principais e secundários, grupos de dutos

secundários, tomadas, cabos, caixas dejunção e de passagem e cantoneiras.

No caso do sistema de distribuição vertical, podem ser representados dutos, cabos, caixas de

junção e de passagem sobre o perfil da planta de um prédio.
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Para qualquer um dos três tipos de sistemas de distribuição do campus, horizontal e vertical, se

tiver sido selecionado o modo de operação manual, os seus componentes vão sendo inseridos um-

a-um pelo prcjetista mediante a verificação das regras de prdeto. Se tiver sido selecionado o modo

de operação semi-automático ou automático, o proUetista pode ativar a opção da barra de

ferramentas relativa ao posicionamento de componentes de distribuição. No modo semi-

automático, o proÜetista deve informar, ainda, quais os tipos de componentes, cÜa posição deve ser

determinada pelo sistema. No modo de operação automático, é determinada a posição de todos os

componentes restantes. Isto é deito, tomando, como base, as regras definidas em [EIA/TIA568],

[EIA/TIA569] e []SO11801]. Como resultado, a teia é atua]izada com a representação dos

respectivos componentes, sendo solicitada, então, a confirmação do prqetista sobre a operação

realizada.

-'\

/'-

A alteração das características de qualquer componente de distribuição representado na planta de

um campus, de um andar ou do perfil de um prédio pode ser efetuada a partir da ativação do
comando formata da barra de menu.

S.2.1.1.3 Barra de Status

Esta barra possui informações de caráter geral. Com o olÜetivo de auxiliar o prcjetista no

posicionamento dos diversos componentes de construção civil, instalação elétrica e inâ'a-estrutura de

comunicação dentro do âmbito de um campus ou de um andar de prédio, são apresentados três tipos de

parâmetros:

e coordenadas x e y do cursor em relação à origem do desenho;

\k . dimensionamento c (comprimento) e l (largura) (em milímetros) do objeto selecionado (e.g.,

andar,sala ou duto);

e área do obÜeto selecionado. Esta informação é útil para o prQletista para determinar a quantidade

de tomadas deve existir para uma determinada sala ou andar do prédio, visto que a norma

[EIA/TIA569] determina que deve existir, no mínimo, uma tomada, com até três conectores

(dados, voz e vídeo) para cada 10 m2

,''''\
5.2.1.2 Procedimentos de Utilização da Ferramenta

A realização de um prqeto de cabeamento estruturado pressupõe que, em primeiro lugar, soam

especificados os parâmetros de prcjeto, utilizando-se, para este fim, o comando projeta. A partir daí,

pode ser realizado o prdeto de um campus ou de um dos seus prédios.

S.2.1.2. 1 Prometo do Cabeamettto do Campus

Inicialmente, o prcÚetista deve elaborar uma planta civil do campus, contendo a representação das

fronteiras do campus, de seus prédios, vias de trânsito e praças. Para tanto, deve empregar as diversas
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opções da barra de ferramentas de desenho civil, cuja apresentação é ativada através do comando

visualiza.

Feito isto, devem ser inseridos os componentes de instalação elétrica que incluem, basicamente,

eletrodutos e unidades geradoras de energia elétrica, utilizando-se as opções da barra de ferramentas de

desenho elétrico, que é, também, apresentada mediante ativação realizada a partir do comando visualiza.

Por último, devem ser representados os quadros de distribuição de cada prédio e do campus, os dutos

usados para inteconectá-los, os »zalzóo/es existentes nas junções e flexões desses dutos e os cabos,

empregando-se as opções da barra de ferramentas de desenho de comunicação que é ativada, da mesma

maneira, que as outras barras de ferramentas. Estes dutos de comunicação podem já estar instalados ou

não. Se já estiverem instalados, muito provavelmente já estão sendo utilizados para passagem de cabos

de telefonia e deve-se verificar se os mesmos suportam a passagem de novos cabos. Caso novos dutos

tenham que ser instalados, o proUetista deve determinar o trayeto dos mesmos e, em seguida, inserir os

cabos a serem usados na interconexão dos correspondentes quadros de distribuição. Se tiver sido

selecionada a opção de modo de operação semi-automático ou automático, o proüetista deve especificar

apenas a localização dos quadros de distribuição, podendo o sistema determinar, automaticamente, a

posição dos demais componentes que incluem dutos, cabos e man/zo/es.

5.2. 1.2.2 Prometo do Cabeamento dos Prédios

O prqeto de cabeamento estruturado de cada prédio é realizado em duas etapas principais(vida Figura

5.3)

e Projeto do Sistema de Distribuição Horizontal: para cada andar do prédio deve ser elaborada a

sua planta civil, elétrica e de in6'a-estrutura de comunicação e inseridos, se necessário, outros

componentes de distribuição adicionais. Qualquer operação de inserção de um componente de

comunicação é executada mediante a observação de regras(e.g., a distância máxima entre uma

tomada de comunicação e o correspondente quadro de distribuição deve ser igual a 90 m) e

parâmetros(e.g., índice máximo de ocupação dos dutos) de prcjeto conhecidos pelo sistema. Em

qualquer instante, pode-se, ainda, solicitar ao sistema que verifique se estão sendo observados os

parâmetros de prcÚeto (e.g., veriüícação da densidade de pontos em uma sala).

e Projeto do Sistema de Distribuição Vertical: este sistema deve interconectar os quadros

intermediários de cada andar ao quadro de distribuição predial. Para tanto, devem ser

representados os dutos e cabos a serem empregados na interconexão de tais quadros sobre o

desenho do perfil do prédio. Esse desenho é deito pela própria ferramenta a partir das plantas

baixas elaboradas para os diversos andares.
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Especificação dos Parâmetros
Gerais de Prcjeto

(comando projeta)

Especificação dos Parâmetros
Específicos de Prometo do Andar

(comando insere andar)

Sistema de Distribuição
Horizontal

Especificação dos Parâmetros
Específicos de Prometo de uma Sala

(comando insere sala)

Elaboração do Prometo de Cabeamento
Horizontal

(Barra de Ferramentas de Desenho de
Comunicação)

Apresentação do Perfil do
Prédio

(comando visualiza prédio)

Sistema de Distribuição
Vertical

Elaboração do Prdeto de Cabeamento
Vertical

(Barra de Ferramentas de Desenho de
Comunicaçãol

Alteração das Características dos

Componentes de Comunicação
(comandg®!p?!

Geração das Listas de
Componentes

comando projç!!

Figura 5.3 Etapas de Prqjeto do Sistema de Cabeamento Estruturado de um Prédio
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5.2.1 .2.2.1 Sistema de Distribuição Horizontal

Conforme já 6oi mencionado anteriormente, antes de se iniciar o prcjeto do sistema de distribuição

horizontal dos diversos andares de um prédio, devem ser especificados os parâmetros de prdeto válidos

para o prédio todo utilizando-se para este flm o comando projeta. A partir daí, para cada andar, deve-se

proceder executando-se as seguintes etapas :

e inserção de andar: para este fim, utiliza-se o comando insere andar, através do qual são

fornecidas informações específicas para cada andar, que incluem a sua identificação, sua ordem

(e.g., lo. andar), material de construção predominante, pé-direito, tipo do sistema de distribuição

horizontal (e.g., sob piso) e especificação dos componentes empregados, número e densidade de

pontos, tipos de conectores das tomadas e modo de identificação dos componentes de distribuição.

No caso da especificação de componentes de distribuição, são 6omecidas características gerais dos

mesmos, que podem ser alteradas, posteriormente, para cada componente em particular através do

comando formata objeto de desenho de comunicação.

e desenho civil: empregando-se as diversas opções da barra de ferramentas de desenho civil, deve

ser elaborada a planta civil do andar corrente. A apresentação de tal baeta de ferramentas é ativada

através do comando visualiza, oferecendo recursos para representar o formato das suas paredes

extemas, a disposição interna das salas com suas paredes ou divisórias, janelas e portas, e a

localização dos elevadores e escadas.

Para definir uma sala, deve-se selecionar um conjunto de paredes e/ou divisórias que a delimitam

e ativar o comando insere sala, através do qual é possível criar uma sala associando-lhe

características peculiares. Tais características incluem a sua identificação, função (e.g.,

almoxarifado), tipo do sistema de distribuição horizontal empregado e especificação dos

componentes utilizados, número e densidade de pontos e tipos de conectores das tomadas. Vale

comentar que, muitas vezes, existem salas que se diferenciam das outras do andar devido às

funcionalidades a ela atribuídas, como é o caso, por exemplo, de uma sala de CPD que pode ter o

sistema de piso elevado enquanto todas as outras salas do andar possuem o sistema de distribuição

sob piso.

As características de cada componente do desenho civil representado na planta do andar corrente

podem ser alteradas através do comando formata objeto de desenho civil.

e desenho elétrico: a representação dos componentes de instalação elétrica não é obrigatória a

menos que influencie no posicionamento dos componentes de distribuição de comunicação.

Quando se opta pelo emprego do sistema de distribuição de teto falso, por exemplo, é importante

se conhecer a localização dos pontos de luz e dos eletrodutos existentes no teto. Tal representação

pode ser inserida no desenho do andar corrente, utilizando-se as diversas opções da barra de
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ferramentas de desenho de instalação elétrica. A apresentação de tal barra de ferramentas é

ativada através do comando visualiza.

A barra de ferramentas de desenho de instalação elétrica oferece recursos para representar quadros

de distribuição, eletrodutos de teta, parede e piso, pontos de luz incandescente e fluorescente,

caixas de passagem, tomadas elétricas e interruptores. As características de cada componente de

instalação elétrica representado na planta do andar corrente (e.g., altura das tomadas elétricas e

interruptores) podem ser alteradas através do comando formata Dueto de desenho elétrico.

e desenho de comunicação: o sistema de distribuição horizontal pode já existir e estar sendo

utilizado pelo cabeamento de telefonia. A sua representação é, então, inserida na planta do andar

corrente sem ser necessário que soam verificadas as regras de prcjeto aplicadas à instalação de

seus componentes. Após isso, deve-se definir o trajeto dos cabos desde os quadros de distribuição

satélites ou intermediários até as tomadas, averiguando-se se os dutos suportam a passagem desses

novos cabos de comunicação e se são respeitadas as restrições referentes ao comprimento máximo

dos cabos.

Se não existir sistema de distribuição instalado, procede-se com a inserção de cada um dos seus

componentes, quando são verificadas, então, a observação das regras de prcjeto correspondentes

(e.g., no caso do sistema de distribuição de teto falso deve-se manter uma distância mínima entre

os dutos e os pontos de luz). Da mesma maneira que no caso anterior, procede-se com a

especíâcação do trdeto dos cabos usados para interconectar as tomadas aos quadros de

distribuição, e6etuando-se os mesmos tipos de verificações.

A representação dos componentes de distribuição, que incluem quadros de distribuição, duros,

tomadas, caixas de junção e caixas de passagem, entre outros, bem como dos cabos é realizada

através das opções da barra de ferramentas de desenho de comunicação. A apresentação de tal

barra de ferramentas é ativada através do comando visualiza.

Para alguns tipos de sistema de distribuição(teto falso e adaptável), esta barra de ferramentas

dispõe de recursos, também, para definir um bloco e solicitar a marcação de seu centro. Tais

recursos são utilizados no caso do /CD/ozz/ orientado a blocos, onde são deHmidos blocos

correspondentes a uma ou mais salas com uma área total variando entre 35 a 82 m2. Para cada

bloco é definido um ponto de concentração, que na maioria das vezes corresponde ao seu ponto

central, que é interconectado a um quadro de distribuição intermediário ou satélite através de um

duto principal. Deste ponto de concentração, partem os dutos secundários com destino às tomadas

de comunicação.

No caso particular do sistema de distribuição adaptável, os dutos, em alguns trechos, são passados

no teto e, em outros trechos, em diversas posições da parede(alinhado ao piso ou ao teto ou em um
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nível intermediário). Para que esta informação possa ser fornecida ao sistema, a barra de

ferramentas permite selecionar um trecho de duto e associar características particulares ao mesmo.

Conforme já foi mencionado, esta ferramenta pode operar em três modos diferentes: manual,

gemi-automático e automático. Em qualquer um desses modos, é necessário que sejam definidas

pelo prcjetista as posições dos quadros de distribuição satélites e intermediários e das salas de

distribuição. No caso do sistema de distribuição de teto falso e moldável, o projetista deve deHmir,

também, a posição das tomadas. No caso desses sistemas, nos modos manual e semi-automático,

devem-se especificar, ainda, os blocos e seu ponto de concentração. No modo manual, a posição

dos demais componentes de comunicação deve ser determinada, obrigatoriamente, pelo projetista e

nos demais modos pode ser determinada pelo mesmo ou pela própria ferramenta.

As características de cada componente de comunicação representado na planta do andar corrente

(e.g., número e tipos de conectores de uma tomada) podem ser alteradas através do comando

formato oUeto de desenho de comunicação.

e operações de caráter geral: independente do tipo de objeto de desenho (civil, elétrico ou de

comunicação) pode-se realizar uma série de operações de caráter geral sobre o mesmo. Tais

operações englobam, por exemplo, rebater na horizontal ou vertical, girar para direita ou esquerda

e alinhar um objeto de desenho, utilizando-se, para este nim, a barra de ferramentas de suporte. A

apresentação desta barra de ferramentas é ativada, também, através do comando visualiza.

5.2.1 .2.2.2 Sistema de Distribuição Vertical

A elaboração do prcjeto do sistema de distribuição vertical requer que, anteriormente, tenham sido

elaboradas as plantas de cada andar, com a representação de seus componentes básicos, que incluem

áreas com utilização proibitiva (e.g., dutos de elevador, escadas, central de ar condicionado, central de

aquecimento e banheiros), quadros de distribuição elétrica, de telefonia e comunicação (quadros

intermediários, prediais e, se for o caso, de campus) e salas de distribuição, de equipamentos(se houver)

e de entrada.

Feito isto, pode-se prosseguir com a elaboração do prQjeto de cabeamento vertical do prédio, que é usado

para conectar os diversos quadros de distribuição intermediários existentes em cada andar ao quadro de

distribuição predial. Para tanto, deve ser solicitada a apresentação do perâl do prédio através do

comando visualiza prédio. A partir das informações 6omecidas para cada um dos seus andares é

montado o desenho esquemático do perfil do prédio. Caso o prqeto em elaboração não englobe todos

seus andares, os andares não considerados são representados com linhas tracejadas. Nesse desenho, são

mostrados o posicionamento de componentes básicos de construção civil (e.g., vãos de elevador, centrais

de ar condicionado ou aquecimento), das salas de distribuição, equipamentos e entrada e dos quadros de

distribuição, representados a partir das plantas baixas de cada andar, e o posicionamento dos dutos e

cabos do sistema de cabeamento vertical, quejá tenham sido inseridos.
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A partir daí, a posição de parte ou de todos componentes do sistema de distribuição que está sendo

proyetado pode ser determinada, manualmente, empregando-se as opções da barra de ferramentas de

desenho de comunicação, ou, automaticamente pelo sistema, se tiver sido selecionado o modo de

operação semi-automático ou automático. As características de qualquer componente de comunicação

representado podem ser alteradas através do comando formara objeto de comunicação.

5.2.1.3 Apresentação dos Resultados

Os resultados do prdeto realizado podem ser apresentados através das plantas de um campus ou dos

andares de um prédio ou através da lista de componentes usados no sistema de cabeamento de um

campus, no sistema de çabeamento horizontal de cada andar de um prédio ou no sistema de cabeamento

vertical de um prédio. Tanto as plantas como tais listas de componentes podem ser tanto apresentadas na

tela como impressas. O conteúdo das mesmas é descrito nos próximos itens.

5.2. 1.3. 1 Plantas

As plantas podem incluir um campus, andares ou o pernil de um prédio

5.2.1.3.1.1 Plantas do Campus

O prQjetista pode solicitar a visualização na tela e/ou a impressão da planta de um campus, contendo

informações sobre o seu sistema de cabeamento. São representados os seus componentes de distribuição,

que podem incluir quadros de distribuição, dutos, man/zo/es e cabos.

A Figura 5.4 apresenta o exemplo da impressão da planta de um campus com a representação dos

componentes de distribuição usados neste caso.

Dutos

Figura 5.4 Exemplo da Planta de um Campus
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5.2.1 .3.1.2 Plantas dos Andares de Prédio

Conforme 6oi descrito anteriormente, o prQjetista pode solicitar a visualização na tela e/ou a impressão

da planta de um andar, de alguns andares ou de todos andares de um prédio. Esta planta pode conter

componentes do desenho civil, de instalação elétrica e/ou da inca-estrutura de comunicação. Na planta

civil, podem ser representados apenas os componentes básicos (pilares, paredes, elevadores, duros e

escadas) ou todos os componentes de construção civil (i.e., adicionalmente, janelas, portas e divisórias).

Para o desenho elétrico, por sua vez, são deãnidas duas sub-opções: a primeira, denominada de básica,

inclui a apresentação apenas das tomadas elétricas e os quadros de distribuição elétrica e a segunda,

referenciada como completa, engloba todos componentes da instalação elétrica. No caso do desenho de

comunicação, pode-se optar pela apresentação dos componentes de distribuição (e.g., quadros de

distribuição, dutos, tomadas e caixas de junção, entre outros), do cabeamento (quadros de distribuição,

cabos e tomadas) ou do sistema de distribuição completo.

A Figura 5.5 apresenta o exemplo da impressão da planta de um andar de um prédio, onde 6oi adotado o

sistema de distribuição horizontal sob piso. Neste caso, foi selecionada apenas a opção de componentes

de distribuição do desenho de comunicação.

Quadro de
Distribuição

Duro de
Alimentação

ê
Caixas de

Terminação

Tomadas

Duto Princi

Caixa de
Junção

Figura 5.5 Exemplo de Impressão da Planta de um Andar com Sistema de Distribuição
Horizontal Sob Piso

5.2.1.3.1.3 Perfil de Prédio

Conforme foi descrito anteriormente, o prdetista pode solicitar a visualização na tela e/ou a impressão

do perfil de um prédio, contendo informações sobre o seu sistema de cabeamento vertical. São

representados os componentes de distribuição usados neste sistema, que podem incluir quadros de

distribuição, dutos, caixas de junção, cabos, entre outros.
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A Figura 5.6 apresenta o exemplo da impressão do perfil de um prédio com a representação dos

componentes de distribuição usados neste caso.

Sala de

8
Quadro dei Distribuição

#

B

Quadro de
Distribuição

Predial

Figura 5.6 - Exemplo de Impressão do Perfil de Prédio com Sistema de Distribuição Vertical

S.2.1.3.2 Lista de Componentes

Pode ser solicitada a geração da lista dos componentes do sistema de cabeamento de um campus e do

sistema de cabeamento horizontal de cada andar de um prédio e do seu sistema vertical. Podem ser

gerados dois tipos de lista com âlnalidades diferentes, sendo uma delas utilizada como uma lista de

compras e a outra como lista de instalação:

a) lista de compras: deve conter todas as in6omiações necessárias à compra de um detemiinado tipo

de componente. Tais informações incluem suas características relevantes, a quantidade total

utilizada no prQjeto,considerando as margens de reserva estipuladas pelo próprio prdetista, part#

e preço de referência. Para cada um dos componentes do sistema de cabeamento prqetado podem

ser geradas listas de compras, contendo as informações especiâcadas a seguir além do part# e

preço dere6erência:

+ Quadros de Distribuição de Comunicação: é espwiâcada a quantidade de quadros de

distribuição de comunicação satélites, intermediários, predial e do campus existentes no

andar correspondente de um prédio.

+ Pafcá p'aHe/s: são apresentadas informações relativas a modelo, número de portas,

dimensões físicas e quantidade.
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+ Distribuidores Opticos: são apresentadas informações relativas a modelo, número de portas,

dimensões físicas e quantidade.

+ Blocos de Conexão: são fornecidas informações relativas a número de conexões, dimensões

físicas e quantidade.

+ putos: são mostradas informações referentes ao tipo de componente (e.g., dutos, calhas,

banddas, conduites e canaletas, entre outros), material, dimensões (largura x altura ou

diâmetro) e comprimento total.

+ Tomadas: são relacionadas informações referentes ao tipo de tomada (nivelada, de superHcie

ou em pedestal), número e tipos de conectores (e.g., RJ-45, ST ou BNC) e quantidade.

+ Cabos: são apresentadas informações relativas ao tipo (par trançado, fibra óptica ou cabo

coaxial), características básicas (e.g., UTP - Categoria 5 - 2 pares - 100 Q ou Fibra Optica

62,5/125 Hm - 2 fibras), características adicionais (e.g., cabo não propagante à chama,

blindado ou goleado), comprimento total e identificação dos componentes de distribuição que

interconecta (e.g., uma tomada e um quadro de distribuição ou dois quadros de distribuição).

+ Cabos de Conexão dos /"a/c# PazzeZs (ou Distribuidores Opticos): são apresentadas

informações relativas às suas características básicas (e.g., UTP - Categoria 5 - 2 pares - 100

Q ou Fibra Óptica - 62,5/125 Hm - 2 fibras), comprimento, tipo de conector (e.g., RJ-45 P/ug

ou ST) e quantidade total.

+ Cabos de Conexão de Estação: são fomecidas informações referentes às suas características

básicas (e.g., UTP - Categoria 5 - 2 pares - 100 Q ou Fibra Óptica - 62,5/125 Fm - 2 fibras),

comprimento, tipo de conector (e.g., RJ-45 P/zzg ou ST) e quantidade total.

+ Cabos de Conexão de Equipamentos: são fomecidas informações referentes às suas

características básicas (e.g., UTP - Categoria 5 - 2 pares - 100 Q ou Fibra Óptica - 62,5/125

Hm - 2 abras), comprimento, tipo de conector(e.g., RJ-45 PJug ou ST) e quantidade total.

+ Conectores: relaciona os totais de conectores utilizados nas tomadas, cabos de estações, dos

parca pane/s e de equipamentos separados por tipo.

+ Caixas de Junção: são mostradas as informações relativas ao modelo, material, dimensões

(largura x comprimento) e quantidade.

+ Caixas de Terminação: são apresentadas informações relativas ao modelo, material

dimensões (largura x comprimento) e quantidade.

+ Caixas de Passagem: são mostradas as informações relativas ao modelo, material,

dimensões (largura x comprimento) e quantidade.
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+ Caixas de Transição: são mostradas as informações relativas ao modelo, material,

dimensões (largura x comprimento) e quantidade.

+ Cantoneiras: são apresentadas as informações referentes ao modelo, material, dimensões

(largura x comprimento x profundidade) e quantidade.

b) lista de instalação: deve conter informações que auxiliem a instalação dos componentes de um

sistema de distribuição. A diferença básica entre este tipo de lista e a lista de compras reside no

fato de possuir, também, infomlações sobre a localização de cada componente e a sua

identificação, quando for pertinente. O conteúdo deste tipo de lista para cada um dos tipos de

componentes é apresentado a seguir:

+ Quadros de Distribuição de Comunicação: são especificadas a identificação e a localização

dos quadros de distribuição de comunicação satélites, intermediários, predial e do campus

existentes no andar correspondente de um prédio.

+ Pafch PaHeZs: são apresentadas informações relativas a identificação, localização, modelo,

número de portas, dimensões físicas e quantidade.

+ Distribuidores Opticos: são apresentadas informações relativas a identificação, localização,

modelo, número de portas, dimensões físicas e quantidade.

+ Blocos de Conexão: são fomecidas informações relativas a identificação, localização,

número de conexões, dimensões físicas e quantidade.

+ Duros: são mostradas informações referentes a localização, o tipo de componente,

dimensões, material e comprimento de cada segmento de duto.

+ Tomadas: para cada tomada são fomeçidas informações referentes a sua identificação, sua

localização, posição de instalação em relação ao piso, tipo, número e tipos de conectores

(e.g., RJ-45 Fêmea, ST ou BNC) e tipos de acesso (dados, voz e/ou vídeo).

+ Cabos: para cada segmento de cabo são apresentadas informações relativas a sua

identificação, seu tipo, flinção (dados, voz e vídeo), características básicas (e.g., UTP -

Categoria 5 - 2 pares), características adicionais (e.g., cabo não propagante à chama) e

comprimento.

+ Caixas de Junção: para cada caixa de junção são mostradas as informações relativas a sua

identificação, localização, modelo, material e dimensões (largura x comprimento).

+ Caixas de Terminação: para cada caixa de terminação são relacionadas as informações

relativas a sua identificação, localização, modelo, material e dimensões (largura x

comprimento).
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+ Caixas de Passagem: para cada caixa de passagem são mostradas as informações relativas a

sua identificação, localização, modelo, material e dimensões (largura x comprimento).

+ Caixas de Transição: para cada caixa de transição são fornecidas as informações referentes

a sua identificação, localização, modelo, material e dimensões (largura x comprimento).

+ Cantoneiras: para cada cantoneira são especificadas as informações relativas a sua

identiâcação, localização, modelo, material e dimensões (largura x comprimento).

As informações das listas de compra e de instalação são apresentadas na forma de tabelas, conforme

ilustra o exemplo da Figura 5.7.

Relação dos Cabos do Sistema de Distribuição Horizontal

Prédio: EPUSP - PCS

Andar: Térreo Data: 5/5/95

Figura 5.7 Exemplo de uma Lista de Compra de Componentes do Sistema Horizontal

5.2.2 Aspectos de Implementação

Os itens que seguem têm, como objetivo, apresentar aspectos de implementação da ferramenta de prcÚeto

de cabeamento estruturado. Isto é feito, descrevendo-se, em primeiro lugar, quais as regras de prcjeto

que devem ser observadas por essa ferramenta e as ações eÊetuadas pela mesma de modo a verificar e

aplicar tais regras. Em seguida, é introduzida uma descrição macro dos algoritmos que devem ser

executados na determinação da posição dos diversos componentes de comunicação referentes aos

sistemas de distribuição de um campus e horizontal e vertical de um prédio. Por último, são mostradas

as classes de objetos definidas para a base de dados dessa ferramenta.

5.2.2.1 Regras de Projeto

Este item apresenta as regras e recomendações de prcjeto de sistemas de cabeamento estruturado e uma

descrição sucinta da ação tomada pela ferramenta de prcÚeto de cabeamento na aplicação das mesmas

(vede Tabelas 5.2 a 5.10).

Tipo Características
Básicas

Características
Adicionais

Comprimento
(m)

Part# Preço
Referência

Par

Trançado
UTP - Categoria 5 -
25 pares- 100 ç2

Plenum 500 FKUTP5-25 
Par

Trançado
UTP - Categoria 5 -
4 pares - 100 Q

Plenum 700 FKUTP54  
Fibra Optica Multimodo - 62,5/

125 um - 12 fibras
Geleado - Plenum 100 FKFG62-12  

Fibra Optica Multimodo - 62,5/
125 um - 2 fibras

Goleado - Plenum 100 FKFG62-2  
      B    
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Tais regras, estão agrupadas em regras de caráter geral e específicas para cada tipo de sistema de

distribuição, do campus, vertical ou horizontal e são classificadas em regras obrigatórias (O),

recomendações (R) e estabelecidas pelo prctjetista (EP). Este último tipo de regra, em particular,

corresponde a uma recomendação cÜa aplicação depende de opção efetuada pelo prcjetista.

As ações da ferramenta, por sua vez, são categorizados em: aplicação automática (A) da regra pela

ferramenta, apresentação de opções que o proyetista pode escolher com a sugestão (S) daquela opção que

o sistema considera mais adequada, apresentação de uma mensagem de alerta (C) ou de uma mensagem

de erro (E). A mensagem de alerta é apresentada quando uma recomendação de prqeto não é seguida,

enquanto a mensagem de erro ocorre quando uma regra obrigatória não é obedecida.

Algumas vezes são definidas duas ações da ferramenta sob a forma de (1),(J) ou (l, J). O primeiro caso

define dois tipos de ações l e J, que são executadas, respectivamente, se a ferramenta estiver no modo de

operação automático ou não-automático. Assim, por exemplo, no caso da regra 2 da Tabela 5.2, se tiver

sido selecionado o modo de identificação automática, o próprio sistema gera a identiâtcação dos

componentes de modo que não existam dois componentes do mesmo tipo com a mesma identificação

(ação do tipo (A»; no modo de identificação definida pelo prcjetista, o prcjetista é quem atribui

identi6lcações aos diversos componentes e o sistema veriâca a ocorrência de repetições, emitindo uma

mensagem de erro se este for o caso (ação do tipo (E».

A ação, por sua vez, especificada na forma (l, J) define duas ações que são sempre executadas. Em

relação à regra 7 da Tabela 5.2, por exemplo, o sistema relaciona vários tipos de fibra e sugere que o

prqetista escolha a fibra 62,5/125 Fm, se 6or especificada um outro tipo de fibra, o sistema apresenta,

também, uma mensagem de advertência (ações do tipo S e C).

Por último, as ações sublinhadas(Dsão efetuadas durante a entrada de dados de algum parâmetro de

prometo. Este é o caso, também, da regra 7 da Tabela 5.2, aplicada ao tipo de fibra especificado através

dos comandos projeta e formato.

Vale observar, também, que as regras recebem uma identificação. As regras de caráter geral, que se

aplicam a todos os tipos de sistema de distribuição, são numeradas seqüencialmente. Nos demais casos,

ela recebe um número sequencial e um ou dois caracteres alfabéticos indicando o tipo ou tipos de sistema

de distribuição ao qual se aplica, valendo as seguintes convenções: c - sistema do campus, v - sistema

vertical, h - sistema horizontal, p - sistema horizontal sob piso, t - sistema horizontal de teto falso e, por

último, m - sistema horizontal moldável.
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Tabela 5.2 - Descrição das Regras de Prcjeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado comuns
aos Sistemas de Distribuição do Campus, Vertical e Horizontal

Regras de Claráter Geral
Id. Regras de Projeto Tipo

Regra
Descrição da Ação Tipo

Anão

 
Minimizar a quantidade de
cabos e dutos utilizados.

(R) ' Quando é determinada a rota dos dutos e

cabos pelo sistema, escolhe-se, sempre,
aquela com o menor caminho. Quando é o
prqetista quem determina tais rotas, pode-

se solicitar ao sistema que começa a
quantidade de dutos e cabos gastos,

fornecendo, assim, subsídios para que o
mesmo possa alterar a rota escolhida.

R3'

2 Um identíâcador (e.g., nome,
cor e número), que sda único
dentro de uma dada área,
deveser atribuído a cada

cabe, quadro de distribuição e
ponto de terminação do

cabeamento [lSO 1 1801-72].

(0) . São definidos dois modos de identificação
de componentes: definida pelo prQjetista e
automática, que deve ser selecionada pelo
proüetista. Se for escolhido o modo de
identificação deHmida pelo prcjetista, o
prqetista comece a identificação de cada
componente de distribuição à medida que
esses forem sendo inseridos no prometo e o
sistema veriâca se há ou não duplicação de
identificação. Se for escolhido o modo de
identificação automática, é o próprio
sistema que atribui a identificação de
maneira sequencial por tipo de
componente, para cada andar no caso do
sistema de distribuição horizontal, para
cada prédio no caso do sistema de
distribuição vertical e para o campus no
caso do sistema de distribuição do mesmo.

W

3 As áreas das salas de
distribuição, de equipamentos
e de entrada não devem ser

compartilhadas com
facilidades elétricas

EIA/TIA569 - 60, 65 e 71

(0) . Todas às vezes que é atribuída a uma sala a
função de sala de distribuição, de
equipamentos ou de entrada, é verificado
se no local existe alguma facilidade elétríca
(e.g., um quadro de distribuição elétrico).

(E)

4 As portas das salas de
distribuição, equipamentos e
entrada devem ter 910 mm de

largura e 2.000 mm de altura
EIA/TIA569 - 62, 70 e 83

(0) ' Quando é selwionado uma sala para sa
utilizada como sala de distribuição, sala de
equipamentos ou sala de entrada é
verificada se a sua porta possuias
dimensões mínimas definidas orla norma.

(E)

5 O índice de ocupação dos

dutos não deve ultrapassar
50%.

«) . Esta veriãcação é efetuada,
automaticamente, quando da inserção de
cabos e pode ser ehtuada, opcionalmente,
também mediante a ativação do comando
projeta ou de opçõesda barra de
ferramentas.

8
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Tabela 5.2 - Descrição das Regras de Prdeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado comuns
aos Sistemas de Distribuição do Campus, Vertical e Horizontal (Cont.)

Id. Regras de Prdeto Tipo
Regra

Descrição da Ação Tipo
Anão

6 Todo hardware de conexão,
incluindo pare/z pane/s,
patch corda ejumpers deNem
ser da mesma categoria que o
cabo UTP ao qual estão
conectados [EIA/TIA568 -
59].

(R) . Através do comando projeta, são definidos
parâmetros de prctjeto para os três tipos de
sistema de distribuição, incluindo o tipo de
cabo a ser empregado. Posteriomiente,

através do comando formata podem ser
alteradas as características dos

componentes de distribuição, determinadas
a priori a partir dos parâmetros de prcjeto.
Se a categoria especificada para todos os
componentes não for a mesma, são
apresentadas mensagens de advertência,
informando que a categoria do sistema
global passa a ser a do componente de
menor categoria.

(Q

7 Para cabos de fibra, é
padronizada a utilização da
fibra 62,5/125 }un. Outras
fibras, como por exemplo
50/125 Fm, 100/140 pm e
200/230 pm podem ser
usadas FEIA/TIA568 - 1 13

(R) . Nos comandos profeta e formata, quando
é selecionado o cabo de fibra, como a&::Éau/r

é selecionada a abra 62,5/125 pm. As
demais opções por não serem aderentes à
norma causam a emissão de mensagens de
advertência.

6,Q

8 No caso de utilização de
cabos de fibra óptica no
sistema de distribuição,
devem-se empregar
conectores SC-duplex ou dois
conectores SC-simplex. Os
conectores ST são acentos em

uma fase de migração [lSO
i 180i-69] rEiAmiA568-85

(R) . Como opções de conectores de fibra óptica
são apresentados pelo sistema: ST, SC e
MIC/FSD(redes FDDI). Como a(ceÁau//, é
selecionado o conector ST. Se for

selecionado um tipo de conector diferente
dos conectores ST e SC, é apresentada uma
mensagem de advertência, informando que
a opção selecionada não é aderente à
norma.  

9 O raio de flexão de um cabo

UTP horizontal não pode ser
menor que 4 vezes o seu
diâmetro. No caso de cabos

UTP de múltiplos pares, este
raio não pode ser menor que
10 vezes o diâmetro do cabo
EIA/TIA568 - 60

(0) . Esta condição é testada todas às vezes que
um cabo é inserido no prcjeto de
cabeamento.

8'

10 Deve existir uma quantidade
extra de 60 cm de cabo junto
às tomadas e de 4 a 6 m junto
aos quadros de distribuição.

(R) . No cálculo da quantidade de cabos é
deixada esta margem de reserva.

(A)

1 1 Deve ser mantida uma
distância mínima entre os

cabos de comunicação e
energia elétrica,segundo
deãne a norma EIA /TIA-569
EIA/TIA569 -85

®) . Esta regra é verificada todas às vezes que é
inserido um duto no sistema de distribuição
do campus, vertical e horizontal de teta
falso e moldável.

H
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Tabela 5.3 - Descrição das Regras de Prdeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado comuns
aos Sistemas de Distribuição do Campus e Vertical e Horizontal.

Sistemas de Cabeamento do Campus e Vertical
Id. Regras de Projeto Tipo

Regra
Descrição da Ação Tipo

Acho
lcv A sala de entrada deve ter no

mínimo 3,66 x 1,93 m2
[EIA/TIA569 -82].

(R) . Através de recursos da barra de

ferramentas, pode-se selecionar uma sala e

atribuir-lhe a filnção de sala de entrada. É
verificado, então, se a sala selwionada tem
a área mínima de 7 m2 e satisfaz os

requisitos mínimos de área definidos nas
tabelas correspondentes da norma.

(c)

2cv Podem-se utilizar cabos:

IOOQ -UTP, 150 Q - STP,

fibra 62,5/125 pm ou fibra
monomodo para redes
backóone [EIA/TIA568 - 22].
As fibras monomodo possuem
um núcleo com diâmetro que
varia de 8,7pm até 10 pm
[EIA/TIA568 - 83].

®) . Através dos comandos profeta e formara,
podem ser selecionados os tipos de cabos a
serem empregados para cada categoria de
aplicação. No caso do sistema vertical, é
selecionado, como aEc:Áuu//, o cabo UTP -
Categoria 5 - 100 Q, enquanto, para o
sistema do campus é selecionado o cabo de

fibra 62,5/125Hm. Opções não aderentes à
norma causam a emissão de mensagens de
advertência.  

3cv As redes backóones

suportadas por cabos UTP
podem empregar cabos de 25
pares [EIA/TIA568 - 44].

(R) . Nos comandos profeta e formata, quando
é selecionado o cabo UTP - Categoria 5 -
100 Q , como c/É:jazz// é especificado o
número de pares igual a 25. Se for deânido
um número de pares diferente, é
apresentada uma mensagem de
advertência.  

4cv As redes óac#óones

suportadas por fibra podem
empregar cabos com
agrupamento de 6 ou 12
fibras [EIA/TIA568 - 80].

(R) . Nos comandos profeta e formara, quando
é selecionado o cabo de fibra, como clk:Áuu//
é especificado o número de fibras igual a
12. Se for definido um número de fibras

diferente (de 6 ou 12 libras), é apresentada
uma mensagem de advertência.  

5cv Os cabos dosparc/z pane/s
dos quadros de distribuição
prediais e do campus devem
ter. no máximo. 20 m

[EIAmIA568 - 26]
[lSO1 1801-25 e 30].

(© . Como a%eÁaulr, osga/c/z corda são
especificados com 3 m de comprimento.
No caso dos quadros de distribuição
prediais e do campus, este comprimento
pode ser alterado, através do comando
formato, até o valor máximo de 20 m.

(©

6cv Os cabos de equipamentos de
quadros de distribuição
prediais e do campus devem
ter, no máximo, 30 m
[EIA/TIA568 - 26]
[lSO1 1801-25 e 3 1].

®) Como cilc:Éau/f, os cabos de equipamentos são
especificados com 3 m de comprimento. No
caso dos quadros de distribuição prediais e
do campus, este comprimento pode ser
alterado, através do comando formato, até o
valor máximo de 30 m.

(8
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Tabela 5.4 - Descrição das Regras de Prcjeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado comuns
aos Sistemas de Distribuição Vertical e Horizontal

Sistemas de Cabeamento Vertical e Horizontal

Id. Regras de Prometo Tipo
Regra

Descrição da Ação Tipo
Anão

lvh Segmentos de cabos coaxiais,
como os usados em redes

CAMA/CD, IOBase5 e
IOBase2, não são suportados,
visto que os cabos coaxiais
não fazem parte de sistemas
de cabeamento genéricos
IS01 1 801-1 15

(0) . No comando profeta, a seleção da opção
de cabo coaxial causa a apresentação de
uma mensagem de erro, informando que
esta ferramenta não suporta cabo coaxial.
Excepcionalmente, pode-se utilizar este
tipo de cabo, especificando-o através do
comando formata.

(D

2vh Cabos instalados em área com

circulação de ar devem ser
revestidos com material não-

propagante à chama.

(0) . Para os sistemas de distribuição horizontal
de teto falso: os comandos insere e

formata só disponibilizam a opção de cabo
não propagante à chama(p/e/zum-rarec7).

. Parainterconexão de quadros de
distribuição (satélite e intermediário ou
intermediário e predial) de um mesmo
andar , o comando formata só
disponibiliza a opção de cabo não
roDagante à chama (p/en&m-rate

(©

3vh Cabos de telecomunicação
não devem ser colocados
diretamente sobre nenhum

tipo de ponto deduz,
principalmente aqueles com
lâmpadas fluorescentes.

(R) . Para o sistema de distribuição horizontal
deteto falso, é verificado:

Se a distância entre o teço falso e o teto

do prédio for >- 340 mm, os cálculos são
realizados considerando que os dutos
devem ser instalados a uma altura (eixo
z) de 300 mm das luminárias.
Se esta distância Êor < 340 mm, os duros

e cabos de telecomunicações não devem
passar a uma distância (eixos x e y) de
300 mm das luminárias.

. Esta regra é verificada, também, na
interconexão de quadros satélites e
intermediários, quadros intermediários e
predial de um mesmo andar, e tomadas e
quadros de distribuição(sistema horizontal
moldável

(c)
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Tabela 5.5 - Descrição das Regras de PrcÚeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado usadas

no caso do Sistema de Distribuição do Campus.

Sistema de Cabeamento do Campus
Id. Regras de Projeto Tipo

Regra
Descrição da Ação Tipo

lc As normas aplicam-se a uma
extensão de 3000 m, uma
área de escritório de até
1 .000.000 m2 e uma

população entre 50 a 50.000
pessoas [lSO 1 1801-6].

(0) ' Quando é selecionado o comando de

criação de um arquivo (comando arquivo
novo), que deve conter o prometo do sistema
de cabeamento de um campus, é solicitado
que soam fomecidas as dimensões desse
campus. Se não forem satisfeitas as
restrições impostas pelas normas, o arquivo
correspondente não é criado e é
apresentada uma mensagem de erro.

(y

2c A distância máxima do
quadro de distribuição do
mmpus e os quadros de
distribuição prediais deve ser
igual a 800 m para cabo UTP
e 2000 m para cabo de fibra
62,5/125 pm. Distâncias
maiores, até 3000 m, podem
ser obtidas com cabos de fibra

monomodo [lSO1 1801 - 30]
EIA/TIA569 - 25

(0) ' A representação de cabos usados na

interconexão destes tipos de quadros é
realizada através de opções da barra de
ferramentas de desenho de comunicação. A
operação é somente realizada se não for
excedida. as distâncias especificadas pelas
normas (800 m para cabo UTP e 2000 m
para fibra).

(A,E)

3c O quadro de distribuição do
campus deve estar localizado
em uma posição central
EIA/TIA568-23

(R) . A localização do quadro de distribuição do
campus é determinada a partir do ponto
central da área do campus.

(s)

4c A rota dos dutos deve ser
paralela a calçadas e ruas,
mantendo-se uma distância
de aproximadamente 2 m da
âonteira dos prédios)
EIA/TIA569-77

(0) . Durante a operação de inserção de dutos,
usados na passagem de cabos entre os
quadros de distribuição prediais e do
campus, verifica-se se é mantida a
distância mínima entre estes dutos e a
6onteira dos orédios.

B'

5c Quando forem utilizados
quatro ou mais conduites para
passagem do sistema de
cabeamento do campus, tais
conduites devem ser
chumbados em cimento
EIA/TIA569 - 73

(R) . Esta regra é apresentada na forma de
mensagem de advertência todas às vezes
que é inserido um conjunto de mais de 4
dutos no campus.

(c)
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Tabela 5.5 - Descrição das Regras de Prcjeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado usadas
no caso do Sistema de Distribuição do Campus (Cont.)

Sistema de Cabeamento do Campus
Id. Regras de Projeto Tipo

Regra
Descrição da Ação Tipo

Anão

6c Os dutos e conduites
subterrâneos não devem ter

mais que duas flexões de 90'
Tais flexões devem ser

protegidas por uma estrutura
de cimento FEIA/TIA569-73

(0) . Todas às vezes que é inserido um duro é
verificado se não há mais do que duas
flexões para cada trecho de duto existente
entre duas caixas dejunção ou dois
nanhotes.

B

7c Recomenda-se utilizar fibra

óptica ese necessário cabos
balanceadas (UTP ou STP)
pararedesóac#bones de
campus [[SO 1 1801 - 23].

(R) . As características dos cabos de um prdeto
são especificadas através do comando

profeta e podem ser alteradas através do
comando formara. A opção preferencial
para o sistema de distribuição do campus é
para cabos de abra, tendo como
altemativas os cabos UTP e STP.

(D

8c Os ma/z#o/es são usados para
puxar cabos através dos dutos
e conduites. Recomenda-se

que sda mantida a distância
máxima de 1 50 m entre os
mesmos FEIA/TIA569 -76

(R) . A verificação da distância mantida entre os
manco/es é rea]izada t«]as às vezes que é
inserido um novo man/zo/e e através da

ativação do comando profeta - verificação
de parâmetros.

8

9c As dimensões máximas

aceitas para um man/zo/e
devem ser 1,2 x 0,76 x 0,91
m (C x L x A) [EIA/TIA569 -
77

(0) . Através do comando formata é possível
alterar as dimensões de um manco/e, sendo
aceitas, como valores máximos, aqueles
especificados através das normas.

(D
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Tabela 5.6 - Descrição das Regras de Prcjeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado usadas
no caso do Sistema de Distribuição Vertical.

Sistema de Cabeamento Vertical

Id. Regras de Projeto Tipo
Regra

Descrição da Ação Tipo
Acho

lv A sala de equipamentos deve
ter no mínimo 14 m2

Costuma-se adotar a relação
de 0,07 m2 de área para a sala
de equipamentos para cada
área de trabalho, ou, 10 m2
EIA/TIA569 - 67

(0) Através de recursos da barra de

ferramentas, pode-se selecionar uma sala e
atribuir-lhe a função de sala de
equipamentos. E verificado, então, se a
sala selecionada tem a área mínima de 14

mz e mantém a relação de 0,07 m2 para
cada área de trabalho de 10 m:

(D

2v A sala de equipamentos deve
ser alagada em um !orai de

fácil expansão, sem restrições
impostas por paredes
permanentes, dutos de
elevadorou escadasenão
deve oferecer acesso ao
sistema central de ar

condicionado [EIA/TIA569 -
65

(R) Quando é selecionada uma sala de
equipamentos é verificado se a mesma faz
&onteira com salas ou paredes
permanentes, como são os casos das
paredes de um vão de elevador e de
escadas, e com o sistema central de ar
condicionado do prédio.

(c)

3v E desejável ter a sala de
equipamentos próxima aos
dutosdarede óac#óone do

prédio (óac#bone pa//zwW)
[EIA/TIA569 - 66].

(R) . Todas às vezes que é selecionada uma sala
de equipamentos, verifica-se a sua

proximidade com o quadros de distribuição
intermediários que são ligados entre si
através da rede óaclóone vertical. Se a
posição de tais quadros não estiver, ainda,
definida, pode-se tomar, como referência,

os quadros de telefonia, que costumam ser
usados para passagem dos cabos desta rede
backbone.

(c)

4v O sistema de cabeamento
verticalnão deveserinstalado
em vãos de elevador

[EIA/TIA569 - 51].

(R) ' Nas plantas de cada andar de um prédio,
devem ser representados os locais dos vãos
de elevadores e dos quadros de distribuição
intermediários que devem ser ligados
através do óac#bone do sistema vertical. É

verificado se a posição destes quadros
coincide com a de vãos de elevadores e, se
ocuparem áreas vizinhas, mensagens de
advertência são apresentadas.

H

5v Pode existir mais de um

quadro de distribuição em
uma sala de equipamentos
[lSO 1 1801-24].

(EP) . Através da barra de ferramentas, podem
ser inseridos quadros de distribuição
satélites, intemlediários, prediais ou do
campus na sala de equipamentos
reviamente definida.

(A)
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Tabela 5.6 - Descrição das Regras de PrQjeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado usadas
no caso do Sistema de Distribuição Vertical (Cont.)

Sistema de Cabeamento Vertical

Id. Regras de Projeto Tipo
Regra

Descrição da Ação Tipo

6v Não devem existir mais que
dois níveis hierárquicos de
quadros de distribuição na
cabeamento da rede óaclóone

de um prédio [EIA/TIA568-
19 e 20].

(R) . Isto é garantido pelo fato das tomadas

serem conectadas diretamente aos quadros
de distribuição intermediários e esses ao
quadro de distribuição predial. Fazem-se
exceções nos casos em que é necessário se
empregar quadros de distribuição satélites
devido às distâncias envolvidas serem

superiores a 90 m, que é a distância
máxima permitida entre uma tomada e um
uadro de distribuição.

(c)

7v Não deve existir mais do que
um bloco de conexão entre

um quadro de distribuição
intermediário e o quadro
radial [lSO1 180 1-20 e 28

(0) . São testados os tipos de componentes finais
da conexão realizada através da inserção
de um segmento de cabo.

8'

8v A distância máxima do
quadro de distribuição do
prédio e os quadros de

distribuição intermediários
deve ser igual a 500 m
ISO1 1801-25 e 30

(0) ' Quando é definida a posição dos quadros
de distribuição intermediário e predial é
verificado se é mantida esta distância
máxima de 500 m.

(E)

9v Para aplicações de voz e
dados (taxa de transmissão
baixa a média) recomenda-se
utilizar cabos balanceados
(UTP ou STP). Para altas
taxas de transmissão,
recomenda-se utilizar abra
Óptica rlSO1 1801-23

(EP) . As características dos cabos do sistema

vertical, se necessário, podem ser
alteradas, empregando-se o comando

formata que adota, como opção c&:Éau/r, o
cabo UTP - Categoria 5.

(D

10v Para cada área de 5000 m2
deve exista um conduíte com

diâmetro de 100 mm para
passagem de cabos entre
andares além de dois outros
conduites dereserva

[EIA/TIA569 -51].

(0) . Esta relação é usada para determinar a

quantidade de conduites necessária para
atender a um determinado prédio e pode
ser verificada através do comando projeta
- verificação de parâmetros. O diâmetro do
conduíte a ser empregado pode ser alterado
a partir do comando formara, que aceita
apenas os valores de diâmetro
especificados pela nomia [EIA/TIA569 -
541 para conduites usados oara este Htm

(E)
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Tabela 5.7 - Descrição das Regras de PrQjeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado usadas
no caso do Sistema de Distribuição Horizontal.

Sistemas de Cabeamento Horizontal

Id. Regras de Projeto Tipo
Regra

Descrição da Ação Tipo
Acho

Ih A sala de distribuição deve
estar localizada o mais
próximo possível do ponto
centralda área a serservida
EIA/TIA569 - 60

(0) . A localização dos quadros de distribuição
satélites e intermediários é determinada a

partir de um ponto posicionado, a
princípio, no centro da área a ser servida.

(s)

2h Para cada área de 1000 m2,
deve existir uma sala de

distribuição de 3,0 x 3,4 m2
[EIA/TIA569 -62]. Para áreas
menores que 500 m2 pode-se
ter salas de distribuição com
uma das seguintes dimensões:
1,3 x 1,3 m2 ou 0,6 x 2,6 m2
EIA/TIA569 - 89

(R) ' Quando é selecionada uma sala, onde vão
ser colocados os quadros de distribuição
satélite ou intermediário, é verificado se a
mesma possui 1 0 m2, que é o tamanho
mínimo para uma área servida de 1000 m2
ou 1,5 mz para áreas inferiores a 500 m2

(c)

3h As salas de distribuição não
devem ter teta falso

[EIA/TIA569 - 62].

(0) . Através do comando formata, é possível
especificar o sistema de distribuição
horizontal de cada sala. Se tiver sido

especificado o sistema de teta falso para
sala que deve abrigar quadros de
distribuição satélite ou intermediário, é
apresentada uma mensagem de erro.

(E)

4h Deve existir um quadro
distribuição para cada 1000
m2 [lSO1 1801- 22]
EIA/TIA569 - 60

(R) . Esta verificação pode ser efetuada através
do comando profeta - verificação de
parâmetros de prdeto.

(c)

5h Deve existir um quadro de
distribuição por andar. No
caso, de muitos poucos pontos
pode-se utilizar o quadro de
distribuição do andar
adjacente [lSO1 1801- 22

®) . Esta verificação pode ser efetuada através

do comando projeta - verificação de
parâmetros de prdeto.

(c)

6h Pode-se utilizar cabos:4

pares - 100 Q -UTP, 2 pares -
150 Q - STP ou 2 fibras
62,5/125}im. Recomenda-se a
utilização de 4 pares 100Q -
UTP - Categoria 5
EIA/TIA568 - 17

(0) . Através do comando formata é possível
alterar as características de um cabo do
sistema de cabeamento horizontal. Como
clEe#au/f, é seleçionado o cabo UTP
Categoria 5.

(s
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Tabela 5.7 - Desci'ição das Regras de Prqjeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado usadas
no caso do Sistema de Distribuição Horizontal (Cont.)

,''N

,'x

Sistemas de Cabeamento Horizontal

Id. Regras de Prometo Tipo
Regra

Descrição da Ação TiW
A.cão

13h A distância máxima de uma

tomada a um quadro de
distribuição satélite ou
intermediário deve ser de 90

m [lSO 1 1801 - 25 e 26]
EIA/TIA569 - 60

(0) ' A operação de inserção de um cabo
conectando uma tomada a um quadro de
distribuição só é e6etivada se não for
excedida esta distância máxima de 90 m.

(E)

14h A densidade mínima de
tomadas deve ser igual a uma
tomada, com dois tipos de
acesso(dados e voz),para
cada área detrabalho de lO

m2 [lSO1 1801 - 23]
EIA/TIA569 - 18

(R) . Através do comando projeta, pode-se
solicitar que sda verificada a observação
de parâmetros de prometo, tal como a
densidade de tomadas por áreas de 10 m2

(c)

15h Cada tomada deve suportar
um acesso com cabo UTP e
outro com cabo UTP, STP ou
de fibra [lSO1 1 801 - 23 e
28] [EIA/TIA569 - ]8].

(0) ' Na especificação das tomadas, que pode ser
e6etuada através dos comandos projeta,
insere e .formato, é obrigatório especiâcar
pelo menos um conector adequado para
cabo UTP.

(©

16h As centrais de controle, de
atendimento e áreas de

recepção demandam uma
quantidade maior de tomadas

para conexão de
equipamentos de rede
EIA/TIA569 - 58

(EP) . A densidade de pontos de um determinado
tipo de sala pode ser alterada através dos
comandos profeta e insere sala e
verificada através do comando projeta -
verificação de parâmetros.

(c)

17h Podem ser empregadas
tomadas com múltiplos
conectores com capacidade
para servir entre 6 a 12 áreas
de trabalho [EIA/TIA568 -
112].

(EP) ' Na especificação das tomadas, que pode ser
efetuada através dos comandos projeta,
insere e formata, é permitido especificar
tomadas com até 36 conectores para
atender 12 áreas de trabalho com

aplicações de dados,voz e vídeo.

(Q

18h Para cada tomada de

telecomunicação deve existir
uma tomada elétrica próxima
EIAaIA569 - 59

(EP) A representação dos objetos de desenho
elétrico pemiite que esta verificação sda
realizada quando da inserção dos duetos
de desenho de comunicação fe.a.. tomada

(c)

19h A distância mínima entre

uma tomada de comunicação
e uma tomada elétrica deve
ser de 30 cm.

(R) A representação dos Duetos de desenho
elétrico permite que esta veriâcação soja
realizada quando da inserção dos Guetos
de desenho de comunicação (e.g., tomada

(c)

20h Deve-se utilizar dutos

separados ou duros com áreas
particionadas distintas para
os sistemas de cabeamento

elétrico e de telecomunicação.

(R) Se no comando insere, a opção
compartílhamento com cabeamento

elétrico é selecionada, somente dutos que
suportam esta flmcionalidade são
disponibilizados como opção no comando
formato (sistemas sob piso e moldável

(©
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Tabela 5.8 - Descrição das Regras de PrQjeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado usadas
no caso do Sistema de Distribuição Horizontal Sob Piso.

Sistema de Distribuição llorizontal Sob Piso
Id. Regras de Projeto Tipo

Regra
Descrição da Ação Tipo

Anão

Ip Os dutos principais devem
estar separados entre si de
uma distância entre 1520 a

1 825 mm a partir de um
pontocentraldo andar
[EIAmIA569 -18].

(0) . Através do comando insere, pode ser
especificada a distância a ser mantida entre
os dutos principais. Se for solicitada a
inserção automática dos duros, através do

comando replica, esta regra é
automaticamente respeitada. Caso
contrário, cada operação de inserção de
duto é realizada mediante a verificação de
tal rena.

8

2p Os dutos, adjacentes às
paredes extemas do prédio,
devem estar entre 450 a 600

mm dessas paredes e pilares
[EIA/TIA569 -18].

(0) . Se for solicitada a inserção automática dos
dutos, através do comando replica, esta
regra é automaticamente respeitada. Caso
contrário, cada operação de inserção de
duto é realizada mediante a veriâcação de
talregra.

B'

3p Se os dutos principais tiverem
uma extensão superior a 18
m, deve-se colocar dutos de
alimentação adicionais de
modo que a distância entre as
caixas de junção não sda
superior a 18 m.
EIA/TIA569-20

(0) . Na elaboração do prQjeto, podem ser
inseridos os dutos principais e de
alimentação em qualquer ordem. Durante a
inserção de um duto de um tipo, visto que
já existem dutos do outro tipo
representados, é verificado se a distância
máxima de 1 8 m é mantida entre as caixas

dejunção.

H

4p Devem ser mantidas as
distâncias mínima de 3 m e
máxima de 9 m entre as

caixas de passagem, junção e
terminação.

(R) . Através do comando insere, pode ser
especificada a distância mínima a ser
mantida entre as caixas de junção. Se for
solicitada a inserção automática das caixas
dejunção, através do comando replica,
esta regra é automaticamente respeitada.
Caso contrário, cada operação de inserção
de uma caixa dejunção é realizada
mediante a verificação de tal regra.

8
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Tabela 5.9 - Descrição das Regras de PrQjeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado usadas
no caso do Sistema de Distribuição Horizontal de Teta Falso.

Sistema de Distribuição Horizontal de Teto Falso

Id. Regras de Projeto Tipo
Regra

Descrição da Ação Tipo
Acho

It Cada andar deve ser dividido
em blocos com uma área

aproximada de 35 a 82 m2
(365 a 900 pész)(entre 4
colunas adjacentes do prédio)
EIA/TIA569-44

(R) . O sistema permite a criação de blocos de
concentração, cÜas dimensões são
definidas pelo prdetista. Tal operação de
criação não é efetivada se suas restrições de
área não forem satisfeitas.

(A)

2t O teta falso deve âcar a uma

altura máxima de 3,4 m do
piso [EIA/TIA569-43].

(R) . Isto é veriâcado através do comando

insere, quando são Fomecidas as
características do sistema de distribuição
horizontal a ser prqetado (2,5 m <Pé-
Direito - Distância-Tetas < 3,4 m

(Q

3t Deve ser mantida uma
distância mínima de 75 mm

(3 pol.) entre oteto falso e o
teta da estrutura do prédio
EIA/TIA56943

(0) . Isto é verificado através do comando

insere, quando são Éomecidas as
características do sistema de distribuição
horizontal a ser proyetado.

(D

4t A distância mínima de 30 cm
deve ser mantida sobre uma

bandda de cabos
[EIA/TIA569 - 42].

(0) ' Quando é inserido um duto, do tipo
bandda, no teto, é veriHtcado se é possível
manter esta distância. Para tanto, é
necessário que a distância entre os tetas

(teta do prédio e teto falso) sda,
obrigatoriamente, maior que 30 cm.

(E)

5t Dutos abertos devem ser

colocados, no mínimo, a 120
mm de pontos de luz
fluorescente [EIA/TIA569-
84].

(0) . No caso do prcleto de um sistema
horizontal de teta falso, é obrigatório
representar componentes básicos da
instalação elétrica, como por exemplo, a
posição dos pontos de luz existentes no
teta. Tais informações são usadas para
verificar se é mantida a distância mínima

dos dutos de comunicação dos pontos de
luz.

B'

6t Cabos e fios não devem ser
colocados diretamente sobre o

feto falso [EIA/TIA569-43].

(0) . Durante a elaboração do prdeto de
cabeamento, não é aceita a inserção de
cabos sem que antes tenham sido inseridos
os ditos usados para a sua passagem.

(A)

7t Caixas de passagem ejunção
devem ser espaçadas de 3 a 6
m.

(R) . Todas às vezes que uma caixa de passagem
é inserida no prometo de cabeamento, é
veriHlcado se foi mantida a distância
correta das caixas de passagem adjacentes
existentes sobre o mesmo duto.

H

8t O sistema de distribuição
deve ser prqetado para
suportar uma carga três vezes
maior do que o peso estimado
para os cabos a serem
instalados.

(R) . Esta recomendação é fomwida a nível de

lista de componentes e de instalação.
(c)
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Tabela 5. 10 - Descrição das Regras de Prdeto e Ações da Ferramenta de Cabeamento Estruturado
usadas no caso do Sistema de Distribuição Horizontal Moldável.

5.2.2.2 Regras de Prometo e Algoritmos

Conforme foi anteriormente explicado, foram definidos três modos de operação para esta ferramenta:

modos manual, semi-automático e automático. A Tabela 5.11 mostra, para cada modo de operação,

quais os tipos de componentes que têm ou podem ter o seu posicionamento definido pelo proUetista ou

pelo sistema, bem como se a especificação de sua identificação e o cálculo da quantidade de
componentes gastos em um prqeto de cabeamento estruturado são determinados pelo prQjetista ou pelo

sistema. No caso da identificação dos componentes, são definidos, ainda, dois modos: o modo de

identificação definida pelo prcjetista e o de identificação automática, que é gerada pelo sistema.

Sistema de Distribuição Horizontal Moldável
Id. Regras de Projeto Tipo

Regra
Descrição da Ação Tipo

Acho

Im A capacidade de canaletas
fixadas ao longo do perímetro
das salas varia entre 30 a
60% dependendo do raio de
flexão do cabo [EIA/TIA569 -
471.

(R) . Todas às vezes que é inserido um cabo em
uma canaleta ou duto é verificado se não é

excedido o índice máximo de ocupação,
especificado como parâmetro de prdeto
através do comando profeta.

8

2m A capacidade deve ser
calculada através da soma da

área de secção dos cabos
dividido pela porcentagem de

utilização [EIA/TIA569 - 47].

(0) . O índice de ocupação de um duto é
determinado pela divisão da soma da área
de secção dos cabos pela área de secção do
duto. E verificado se este índice é menor do

que a percentagem de utilização definida
como oarâmetro de oroieto.

W



Capítulo 5 Ferramentas de Prcjeto de Redes Locais 194

Legenda

A
M

A.

Modo de Operação Automático
Modo de Operação Manual
Ação do Prdetista
Ação do Prcjetista ou do Sistema

na
S

e

Não Aplicável
Modo de Operação Semi-Automático

Ação do Sistema

Tabela 5.1 1 Definição das Ações realizadas pelo Projetista ou Sistema para os diversos
Modos de Operação

A partir da Tabela 5. 1 1 é possível identificar os principais algoritmos que devem ser executados por essa

ferramenta. As Tabela 5.12 a 5.19 apresentam uma descrição macro destes algoritmos, ilustrando quais

regras de prdeto são aplicadas em cada caso (coluna Id.R.). Vale observar, ainda, que são apresentados

apenas os algoritmos referentes ao modo de operação automático, que, por serem mais completos,

acabam por englobar as funcionalidades dos algoritmos a serem aplicados nos outros modos de operação.

Tiposde
Componentes de

Distribuição

Tipos de Sistema de Distribuição
Sistema

do

Campus

Sistema do Prédio

Sistema
Vertical

Sistema Horizontal
Sob Piso l Teto Falso l Moldável

Ode. Blocos l Livre

M S A M S A M S A M S A M S A M S A

Qdro Distribuição                                    
Sala Distribuição na na na na na na                        
Sala Equipamento na na na       na na na na na na na na na na na na

Sala de Entrada             na na na na na na na na na na na na

Blocos na na na na na na na na na       na na na      
Pontos Concentr. na na na na na na na na na   A   na na na   A  
Duto   A     A   na na na na na na na na na na na na

Duto Principal na na na na na na   A     A     A     A  
Duto Alimentação na na na na na na   A   na na na na na na na na na

Duto Secundário na na na na na na na na na   A   na na na   A  
Tomada na na na na na na   A                    
Tomada Atava na na na na na na                        
Cabo   A     A     A     A     A     A  
Caixa de Junção na na na   A     A     A     A     A  
Caixa Passagem na na na   A     A     A     A     A  
Caixa Terminação na na na na na na   A   na na na na na na na na na

Cantoneiras na na na na na na na na na na na na na na na   A  
Manholes   A   na na na na na na na na na na na na na na na

[d. Componentes A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cal. Componentes               e                    
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Tabela 5. 12 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição de um Campus pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado.

Sistema de Distribuição de um Campus

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Verificar a posição do
quadro de distribuição do
campus.

Determina o ponto central da área coberta pelo campus que
deve ser servida pelo quadro de distribuição do campus.
Verifica se este ponto recai sobre um prédio e se este prédio
pode abrigar o quadro de distribuição do campus (e.g., prédio
que contém uma central geradora de energia elétrica do
campus não seria adequado). Em caso negativo, realiza o
deslocamento deste ponto para o prédio mais próximo e efetua
a mesma verificação. Este procedimento é repetido até que sda
encontrado um prédio adequado.

. Associa ao prédio selecionado a posição do quadro de
distribuição do campus e aguarda confirmação do prcÚetista.

' Se o prqjetista alterar a posição do quadro, são repetidas as
verificações realizadas anteriormente.

1, 3c

Determinar a rota dos

dutos no campus.
. Para cada prédio,

Determina a posição de sua entrada.
Define um trecho de duto que vai desde esta posição até o
limite da calçada.

Define outro trecho de duto que percorre uma linha paralela
à calçada até a posição do prédio, que contém o quadro de
distribuição do campus.
Deãne, ainda, um outro trecho de duto usado para interligar
o duto paralelo à calçada e a posição da entrada desse prédio.
Verifica se o comprimento total de todos os trechos não
ultrapassa 800 m, se for empregado cabo UTP, ou 2000 m,
cabo de fibra óptica (62,5/125Fm). Em caso positivo, emite
uma mensagem de erro indicando a causa do problema (o
roietista t)ode alterar o tit)o de cabo a ser empregado

1, 2c,
4c, 6c

Determinar a rota dos
cabos do campus.

Obtém a posição dos prédios, que contêm quadros de
distribuição prediais e o quadro de distribuição do campus.
Para cada prédio(que contém um quadro de distribuição
predial), procede da seguinte maneira:

Obtém a rota do duto que o interliga ao prédio que contém o
quadro de distribuição do campus.
Associa o cabo a esta rota do duto vertical.
Verifica $e o índice de oçupação dos datas não excedeu o
índice máximo definido como parâmetro de prdeto. Em caso
positivo, emite uma mensagem de erro indicando que os
dutos do campus não foram dimensionados corretamente.

1, 2c,

Determinar a posição dos
man/zo/es usados no

sistema de distribuição
do campus-

Determina as posições em que há junção (intersecção) de dutos
do campus ou esses dutos fazem ângulos <= 90'
Determina posições intermediárias dos dutos do campus para
colocação de man/zo/es, de modo a garantir que a distância
máxima entre os mesmos não ultrapasse 150 m.

. Associa a cada uma dessas posições um man/zo/e.

8c

Determinar a

identificação dos quadros
de distribuição.

. Determina o modo de identiãcação selecionado.
Se for automática:

.. Gera a identificação do quadro constituída da concatenação
do tipo de quadro e de uma identificação numérica.

2
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Tabela 5.12 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição de um Campus pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado(Cont.)

Sistema de Distribuição de um Campus

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Determina a
identificação dos
manhotes.

. Determina o modo de identificação selecionado.
Se 6or definida pelo prdetista:

Verifica se não há identificação repetida;
Se for automática, para cada manco/e:

Determina qual a última identificação numérica atribuída
para este tipo de componente;
Incrementa esta identificação e atribui ao manco/e
corrente.

2

Determinar a

identi6lcação dos cabos.
. Determina o modo de identificação selecionado.

Se for definida pelo prcÚetista:
Verifica se há não identiãcação repetida;

Se for automática, para cada cabo:
Determina o tipo de cabo(dado, voz e/ou vídeo).

... Determina a identificação dos quadros de distribuição que
conecta.

... Determina o número de pares de 6lo(cabos UTP e STP) ou
de fibras(cabo de fibra óptica) do cabo.

... Gera a identificação do cabo através da concatenação do
seu tipo, identificação dos quadros conectados e seu
número de Dares ou fibras.

2

Calcular a quantidade de
cabos.

. Obtém para cada quadro de distribuição predial, o número de
conexões ativas do seu parc#pane/ predial e determina o
número de pares de cabo (cabos UTP ou STP) ou fibras (cabo
de fibra óptica) necessário para ligar tal parco pane/ aoparc/z
pane/ do campus do quadro de distribuição do campus.

. Determina para cada quadro de distribuição predial, o
comprimento de cabo gasto para interconectá-lo ao quadro de
distribuição predial, multiplica pelo número de pares de cabo
ou pelo número fibras necessário para ligar osparc/zpane/s
prediais e do campus destes dois quadros e divide pelo número
de pares ou de fibras do cabo a ser empregado (usualmente, 25
pares para cabos UTP e STP e 12 abras para cabos de fibra
óptica).

. Soma 4 a 6 m de cabosjunto aos quadros de distribuição.

. Determina o comprimento total de cabo através da soma do

comprimento de cabo gasto na conexão de cada quadro de
distribuição predial ao quadro de distribuição do campus

. Soma ao comprimento total de cabo a margem de reserva
definida como parâmetro de oroieto.

10

Calcular a quantidade
totaldos outrostipos de
componentes de
distribuição empregado
no sistema do campus.

Determina a quantidade total de componentes de cada tipo
gasto no sistema de distribuição.
Soma à quantidade total de cada tipo de componente a
margem de reserva especificada como parâmetro de prcjeto.  
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Tabela 5.13 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para os Sistemas
de Distribuição de um Prédio pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado.

Sistema de Distribuição de um Prédio

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R

Verificar a posição dos
quadros de distribuição
satélites e intermediários.

Determina o ponto central da área a ser servida por um quadro
de distribuição satélite ou intermediário.
Verifica se este ponto não recai sobre alguma área proibitiva
(e.g., vãos de elevadores, escada, banheiros, central de ar
condicionado e central de distribuição elétrica).

. Verifica se este ponto não recai sobre uma área aberta, portas
oujanelas.

. Verifica a sua proximidade de quadros de distribuição elétrica.

. Verifica a sua proximidade de quadros de telefonia, que
costumam ser usados para a passagem do cabeamento vertical.

. Se for detectada alguma inconsistência, é apresentada uma
mensagem de erro e solicitado ao prdetista que defina uma
outra posição para o mesmo, sendo repetidas todas as
verificações anteriores.  

Verificar o local da sala

de distribuição.
VeriHca se a sala selecionada engloba pelo menos um quadro
de distribuição satélite e intermediário.
Verifica se a sala não possui nenhuma facilidade elétrica.
Verifica se a sala não possui teta falso.

. Verifica se a sala selecionada possui as dimensões mínimas de
1,3 x 1,3 m2 ou 0,6 x 2,6 mz para uma área servida menor que
500 mz e de 3,0 x 3,4 m2 para cada 1000 m2

. Verifica as dimensões das portas da sala, que não podem ser
menores que 0,91 x 2,0 m.

. Se for detectada alguma inconsistência, é apresentada uma
mensagem de erro.  

Veriâcar a posição do
quadro de distribuição
predial.

. Verifica se a posição escolhida não recai sobre alguma área
proibitiva (e.g., vãos de elevadores, escada, banheiros, central
de ar condicionado e central de distribuição elétrica).

. Verifica se este ponto não recai sobre uma área aberta, portas
oujanelas.

. Verifica a sua proximidade de quadros de distribuição elétriça.

. Verifica a sua proximidade de quadros de telefonia, que
costumam ser usados para a passagem do cabeamento vertical.

. Se tiver sido definido o local da sala de equipamentos ou de
entrada, este quadro deve estro contido em uma dessas salas.

. Verifica se é mantida uma distância máxima de 500 m deste

quadro a todos quadros intermediários do prédio.
. Se for detectada alguma inconsistência, é apresentada uma

mensagem de erro.

3, 3v,
8v
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Tabela 5. 13 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para os Sistemas
de Distribuição de um Prédio pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado (Cona.)

Sistema de Distribuição de um Prédio

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Veriâcar o local da sala

de equipamentos.
. Verifica se a sala selecionada engloba o quadro de distribuição

predial, se a posição do mesmojá tiver sido deânida.
. Verifica se possui algum quadro de distribuição intermediário

ou satélite ou um quadro de telefonia, que pode ser usado para
passar os cabos verticais.

. Verifica se a sala não possui paredes, que são as próprias
paredes externas do prédio, e não faz â'onteiras com vãos de
elevador e escadas.

. Verifica se a sala não possui nenhuma facilidade elétrica.

. Verifica se a sala não possui teço falso.

. Verifica se a sala tem no mínimo 14 m2 e obedece a relação de
0,07 m2 para cada área de 10 m2 servida.

. Verifica as dimensões das portas da sala que não podem ser
menores que 0,9 1 x 2,0 m.

. Se for detectada alguma inconsistência, é apresentada uma
mensagem de erro.  

Verificar a posição do
quadro de distribuição
campus.

. Verifica se a posição escolhida não recai sobre alguma área
proibitiva (e.g., vãos de elevadores, escada, banheiros, central
de ar condicionado e central de distribuição elétrica).

. Verifica se este ponto não recai sobre uma área aberta, portas
oujanelas.

. Verifica a sua proximidade de quadros de distribuição elétrica.

. Se tiver sido definido o local da sala de entrada, verifica se

este quadro está contido nesta sala.
. Se for detectada alguma inconsistência, é apresentada uma

mensagem de erro.

3

Verificar o local da sala
de entrada.

. Verifica se a sala selecionada engloba o quadro de distribuição
do campus, se a posição do mesmo já tiver sido deâlnida.

. Verifica se a sala não possui nenhuma facilidade elétrica.

. Verifica se a sala não possui teta Calão.

. Verifica as dimensões da sala alojada para a sala de entrada,
que deve ter a área mínima de 7 m2 e atender aos requisitos de
área definidos pela norma.

. Verifica as dimensões das portas da sala que não podem ser
menores que 0,91 x 2,0 m.

. Se for detectada alguma inconsistência, é apresentada uma
mensagem de erro.  

Calcular o comprimento
total e número de

conectores (RJ-45 p/ug)
dos cabos de estação.

Para aplicação de dados:
. Determina o comprimento dos cabos:

Multiplica o comprimento do cabo de equipamento, definido
como parâmetro de prcjeto, pelo número de tomadas ativas.
Adiciona ao comprimento total de cabo a parte referente à
margem de reserva, definida como parâmetro de prQjeto.

. Determina o número de conectores:

Duplica o número de tomadas ativas.
Adiciona a parte referente à margem de reserva definida
como oarâmetro de oroieto.

13h
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Tabela 5. 13 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para os Sistemas
de Distribuição de um Prédio pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado (Cont.)

Sistema de Distribuição de um Prédio

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R.

Calcular o comprimento
e o número de conectores

(RJ-45 p/ug) dos cabos de

equipamentos de um
quadro de distribuição
satélite ou de um quadro
de distribuição
intermediário quando
não existirem quadros
satélites.

Para aplicação de dados:
. Determina o comprimento dos cabos:

Multiplica o comprimento do cabo de equipamento, definido
como parâmetro de prometo, pelo número de tomadas ativas.
Adiciona ao comprimento total de cabo a pane referente à
margem de reserva, definida como parâmetro de prometo.

. Determina o número de conectores:

Duplica o número de tomadas ativas.
Adiciona a parte referente à margem de reserva definida
como oarâmetro de oroieto.

12h

Calcular o comprimento
e o número de conectores

(RJ-45 p/ug) dos cabos de
equipamentos de um
quadro de distribuição
intermediário, quando
existirem quadros
satélites.

Para aplicação de dados:
. Determina o comprimento dos cabos:

Multiplica o comprimento do cabo de equipamento, definido
como parâmetro de prdeto, pelo número de portas dará/c/z
pane/horizontal.
Adiciona ao comprimento total de cabo a parte referente à
margem de reserva, definida como parâmetro de prqjeto.

. Determina o número de conectores:

Duplica o número de portas doparc/z pane/ horizontal.
Adiciona a parte referente à margem de reserva definida
como oarâmetro de oroieto.

12h

Calcular o comprimento
doscabosde conexão dos

patch panela (patch
cora e./umpers) de um
quadro de distribuição
satélite e/ou
intermediário.

Para aplicação de dados:
. Multiplica o comprimento do cabo conexão deparcÃpane/,

definido como parâmetro de prdeto, pelo número de portas do
pa/c# pane/ horizontal (quadro de distribuição satélite) ou do
parca pane/ vertical(quadro de distribuição intermediário).

. Adiciona ao comprimento total de cabo a parte referente à
margem de reserva, definida como parâmetro de prqjeto.

Para aplicação de voz:
. Multiplica o comprimento do cabo conexão deparc#pane/,

definido como parâmetro de prdeto, pelo número tomadas
ativas(quadros de distribuição satélite e intermediário).

. Adiciona ao comprimento total de cabo a parte referente à
margem de reserva, definida como parâmetro de prometo.

12h

Determinar a quantidade
de conectores (RJ-45
p/ug) para os cabos de
conexão depara/zpane/s
(pa/c# cora) de um
quadro de distribuição
satélite e/ou
intermediário.
Nota: No caso dos

/zi/npers, não se
emDreaam conectores.

Para aplicação de dados:
' Duplica o número de portas doparcApap7e/ horizontal (quadro

de distribuição satélite) ou do pa/c#pane/ vertical(quadro de
distribuição intermediário).

. Adiciona a parte refuente à margem de reserva definida como
parâmetro de prQjeto.

Para aplicação de voz:
' Duplica o número de tomadas ativas.
. Adiciona a parte referente à margem de reserva deâmida como

parâmetro de prdeto.  
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Tabela 5. 13 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para os Sistemas
de Distribuição de um Prédio pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado (Cont.)

Sistema de Distribuição de um Prédio

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R.

Calcular o comprimento
e o número de conectores

(RJ-45 p/ug) dos cabos de
equipamentos de um
quadro de distribuição
predial.

Para aplicação de dados:
. Determina o comprimento dos cabos:

Multiplica o comprimento do cabo de equipamento, definido
como parâmetro de prqjeto, pelo número de portas doparc/z
pane/vertical.
Adiciona ao comprimento total de cabo a parte referente à
margem de reserva, definida como parâmetro de prometo.

. Determina o número de conectores:

Duplica o número de portas do pa/c/z pane/ vertical.
Adiciona a parte referente à margem de reserva definida
como parâmetro de prometo.

12h

Calcular o comprimento
doscabosdeconexão dos

patch panets (patch
coral e./z/mpers) de um
quadro de distribuição
radial.

Para aplicação de dados:

. Multiplica o comprimento do cabo conexão depara/zpane/,
definido como parâmetro de prcjeto, pelo número de portas do
paro/zpane/ predial.

. Adiciona ao comprimento total de cabo a parte referente à
margem de reserva, definida como parâmetro de prometo.

12h

Calcular o comprimento
e o número de conectores

(RJ-45 p/zzg) dos cabos de
equipamentos de um
quadro de distribuição da
campus.

Para aplicação de dados:
. Determina o comprimento dos cabos:

Multiplica o comprimento do cabo de equipamento, definido
como parâmetro de prqjeto, pelo número de portas dera/cÀ
pa?ze/ do campus.
Adiciona ao comprimento total de cabo a parte referente à
margem de reserva, definida como parâmetro de prdeto.

. Detemlina o número de conectores:

Duplica o número de portas doparc/z pane/ do campus.
Adiciona a parte referente à margem de reserva definida
como oarâmetro de oroieto.

12h

Determinar a capacidade
las patch panela dam
distribuidores ópticos
setoriais de um quadro de
distribuição satélite
(quando estes existirem)
ou horizontais de um

quadro de distribuição
intermediário (quando os
quadrossatélites não
existirem e as tomadas
forem conectadas

diretamente ao quadro de
distribuição
intermediário).

[niçia (zero) os parâmetros referentes ao número tota] de
conexões do pafc# pane/ e distribuidor óptico setoriais(ou
horizontais) existentes no quadro de distribuição satélite (ou
intermediário) considerado.
Varre todas as tomadas do andar que devem ser conectadas ao
quadro de distribuição corrente.
Para cada tomada,

Determina o número de conectores, tipos de conectores e tipo
de aplicação(dados,voz e dados);
Obtém o número total de pares de íio trançado e fibra óptica
que são conectados a esta tomada.
Adiciona este número ao número total de conexões para par
trançado e/ou fibra do pare/z pane/ e/ou distribuidor óptico.

Adiciona ao número total de conexões dopaíc/z pane/ dou
distribuidor óptico a parte referente à margem de reserva
deãmida como parâmetro de Droieto.  
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Tabela 5.13 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para os Sistemas
de Distribuição de um Prédio pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado(Cont.)

Sistema de Distribuição de um Prédio

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R.

Determinar a capacidade
los patch panets elas
distribuidores ópticos
horizontais de um quadro
de distribuição satélite

(quando estes existirem).

. Inicia (zera) os parâmetros referentes ao número total de
conexões doparc/z pane/ e distribuidor óptico horizontais
existentes no quadro de distribuição satélite considerado.

. Obtém o número de conexões(sem margem de reserva) do seu
pa/cã pane/ e/ou distribuidor óptico setorial.

. Calcula o número de conexões do seupafcÃpane/ e/ou
distribuidor óptico horizontais a partir da divisão do número
de conexões do seu parca pane/ e/ou distribuidor óptico
setoriais pelo nível de concentração especificado como
parâmetro de prcÚeto.

. Adiciona ao número total de conexões doparc/z pane/ e/ou
distribuidor óptico a parte refuente à margan de reserva
deânida como oarâmetro de oroieto.  

Determinar a capacidade
los patch panela elas
distribuidores ópticos
horizontais de um quadro
de distribuição
intermediário (quando
existirem quadros de
distribuição satélites).

Inicia(fera) os parâmetros referentes ao número de conexões
do pa/c/z pane/ e distribuidor óptico horizontais existentes no

quadro de distribuição intermediário considerado.
Varre todos quadros de distribuição satélites do andar que
devem ser conectados ao quadro de distribuição intermediário
corrente.

Para cada quadro de distribuição satélite,
Obtém o número total de conexões(sem margem de reserva)
dos seus pare/z pane/s e/ou distribuidores ópticos horizontais;
Adiciona este número ao número total de conexões deparo/z
pane/ e/ou distribuidor óptico horizontais do quadro de
distribuição intermediário corrente.

. Adiciona ao número total de conexões doparc/z pane/ e/ou
distribuidor óptico a parte referente à margem de reserva
definida como parâmetro de oroieto.  

Determinar a capacidade
los patch panela falou
distribuidores ópticos
verticais de um quadro de
distribuição
intermediário.

. Inicia(zera) os parâmetros referentes ao número total de
conexões do parca pane/ e distribuidor óptico verticais
existentes no quadro de distribuição intermediário
considerado.

. Obtém o número de conexões(sem margem de reserva) do seu
parca pane/ e/ou distribuidor óptico horizontais.
Calcula o número de conexões do seuparcA pane/ e/ou
distribuidor óptico a partir da divisão do número de conexões
do seu pa/có pane/ dou distribuidor óptico horizontal pelo
nível de concentração espwificado como parâmetro de prQjeto.

. Adiciona ao número total de conexões doparc#pa/ze/ e/ou
distribuidor óptico a parte referente à margem de reserva
definida como parâmetro de Droieto.  
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Tabela 5. 13 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para os Sistemas
de Distribuição de um Prédio pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado (Cont.)

Sistema de Distribuição de um Prédio

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R

Determinar a capacidade
los patch panela elas
distribuidores ópticos
verticais do quadro de
distribuição predial.

Inicia (zera) os parâmetros referentes ao número de conexões
do pare/z pane/ e distribuidor óptico verticais existentes no
quadro de distribuição predial considerado.
Varre todos quadros de distribuição intermediários do prédio
que devem ser conectados ao quadro de distribuição predial.
Para cada quadro de distribuição intermediário,

Obtém o número total de conexões (sem margem de reserva)
dos seus parca pane/s e/ou distribuidores ópticos verticais;
Adiciona este número ao número total de conexões doparc/z
pane/ e/ou distribuidor óptico verticais do quadro de
distribuição predialcorrente.

. Adiciona ao número total de conexões doparc/zpane/ e/ou
distribuidor óptico a parte referente à margem de reserva
definida como oarâmetro de Droieto.  

Determinar a capacidade
Sos patch panets falou
distribuidores ópticos
prediaisdo quadro de
distribuição predial.

. Inicia(zera) os parâmetros referentes ao número total de
conexões do pafc/z papze/ e distribuidor óptico predial existente
no quadro de distribuição predial considerado.

. Obtém o número de conexões(sem margem de reserva) do seu
pa/c/z pane/ e/ou distribuidor óptico verticais.

. Calcula o número de conexões do seuparcàpane/ e/ou
distribuidor óptico prediais a partir da divisão do número de
conexões do seu parca pane/ e/ou distribuidor óptico verticais
pelo nível de concentração especificado como parâmetro de
prometo.

. Adiciona ao número total de conexões doparcó pane/ e/ou
distribuidor óptico a parte referente à margem de reserva
definida como parâmetro de prometo.  

Determinar a capacidade
Xos patch panela dou

distribuidores ópticos do
campus do quadro de
distribuição do campus.

. Inicia (zera) os parâmetros referentes ao número de conexões
dará/cÀ papel e distribuidor óptico do campus existentes no
quadro de distribuição do campus considerado.

. Varre todos quadros de distribuição prediais dos prédios do
campus que devem ser conectados ao quadro do campus.

. Para cada quadro de distribuição predial,
Obtém o número total de conexões(sem margem de reserva)
dos seus parca pane/s e distribuidores ópticos prediais;
Adiciona este número ao número total de conexões doparc/z
pane/ e/ou distribuidor óptico do quadro do campus.

. Adiciona ao número total de conexões doparc# pane/ e/ou
distribuidor óptico a parte referente à margem de reserva
definida como parâmetro de Droieto.  

Determinar o número de

patch panels elas
distribuidores ópticos
usados nos diversostipos
de quadro de
distribuição.

Para cada tipo de pare/z pane/ e/ou distribuidor óptico(setorial,
horizontal, vertical, predial e do campus), determina os
modelos deparcã paneZs e/ou distribuidores ópticos(número
de portas/conexões) especificados como parâmetros de prQjeto.
Para cada tipo de quadro(satélite, intermediário, predial ou do
campus) e cada tipo de pafc& pane/ e/ou distribuidor óptico:

Obtém o seu número de conexões;
Determina a melhor combinação de modelos de parca pane/
e/ou distribuidor óptico, de modo a minimizar o custo total.  
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Tabela 5.14 Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição Vertical pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado.

Sistema de Distribuição Vertical

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R.
Determinar a rota dos
autos.

. Obtém a posição dos quadros de distribuição intermediários
existentes nos vários andares do prédio e do quadro predial.

. Veriülca se existem quadros de telefonia próximos a esses
quadros de distribuição e se os quadros de telefonia de andares
adjacentes são interligados através de dutos. Em caso positivo,
é verificado, ainda, o índice de ocupação desses dutos e se o
mesmo satisfaz à relação de três conduites com diâmetro de
1 00 mm para cada 5.000 m2 de área servida.

Se tais condições forem satisfeitas, determina a rota de um
duto interligando cada quadro de distribuição ao quadro de

telefonia mais próximo. Tal rota é determinada,
empregando-se os procedimentos especificados para o
sistema de distribuição horizontal adotado em cada um dos
andares do prédio a serem interligados através de tal sistema.
Se não existirem quadros e duros de telefonia, que possam
ser aproveitados, verifica sê todos os quadros de distribuição
intermediários estão alinhados segundo um eixo vertical (se
existir mais de um quadro por andar, pode ser identiHlcado
mais de um eixo de alinhamento).
.. Em caso positivo, determina a rota de um duro (s) (ou

conjunto (s) de dutos) alinhado (s) a esse (s) eixo (s)
interligando tais quadros ao quadro de distribuição predial.

.. Em caso negativo, determina um eixo (s) vertical (is) que
mantenha (m) a menor distância possível de todos os
quadros de distribuição intermediários a serem
interconectados(devem ser identificados tantos eixos
quanto for o número de quadros por andar. Se o número de
quadros por andar for variável, adota-se o número que tiver
maior ocorrência) e verifica se a posição desse(s) eixo(s)
não coincide(m) com um vão de elevador ou outra área
proibitiva (e.g., central de ar condicionado). Em caso
positivo, realiza o deslocamento adequado desse(s) eixo(s)
vertical(is). Feito isso:

Determina a rota de um duto (s) (ou cona«ito (s) de
dutos) alinhado (s) a esse (s) eixo (s).
Determina a rota dos dutos horizontais usados para
interconwtar os quadros de distribuição intemlediários e
predial. No caso dos dutos horizontais, empregam-se os
procedimentos espwiâicados para o sistema de
distribuição horizontal aditado em cada um dos andares
do prédio a serem interligados através de tal sistema de
cabeamento.

. Verifica se a distância coberta pela rota do duto que interliga
cada um dos quadros de distribuição intermediários ao quadro
de distribuição predial não ultrapassa o limite de 500 m
definido pelas normas. Em caso positivo, uma mensagem de
erro é apresentada indicando o problema detectado.  
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Tabela 5. 14 Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição Vertical pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado(Cont.)

Sistema de Distribuição Vertical

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Determinar a rota dos
cabos.

. Obtém a posição dos quadros de distribuição intermediários e
do quadro de distribuição predial.

. Para cada quadro de distribuição intermediário, procede da
seguinte maneira:

Obtém a rota do duto vertical que interliga este quadro ao

quadro de distribuição predial.
Associa o cabo a esta rota do duto vertical.
Verifica se o índice de ocupação dos dutos não excedeu o
índice máximo definido como parâmetro de prcjeto. Em caso
positivo, emite uma mensagem de erro indicando que os
dutos verticais não foram dimensionados corretamente.

5

Determinar a posição das
caixas dejunção.

Determina as posições em que há junção(intersecção) entre os
ditos horizontais e verticais.
Associa a cada uma dessas posições uma caixa de junção.  

Determinar a posição das
caixas de passagem.

. Verifica se existem trechos de dutos horizontais ou verticais

contínuos com comprimento maior do que o valor definido
como parâmetro de prcjeto.

. Em caso positivo, determina a posição central deste trecho de
puto e associa à mesma uma caixa de passagem.  

Calcular a quantidade de
cabos.

. Obtém para cada quadro de distribuição intermediário, o
número de conexões ativas do seu pa/cãpane/ vertical e
determina o número de pares de cabo(cabos UTP ou STP) ou
fibras(cabo de fibra óptica) necessário para ligar tal pa/c/z
pane/ aoparcApane/ vertical do quadro de distribuição
predial.

. Determina para cada quadro de distribuição intermediário, o
comprimento de cabo gasto para interconectá-lo ao quadro de
distribuição predial, multiplica pelo número de pares de cabo
ou pelo número fibras necessário para ligar osga/c/zpane/s
verticais destes dois quadros e divide pelo número de pares ou
de fibras do cabo a ser empregado (usualmente, 25 pares para
cabos UTP e STP e 12 abras para cabos de abra óptica).

. Soma 4 a 6 m de cabos junto aos quadros de distribuição.

. Determina o comprimento total de cabo através da soma do
çomprimçnto de cabo gasto na conexão de cada quadro de
distribuição intermediário ao quadro de distribuição predial.

. Soma ao comprimento total de cabo a margem de reserva
definida como T)arâmetro de prQieto.

10
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Tabela 5.14 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição Vatical pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado(Cont.)

Sistema de Distribuição Vertical

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Calcular a quantidade
total dos outrostipos de
componentes de
distribuição empregado
no sistema vertical.

Determina a quantidade total de componentes de cada tipo
gasto no sistema de distribuição.
Soma à quantidade total de cada tipo de componente a
margem de reserva especificada como parâmetro de prcjeto.  

Determinar a

identificação dos quadros
de distribuição.

. Determina o modo de identificação selecionado.
Se 6or deümida pelo prdetista:

Verifica se a identificação não é repetida.
Se for automática:

... Gera a identificação do quadro corrente constituída da
concatenação do tipo de quadro, sua identificação numérica
e a identificação do andar corrente.

2

Determinar a

identiÊlcação dos cabos.
. Determina o modo de identintcação selecionado.

Se 6or definida pelo prcjetista:
Verifica se a identiâcação não é repetida;

Se for automática, para cada cabo:
Determina o tipo de cabo(dado, voz e/ou vídeo).
Determina a identificação dos quadros de distribuição que
conecta.

Determina o número de pares de fio (cabos UTP e STP) ou
de fibras(cabo de fibra óptica) do cabo.
Gera a identiãcação do cabo através da concatenação do
seu tipo, identificação dos quadros conectados e seu
número de Dares ou fibras.

2

Determina a

identificação dascaixas
dejunção e caixas de
passagem.

. Determina o modo de identificação selecionado.
Se 6or deHmida pelo prdetista:
.. Verifica se a identificação não é repetida;
Se for automática, para cada caixa de junção (ou caixa de
passagem):
... Determina qual a última identificação numérim atribuída

para este tipo de componente;
... Incrementa esta identiãcação e atribui à caixa de junção

ou caixa de passagem) corrente.

2
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Tabela 5.15 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição Horizontal Sob Piso pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado

Sistema de Distribuição Horizontal Sob Piso

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Determinar a posição dos
dutos principais.

. Determina a posição central do andar.
. Determina a posição dos dutos principais a partir desse ponto

central paralelo ao eixo longitudinal, de modo que soam
mantidas as distâncias de 1520 a 1825 mm entre os mesmos e

de 450 a 600 mm das paredes extemas do prédio.
. Determina o comprimento dos trechos de cada duto

considerando a existência de obstáculos (e.g., colunas e
escada)

1, ip,
2p

Detemiinar a posição dos
dutos de alimentação.

. Alinha sua posição com a posição de um quadro intermediário.

. Se houver obstáculo entre o duto principal e o quadro
intermediário a serem conectados, desloca a posição do duto de
alimentação adequadamente, mantendo a menor distância
possível da sua posição original.

. Determina a posição dos demais dutos de alimentação,
mantendo-se a distância máxima de 18 m entre os mesmos.

3p

Determinar a posição das
tomadas.

Determina a posição das tomadas sobre cada um dos dutos
principais, mantendo-se a distância deHmida pelo prdetista.
Verifica se a posição das tomadas não coincide com a posição
das junções dos dutos principais e de alimentação.

. Verifica se a distância das tomadas ao quadro de distribuição
satélite ou intermediário mais próximo não excede 90 m.

13h

Determinar a posição das
caixas de terminação.

Determina as posições das extremidades dos dutos principais.
Associa a cada uma dessas oosições uma caixa de terminação.  

Determinar a posição das
caixas dejunção.

Determina as posições em que hájunção (intersecção) entre os
dutos principais e secundários.
Determina as posições onde os dutos realizam ângulos <= 90'

. Associa a cada uma dessas posições uma caixa dejunção.

. Obtém as posições das caixas de terminação.

. Verifica se está sendo mantida a distância máxima de 18 m

entre caixas de junção adjacentes e as caixas de terminação.
Caso isto não ocorra gera uma mensagem de advertência.

3p

Determinar a posição das
caixas de passagem.

. Obtém as posições das caixas dejunção e de terminação e das
tomadas para cada duto principal.

. Determina, para cada duto principal, as posições das caixas de
passagem, de modo que sejam mantidas as distâncias mínima
de 3 m e máxima de 9 m das posições das caixas dejunção,
caixas de passagem adacentes e caixas de terminação e que
não coincidam com as posições das tomadas.

. Associa a cada uma dessas t)osições uma caixa de passagem.

4p

Determinar as rotas dos
cabos.

. Verifica se o cabo está sendo utilizado para conectar uma
tomada a um qua&o de distribuição satélite ou intermediário.

. Determinar o menor caminho para os cabos(se houver mais de
um quadro de distribuição satélite ou intermediário).

. Verifica se o comprimento do cabo da tomada ao quadro de
distribuição não excede 90 m.

. Verifica se o raio de flexão do cabo não é superior a quatro
vezes o diâmetro do cabo.

. Verifica se o índice de ocupação dos duros não excedeu ao
índice máximo definido como parâmetro de prometo.  
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Tabela 5. 16 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição Horizontal de Teta Falso pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado.

Sistema de Distribuição Horizontal de Teço Falso

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Determinar blocos de

concentração na área a
serservida.

Divide a planta do andar em blocos ou zonas de modo que os
mesmos àquem alojados entre colunas do prédio.
Verifica se cada um desses blocos possui uma área entre 35 m2
e o valor máximo, definido como parâmetro de prometo, que
deve ser inferior a 82 m2

. Demarca a área reservada para cada bloco.

l t

Determinar o quadro de
distribuição de
distribuição que deve
servir cada bloco.

Determina qual o quadro de distribuição satélite ou
intermediário (se não existirem quadros satélites) mais
próximo de cada bloco.
Associa a cada bloco o quadro de distribuição selecionado.  

Determinar a posição dos
pontos de concentração.

. Determina o ponto central de cada bloco.

. Verifica se este ponto central não recai sobre alguma área
proibitiva (e.g., vãos de elevadores, escada, banheiros, central
de ar condicionado e central de distribuição elétrica) e se não
coincide com algum ponto de luz.

. Se houver algum problema de consistência, realiza o
deslocamento deste ponto, de }nodo que seja mantida a menor
distância oossível da sua posição original.

l

Verificar a posição das
tomadas.

. Verifica se a posição da tomada não recai sobre alguma área
proibitiva (e.g., vãos de elevadores, escada, banheiros, central
de ar condicionado e central de distribuição elétrica).

. Verifica se a posição da tomada não recai sobre uma área
aberta, portas oujanelas (posição x e y e altura da janela).

. Verifica se a posição da tomada não coincide com a de um
quadro de distribuição de energia elétrica, um quadro de
telefonia ou mesmo um quadro de distribuição de comunicação
(satélite, intermediário, predial ou do campus).

. Verifica se é mantida a distância mínima de 30 cm (l pé) entre
a posição desta tomada e de alguma tomada elétrica próxima.

. Verifica se a distância da tomada ao quadro de distribuição
satélite ou intermediário mais próximo não excede 90 m.  

Determinar a rota dos

dutos principais.
. Determina a rota do duto principal, que é usado para interligar

um ponto de concentração a um quadro de distribuição satélite
ou intermediário.

. Verifica se o duto não cruza alguma área proibitiva(e.g., vãos
de elevadores, escada, banheiros e central de ar condicionado).

. Verifica se não há sobreposição com outro dutojá existente.

. Veriâca a proximidade de dutos de distribuição de energia
elétrica, de modo a garantir as condições de distância mínima
definida em [EIA/TIA569 - 85 - Tabela l0.4 -1].

. Verifica se não há sobreposição com pontos de luz.

. Se for empregada bandeja, verifica se é possível manter a
distância mínima de 300 mm entre a mesma e o teta do prédio.

. Se o duto for aberto, verifica se é mantida a distância mínima
de 120 mm dos pontos de luz fluorescente.  
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Tabela 5. 16 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição Horizontal de Teta Falso pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado (Cont.)

Sistema de Distribuição Horizontal de Teto Falso

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Determinar a rota de
dutos secundários.

. Determina a rota do duto secundário, que deve se originar em
um ponto de concentração(/q'ou/ orientado a blocos) ou em
um quadro de distribuição(/q/ou/ livre) e terminar em uma
tomada, de modo que sda o caminho mais curto entre estes
dois pontos.
Verifica se o duro não cruza alguma área proibitiva (e.g., vãos
de elevadores, escada, banheiros e central de ar condicionado).
Verifica se não há sobreposição com outro duto já existente.

. Verifica a proximidade de dutos de distribuição de energia
elétrica, de modo a garantir as condições de distância mínima
deHmida em Tabe]a ]0.4 -1 [EIA/TIA569 - 85].

. Verifica se não há sobreposição com pontos de luz.

. Se o duto for aberto, verifica se é mantida a distância mínima
de 120 mm dos pontos de luz fluorescente.

. Se uma dessas condições não for satisfeita, define uma nova
rota para este duto deslocada em relação a original, de modo a
satisfazer tais condições.  

Determinar as rotas dos
cabos.

. Para cada bloco definido para este andar, obtém a posição do
quadro de distribuição que serve este bloco.

. Obtém posição do ponto de concentração que serve este bloco.

. Obtém infomiações sobre o duto principal usado para
interligar este quadro a tal ponto (/q'oz// orientado a blocos).

. Obtém informações sobre os dutos secundários usados para
conectar as tomadas deste bloco ao seu ponto de concentração
(/qyour orientado a blocos) ou para conectar as tomadas ao
quadro de distribuição (/CD,ou/ livre).

. Para cada tomada deste bloco, procede-se da seguinte maneira:
Determina qual duto secundário deve ser utilizado para
conectar a tomada ao ponto de concentração deste bloco
(/q)/oz/fs orientado a blocos e livre).
Associa a rota do cabo às rotas desse duto secundário

(/CD/ou/s orientado a blocos e livre) e do duto principal
(lq,our orientado a blocos) desse bloco.
Verifica se o índia de ocupação dos dutos não excedeu o
índice máximo deânido como parâmetro de prQjeto.
Verifica se o raio de flexão do cabo não é superior a quatro
vezes o diâmetro do cabo.

Determina o comprimento do cabo da tomada ao quadro de
distribuição e verifica se o mesmo não excede 90 m.
No caso de inconsistência, emite uma mensagem de erro:  

Determinar a posição das
caixas dejunção.

Determina as posições em que há junção entre os dutos.
Determina as posições onde os dutos realizam ângulos <= 90'
Associa a cada uma dessas posições uma caixa de junção.  

Determinar a posição das
caixas de passagem.

Obtém as posições das caixas dejunção para cada duto
principal(/q/our orientado a blocos).
Determina, para cada duto principal, as posições das caixas de
passagem, mantendose as distâncias mínima e máxima de 3 e
6 m das posições das caixas dejunção e passagem adjacentes.

. Associa a cada uma dessas posições uma caixa de passagem.

7t
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Tabela 5.17 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição Horizontal Moldável pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado

Sistema de Distribuição Horizontal Moldável

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Verificar a posição das
tomadas.

. Verifica se a posição da tomada não recai sobre alguma área
proibitiva(e.g., vãos de elevadores, escada, banheiros, central
de ar condicionado e central de distribuição elétrica).

. Verifica se a posição da tomada não recai sobre uma área
aberta, portas (coordenadas x e y) oujanelas (coordenadas x, y

. Verifica se a posição da tomada não coincide com a de um
quadro de distribuição de energia elétrica, um quadro de
telefonia ou mesmo um quadro de distribuição de comunicação
(satélite, intermediário, predial ou do campus).

. Verifica se é mantida a distância mínima de 30 cm (l pé) entre
a posição desta tomada e de alguma tomada elétrica próxima.

. Verifica se a distância da tomada ao quadro de distribuição
satélite ou intermediário mais próximo não excede 90 m.  

Determinar blocos de

concentração na área a
serservida.

. Divide a planta do andar em blocos de modo que os mesmos
fiquem alojados entre colunas do prédio, abranjam salas
inteiras e que cada bloco possua uma área entre 35 m2 e o
valor máximo, definido como parâmetro de prQjeto, que deve
ser inferior a 82 m2

. Se já tiver sido definida a posição das tomadas, avalia o nível
de concentração das mesmos nos blocos. Se houver uma
diferença muito grande entre os níveis de concentração dos
diversos blocos, redimensiona os blocos mais discrepantes de
forma a tomar o mais uniforme possível a distribuição das
tomadas entre os mesmos e a satisfazer as restrições de
inclusão de salas inteiras e de limite mínimo e máximo de

área, anteriormente, definidas.
. Demarca a área reservada para cada bloco.

[t

Determinar o quadro de
distribuição que deve
servir cada bloco.

. Determina qual o quadro de distribuição satélite ou
intermediário (se não existirem quadros satélites) mais
próximo de cada bloco.

. Associa a cada bloco o quadro de distribuição selecionado.  
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Tabela 5 1 7: Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema
Distribuição Horizontal Moldável pela Ferramenta de Cabmmmto Estruturado(Cont.)

le

Sistema de Distribuição Horizontal Moldável

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R

Determinar pontos de
concentração.

. Inicia o número de pontos de concentração com o valor zero.

. Veri6ca se existe alguma área proibitiva (e.g., vãos de
elevadores, escada e banheiros) a(Üacente às paredes extemas
do bloco, através das quais devem ser passados os dutos.

. Se não existir nenhuma área proibitiva:

Escolhe os dois pontos, dos quatro pontos correspondentes
aos cantos do bloco, mais próximos do quadro satélite ou
intermediário que deve servir as tomadas deste bloco.
Divide o bloco em duas sub-áreas de modo que cada um dos

dois pontos selecionados corresponda a um canto de uma das
duassub-áreas.

Associa cada ponto de concentração a uma sub-área e atribui
ao número de pontos de concentração o valor dois.

. Se existirem áreas proibitivas adjacentes às paredes extemas
do bloco:

Escolhe os dois pontos, dos quatro pontos correspondentes
aos cantos do bloco, mais próximos do quadro satélite ou
intermediário que deve servir as tomadas deste bloco.
Divide o bloco em duas sub-áreas iguais de modo que cada
um dos dois pontos selecionados corresponda a um canto de
uma das duas sub-áreas.
Se uma das sub-áreas não contém áreas proibitivas:

Associa a essa sub-área, o ponto de concentração nela
contido e atribui ao número de pontos de concentração o
valor um.

Para cada uma das sub-áreas restantes que contém áreas

proibitivas:
... Determina o eixo central do bloco original, que faz

fronteira com as duas sub-áreas definidas anteriormente.
Determina a coordenada x(ou y) deste eixo, se o mesmo
for paralelo ao eixo x (ou y).

... Determina a coordenada y(ou x) deste eixo, que
corresponde à extremidade do bloco mais próxima do
quadro de distribuição associado a esse bloco.

.. Define um ponto de concentração com essas coordenadas
(x,y).

... Determina a coordenada yi (ou xi) que corresponda ao
início de uma área proibitiva.
Deâne uma nova sub-área limitada pelos eixos y e yt , pelo
próprio eixo central do bloco e pela parede extema do
bloco paralela a este eixo.

... Associa a esta sub-área o ponto de concentração definido
anteriormente e incrementa o número de pontos de

concentração.
... Define um novo ponto de concentração com as

coordenadas (x, yi) (ou (xl, y» e repete o mesmo
procedimento para a definição de uma nova sub"área. Este
procedimento é repetido até que a coordenada y(ou x)
coincida com a coordenada de uma da extremidades do
bloco.

l
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Tabela 5. 17 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição Horizontal Moldável pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado(Cont.)

Sistema de Distribuição llorizontal Moldável

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Determinar a rota dos

dutos principais.
. Determina o tipo de montagem (nível do piso, nível

intermediário da parede, nível do teta ou teta) definido para o
andar.

. Para cada bloco deâmido para este andar:
Obtém a posição do quadro que serve este bloco.
Obtém a posição dos seus pontos de concentração.
Para cada um desses pontos de concentração:

Determina a parede mais próxima do quadro de distribuição
na direção ao bloco considerado.
Define o trecho de rota do duto principal que vai do quadro
de distribuição até esta parede.
Define outro trecho desta rota que corra em paralelo a esta
parede em direção ao ponto de concentração até que se atinja
uma posição, que esteja alinhada a esse ponto em relação a
um dos eixos (x ou y).
Se a parede, tomada como referência, terminar antes de
atingir tal posição, verifica-se se existe alguma parede
perpendicular à primeira na direção do ponto de
concentração.
... Em caso positivo, define um trecho de rota paralelo a esta

parede.
... Em caso negativo, se existir uma parede perpendicular à

primeira em direção oposta ao do ponto de concentração,
verifica se este delimita uma área proibitiva.

Se delimitar uma área proibitiva, define um trecho de
rota que contome esta área.
Caso contrário, prolonga o trecho original de modo a
cruzartal área.

Novos trechos são criados, desta mesma maneira, até que se
atinja uma posição, que esteja alinhada ao ponto de
concentração em relação a um dos eixos (x ou y).
Define um outro trecho desta rota que corra no próprio eixo
(x ou y) alinhado com o ponto de concentração até que se
atinja a posição do próprio ponto.
Para cada trecho de duto. veriâca se não há cruzamento com

um outro duto. Se o tipo de montagem for nível do teta ou
teto, verifica, também, a proximidade de dutos de
distribuição de energia elétriça, de modo a garantir as
condições de distância mínima definida na Tabela l0.4 -
[ [EIA/TIA569 - 85], e se não há sobreposição com pontos de
luz. Se o tipo de montagem for nível intermediário da
parede, verifica se é possível fixar um duto na parede.

Se houver alguma inconsistência, altera a direção da rota
do trecho de duto de modo a não cruzar outro duto, desloca
este trecho mantendo a distância adequada dos dutos
elétricos e pontos de luz ou emite uma mensagem de erro
indicando a impossibilidade de se usar este tipo de
montagem.

l , l l ,
3vh
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Tabela 5. 17 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição Horizontal Moldável pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado(Cont.)

Sistema de Distribuição Horizontal Moldável

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Determinar a rota de
dutossecundários.

. Determina o tipo de montagem (nível do piso, nível
intermediário da parede, nível do teta ou teta) deâlnido para o
andar corrente.

. Para cada sub-área de cada bloco, segue os seguintes

procedimentos:
Obtém a posição das áreas proibitivas (e.g., vão de elevador)
e obstáculos (e.g., porta) existentes dentro de cada área.
Obtém a posição do seu ponto de concentração.
Determina, a partir do seu ponto de concentração, a rota dos
dutos secundários que devem percorrer toda a parede extema
do bloco contida nesta sub-área.

Se esta rota cruzar ou terminar em uma parede intema do
bloco, é definida uma ramificação desta rota paralela a esta
parede.
Se esta ramificação cruzar ou terminar em um outra parede
interna do bloco, é definida uma outra ramificação paralela a
esta parede. A partir daí, outras ramificações podem ser
criadas, empregando-se o mesmo procedimento, sendo o
comprimento de qualquer ramificação limitado pelas
â'onteiras da sub-área corrente, pela existência de algum
obstáculo (e.g., porta) intimo ao bloco e pelo cruzamento
com uma outra ramificação ou com a própria rota principal.
Ao término da determinação da rota dos dutos secundários
para uma determinada sub-área, é verificado se existem
trechos de rota que não possuem rami6lcações nem contêm
tomadas. Tais trechos são removidos.

Para toda a rota do duto e suas ramificações, verifica se não
há cruzamento com outro duto ou sobreposição com um duto
de natureza distinta. Se o tipo de montagem for nível do teta
ou teto, verifica, também, a proximidade de duros de
distribuição de energia elétrica, de modo a garantir as
condições de distância mínima definida na Tabela l0.4 -
[ [EIA/TIA569 - 85], e se não há sobreposição com pontos de
luz. Se o tipo de montagem for nível intermediário da
parede, verifica se é possível fixar um duro na parede.
... Se houver alguma inconsistência, emite uma mensagem de

erro indicando a impossibilidade passar dutos atendendo
todas às tomadas e explicando a sua causa.

l, l l,
3vh
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Tabela 5.17 - Descrição dos Algoritmos Aplicados no Modo de Operação Automático para o Sistema de
Distribuição Horizontal Moldável pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado(Cont.)

Sistema de Distribuição Horizontal Moldável

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Determinar as rotas dos
cabos.

. Para cada bloco definido para este andar, obtém a posição do
quadro de distribuição que serve este bloco.

Para cada sub-área desse bloco, obtém a posição do seu ponto
de concentração.

Para cada tomada contida nessa sub-área, procede da
seguinte maneira:
. Obtém a rota do duto secundário que interliga esta

tomada ao correspondente ponto de concentração.
Associa o cabo a esta rota do duto secundário.

Verifica se o índice de ocupação dos dutos não excedeu o
índice máximo definido como parâmetro de prdeto. Em
caso positivo, emite uma mensagem de erro indicando
que os dutos secundários não foram dimensionados
corretamente.

Obtém a rota de duto principal que interliga o ponto de
concentração desta sub-área ao quadro de distribuição do
bloco correspondente.
Associa o cabo a esta rota do duto principal.
Verifica o índice de ocupação do duro e no caso de
problema, procede-se, de maneira análoga, à rota de duto
secundário.

.. Uma vez determinada a rota do Gabo, são realizadas, ainda,
asseguintes verificações:

Verifica se o raio de flexão do cabo não é superior a
quatro vezes o diâmetro do cabo.
Determina o comprimento do cabo da tomada ao quadro
de distribuição e verifica se o mesmo não excede 90 m.

Em caso de inconsistência, é apresentada uma mensagem
de erroindicando a sua causa.  

Determinar a posição das
caixas dejunção.

Determina as posições em que há junção(intersecção) entre os
dutos principais e secundários.
Associa a cada uma dessas posições uma caixa de junção.  

Determinar a posição das
caixas de passagem.

Obtém as posições das caixas dejunção para cada duto
principal.
Detçmiina, para cada duto principal, as posições das caixas de
passagem de modo que soam mantidas as distância mínima de
3 m e máxima de 6 m das posições das caixas dejunção e
caixas de passagem a(Üacentes(mesmo critério do sistema de
distribuição de teta falso).

. Associa a cada uma dessas posições uma caixa de passagem.

7t

Determinar a posição das
cantoneiras.

. Determina as posições em que os dutos secundários realizam
curvas com ângulo <= 90'

. Associa a cada uma dessas posições uma cantoneira.  
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Tabela 5. 18 - Descrição dos Algoritmos Aplicados na Determinação da Identificação dos Componentes
dos Sistemas de Distribuição Horizontal pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado

#'""\.

Identificação dos Componentes dos Sistemas de Distribuição Horizontal

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Determinar a

identificação dos quadros
de distribuição

. Determina o modo de identificação selecionado.
Se definida pelo prcjetista:
... Verifica se a identificação não é repetida;
Se for automática:

Determina o tipo de quadro (satélite ou intermediário);
Determina qual a última identificação numérica atribuída
para este tipo de quadro neste andar;
Incrementa esta identificação;
Gera a identificação do quadro corrente constituída da
concatenação do tipo de quadro, sua identificação numérica
e a identificação do andar corrente.

2

Determinar a

identificação das
tomadas.

. Determina o modo de identificação selecionado.
Se de6mida pelo prdetista:
... Verifica se a identificação não é repetida;
Se for seqüencial por andar, varre todas as tomadas no
sentido da esquerda para a direita(coordenada x crescente) e
de cima para baixo (coordenada y decrescente). Para cada
tomada:

Determina qual a última identificação numérica atribuída;
Incrementa esta identificação e atribui à tomada corrente.

Se for sequencial por sala, determina qual a faixa de
identificação alojada para cada sala e varre todas as tomadas
no sentido da esquerda para a direita (coordenada x
crescente) e de cima para baixo(coordenada y decrescente)
contidas na respectiva sala. Para cada tomada:
.. Determina qual a última identificação numérica atribuída;
.. Incrementa esta identificação e atribui à tomada corrente.
Se for seqüencial - sentido horário por sala, determina qual a
caixa de identificação usada em cada sala e varre todas
tomadas no sentido horário a partir do canto inferior
esquerdo:
... Determina qual a última identificação numérica atribuída;

Incrementa esta identiHlcação e atribui à tomada corrente.

2

Determinar a
identificação dos cabos.

. Determina o modo de identiâcação selecionado.
Se definida pelo pnÜetista:
,. Verifica se a identificação não é repetida;
Se for automática, para cada cabo:
... Determina o tipo de cabo(dado, voz e/ou vídeo).
... Determina a identificação da tomada e/ou quadros que liga.
... Determina o número de pares de no(cabos UTP e STP) ou

de fibras(cabo de fibra óptica) do cabo.
... Gera a identificação do cabo através da concatenação do

seu tipo, identificação dos componentes conectados
tomadas e/ou quadros) e seu número de pares ou fibras.

2

Determinar a
identificação das caixas
dejunção, de passagem e
de terminação e
cantoneiras.

. Valan os mesmos procedimentos especificados para as
tomadas.

2
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Tabela 5.19 Descrição dos Algoritmos Aplicados no Cálculo dos Componentes dos Sistemas de
Distribuição Horizontal pela Ferramenta de Cabeamento Estruturado

Cálculos dos Componentes dos Sistemas de Distribuição Horizontal

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
Calcular o comprimento
total de cabo.

. Determina para cada tomada, o comprimento de cabo gasto
para interconectá-la a um quadro de distribuição, multiplica
pelo número de pares de cabo(cabos UTP ou STP) ou pelo
número fibras(cabo de fibra óptica) necessário para ligar todos
conectores da tomada e divide pelo número de pares do cabo a
ser empregado (usualmente, 4 pares para cabos UTP e STP e
duas fibras para cabos de fibra óptica).

. Soma 60 cm de cabojunto às tomadas e 4 a 6 m de cabo junto
aos quadros de distribuição.

. Determina o número de pares de Hio (cabos UTP ou STP) ou de
fibras(cabo de fibra óptica) necessário para conectar cada
quadro de distribuição satélite a um quadro intermediário
dividindo o número de pares(ou fibras) conectado ao quadro
satélite pelo nível de concentração definido como parâmetro de
prqeto.

. Determina o comprimento de cabo gasto para interconectar
cada quadro de distribuição satélite a um quadro de
distribuição intermediário, multiplica pelo número de pares de
fio ou de fibras necessário para realizar essa conexão e divide
pelo número de pares ou fibras do cabo a ser empregado
(usualmente, 4 pares para cabos UTP e STP e duas fibras para
cabos de fibra óptica).

. Soma 4 a 6 m de cabos junto aos quadros de distribuição.

. Determina o comprimento total de cabo através da soma do
comprimento de cabo gasto na conexão das tomadas a um
quadro de distribuição (satélite ou intermediário) e dos
quadros satélites a um quadro intermediário.

. Soma ao comprimento total de cabo a margem de reserva
deânida como oarâmetro de Droieto.

10

Calcular o número de
tomadas de cada tipo.

. Obtém os tipos de tomadas utilizadas.

. Determina o número total de tomadas de cada tipo.  
Calcular o número de

conectores a serem gastos
nas tomadas.

. Detemlina para cada tomada o número total de conectores
usados portipo.

. Determina o número total de conectores gastos por tipo em
todas as tomadas.

. Soma a esse número total a margem de reserva definida como
arâmetro de prajeto  

Calcular a quantidade
total dos outros tipos de
componentes de
distribuição empregado
no sistema horizontal.

Determina a quantidade total de componentes de cada tipo
gasto no sistema de distribuição.
Soma à quantidade total de cada tipo de componente a
margem de reserva especificada como parâmetro de prdeto  
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5.2.2.3 Base de Dados

A base de dados desta ferramenta é constituída de duas componentes básicas

B objetos de desenho de uma planta: correspondem a objetos que podem ser representados em uma

planta civil, de instalação elétríca ou da in6'a-estrutura de cabeamento de comunicação. Tais

objetos são organizados em classes conforme é descrito no item 5.2.2.3. 1.

e tabelas de dados: correspondem a tabelas extraídas das normas de padronização de sistemas de

cabeamento estruturado []SO 11801] [EIA/TIA568] [EIA/TIA569] e a tabelas referentes a

componentes de distribuição obtidas de catá]ogos de fabricantes e livros diversos [NEGRISOL181]

[CREDER91], que são usadas na aplicação de regras de prqeto. Alguns exemplos desses tipos de

tabela são mostrados no item 5.2.2.3.2.

5.2.2.3.1 0bjetos de Desenho de uma Planta

Os componentes civil, elétrico e de comunicação de qualquer tipo de planta, de um campus ou do andar

de um prédio, são representados através de objetos de desenho. Tais objetos são organizados em quatro

classes básicas que são representadas através da Figura 5.8, em que a classe de Guetos de desenho é a

superclasse das outras classes.

Objetos de
Desenho

Objetos de
Desenho

Civil

OUetos de
Desenho de

Comunicação
Objetos de
Desenho
Elétrico

Figura 5.8 - Classes Básicas de OUetos de Desenho

Para cada uma dessas classes, são definidas várias subclasses relativas a objetos com propriedades

diferenciadas entre si.

5.2.2.3.1.1 0bjetos de Desenho

Do ponto de vista de desenho de uma planta, definem-se três classes básicas de objetos dos quais são

derivadas todas as outras classes de desenho:

. Pontos: definidos por um único conjunto de coordenadas (x,y) no plano horizontal (por exemplo,

tomadas, interruptores);

. Segmentos: definidos por dois conjuntos de coordenadas(x,y), que definem as posições onde o

objeto inicia e termina(por exemplo, cabos, dutos, etc);
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e Superfícies: deHmidos por dois conjuntos de coordenadas (x,y), que representam, respectivamente,

o canto superior esquerdo e o canto inferior direito do menor retângulo que engloba o objeto(por

exemplo salas, colunas, escadas, quadros de distribuição, etc). Este tipo de objeto pode ter

associado a si um atributo de forma(Forma), que descreve sucintamente o formato do objeto real

(por exemplo, retângulo, elipse, círculo).

Na descrição dos Duetos, as coordenadas são especificadas através de dois atributos

B Pos.Ini(x,y): coordenada do Ponto, do início de um Segmento ou do canto superior esquerdo de

uma Superfície.

e Pos.Fim(x,y): coordenada do fim de um Segmento ou do canto inferior direito de uma

Superfície.

No caso de desenho civil Êaz-se necessário distinguir entre a área global do objeto, descrita pelos pontos

definidos acima, e a área construída, definida pelos seguintes atributos:

. Pos.Ini.Consta (x,y): coordenada do canto superior esquerdo de uma área construída

. Pos.Fim.Consta (x,y): coordenada do canto inferior direito de uma área construída

Para casos em que a infomiação no plano vertical é relevante definem-se dois tipos de atributos

. Ini(z): especifica a altura a partir da qual um objeto inicia (por exemplo, uma janela ou uma

tomada).

. Altura (z): especifica a altura de um objeto (por exemplo, a altura de uma porta ou parede)

5.2.2.3.1.2 0bjetos de Desenho Civil

Os objetos de desenho civil são divididos em duas classes: oljetos de desenho civil de um campus e

obÚetos de desenho civil de um andar de prédio. Cada uma dessas classes possuem, ainda, várias

subclasses conforme ilustra a Figura 5.9.
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Objetos de Desenho

\
Prédio Praça
/

C l do Cam usIVI

/
Campus Rua

(a) Subclasses da Classe de Objetos de Desenho Civil do Campus

Objetos de Desenho
Civil de Andar

Andar Elevador

Pilar Escada

Duto Ar

Sala

Parede Divisória Porta

Janela

(b) Subclasses da Classe de Objetos de Desenho Civil de um Andar

Figura 5.9 - Hierarquia de Classes dos Objetos de Desenho Civil

As Tabelas 5.20 e 5.21 relacionam as subclasses de objetos de desenho civil associadas à planta de um

campus e de um andar de um prédio, respectivamente, aos seus atributos. A descrição detalhada desses

atributos e dos valores, que podem assumir, pode ser encontrada em]CARVALH095a].

Classes de Objetos de Desenho Civil

RuaPrédio PraçaCampus

8 8B8

8
Identificação

Pos.Ini(x,y)

Pos.Fim (l,y)

Forma

Pos.Inl.Constr (x,y)

Pos.Fim,Consta (by)

Forma Constr

Legenda:

R - Atributo presente Atributo inexistente

Tabela 5.20 - Atributos das Classes de Objetos de Desenho Civil da Planta de um Campus
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Nota:

a) Sist . Horiz. : tipo de sistema de distribuição horizontal usado

b) Tipo: tipo de divisória: âtxa ou móvel.

c) Modelo: modelo de divisória: simples ou com dutos intemos.

Legenda:

x - Atributo presente Atributo inexistente

Tabela 5.2 1 Atributos das Classes de OUetos de Desenho Civil da Planta de um Andar de Prédio

5.2.2.3.1 .3 0bjetos de Desenho Elétrico

Os objetos de desenho elétrico são divididos em duas classes: objetos de desenho elétrico de um campus

e objetos de desenho elétrico de um andar de prédio. Cada uma dessas classes possui, ainda, várias

subclasses conforme ilustra a Figura 5. 10.

Atributos

Classes de Objetos de Desenho Civil

Andar Sala Parede Divisória Janela Porta Pilar Duro
de Ar

Elevador Escada

Identificação 8 K                
Função   R                
Sisa Horiz 8 B                
Pos.Ini(x,y) 8 8 K K K R K K K R

Pos.Fim (l,y) 8 R K R K H K X K R

Ini(z)       K R          
Altura (z) K B 8 K K R H      
Forma R B         R K   R

Tipo       R     K     K

Modelo       K            
Material     B K            
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Objetos de Desenho
Elétrico de Campus

Quadro de l .A4an/zo/e

Distribuição

Eletroduto

Conduíte l Eletrocalha

Duto

(a) Subclasses da Classe de Olãetos de Desenho Elétrico de Campus

Objetos de Desenho
Elétrico de Andar

Quadro de .,/' Caixa de

Distribuição ,/''" Passagem
Eletroduto

de Teto ''\.

Interruptor Tomada

Eletroduto
de Parede

Eletroduto
de Piso

B"d'j' /'
Barra

Transversal

\ Malha Tubo l Canaleta

DutoConduíte
Duto l Conduíte

Eletrocalha

Conduíte

(b) Subclasses da Classe de Objetos de Desenho Elétrico de Andar

Figura 5. 10 - Hierarquia de Classes de Objeto de Desenho Elétrico

As Tabelas 5.22 e 5.23 relacionam as subclasses de objetos de desenho elétrico de uma planta de um

campus e de um andar de um prédio, respectivamente, aos seus atributos. Por último, a Tabela 5.24

apresenta os atributos das subclasses especificadas para a classe eletroduto. A descrição detalhada desses

atributos e dos va]ores, que podem assumir, pode ser encontrada em]CARVALH095a] .



Capítulo 5 Ferramentas de Prometo de Redes Locais 221

Legenda:

R - Atributo presente - - Atributo inexistente

Tabela 5.22 - Atributos das Classes de Objetos de Desenho Elétrico da Planta de um Campus

Nota:

a) Tipo de Montagem dos eletrodutos de teto, piso e parede: embutido ou aparente

Legenda:

8 - Atributo presente - - Atributo inexistente

Tabela 5.23 - Atributos das Classes de Objetos de Desenho Elétrico da Planta de um Andar de Prédio

Atributos

Classes de Objetos dc Desenho Elétrico

Qdro.
Dista.

Eletroduto Manhoie

identificação K    
Pos.Ini(x,y) R K K

Pos.Fim (x,y) R K K

Ini(z) 8    
Altura (z) 8    
Material   K R

Atributos

Classes de Objetos de Desenho Elétrico

Qdro.
Dista.

Elctroduto
Teço

Eletroduto
Piso

Eletroduto
Parede

Caixa

Passai.
Interrup

tor
Tomada

Identificação R            
Pos.Ini(x,y) X B R K K K K

Pos.Fim (x,y) R K R K R    
Ini(z) R     R B 8 8

Altura K       K    
Tipo de Montagem   R R R R 8 R

Material   K K 8 R    
No. Botões           8  
)io. Pfugs             R
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,'b

Legenda:

H - Atributo presente Atributo inexistente

Tabela 5.24 Atributos das Subclasses da Classe de Objetos de Desenho de Eletroduto

5.2.2.3.1 .4 0bjetos de Desenho de Comunicação

Os Guetos de desenho de comunicação são divididos em duas classes: oUetos de. desenho de

comunicação de um campus e Duetos de desenho de comunicação de um andar de prédio. Cada uma

dessas classes possuem, ainda, várias subclasses conforme ilustra a Figura 5.1 1. As Figuras 5.12 e 5.13

detalham as subclasses de objetos de cabo e duto, respectivamente.

Objetos de Desenho de

Comunicação de Campus

.A4an&o/e l Cabo Pa/c/z
PaReI

/ \Quadro de
Telefonia

Distribuidor
Óptico

Bloco de
Conexão

Quadro de
Distribuição

/ Duto\

Conduíte l Calha
Duto

(a) Subclasses da Classe de OUetos de Desenho de Comunicação de Campus

Atributos

Subclasses da Classe dc Objetos de Desenho de Eletroduto

Duto Eletrocalha Conduíte Bandeja Barril
Transe.

Malha Canaleta Tubo

Largura R R   K B K H R

Compr.           K    
Altura 8 8   8 8   R R

Diâmetro     8          
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Objetos de Desenho de

Comunicação do.Andar

Quadro de
Telefonia

Distribuidor Bloco de

(-)ptico Conexão
Cabo TomadaQuadro de

Distribuição

Caixa de

Passagem
Caixa de

Junção

Caixa de l Cantoneira Pafc&

Terminação l Pa/ze/
Duto

(b) Subclasses da Classe de OUetos de Desenho de Comunicação de Andar

Figura 5.11 Hierarquia de Classes dos Objetos de Comunicação

Classe de Objetos de
Desenho de Cabo

Cabo
UTP

\H.
Cabo
Coax

Segmento
de Cabo

Cabo

.Estação

Cabo

Eqpto.

JumperCabo /

Estação

Patch 'Jumper
Cord

Patch
Cord

Segmento
de Cabo /

Cabo
STP

Segmento
de Cabo

Cabo de
Fibra

Cabo

Eqpto.

JumperCabo / Para/z

Estação Caril
Cabo

Estação

Patch
Cord

Figura 5.12 - Subclasses da Classe de OUetos de Desenho de Cabo

Classe de Objetos de
Desenho de Duto '

Bandda
Barra

Transversal

.Gancho

MalhaCalha Tubo

Canaleta Conduíte Duto

Figura 5. 13 - Subclasses da Classe de Objetos de Desenho de Duto

As Tabelas 5.25 e 5.26 relacionam as subclasses de objetos de desenho de comunicação de uma planta de

um campus e de um andar de um prédio, respectivamente, aos seus atributos. Por último, as Tabelas 5.27
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e 5.28 apresentam os atributos das subclasses especificadas para as classes de objetos de cabo e duto. A

descrição detalhada desses atributos e dos valores, que podem assumir, pode ser encontrada em

[CARVALH095a].

Nota:

a) Tipos de Quadro de Distribuição: prediais ou do campus-

b) Tipos de Pafcb Panais, Distribuidores Ópticos e Blocos de Conexão: verticais, prediais e do
campus.

c) Compartilhado: indica se o mesmo duto é compartilhado entre os cabeamentos elétrico e de
comunicação.

Legenda:

x - Atributo Presente Atributo Inexistente

Tabela 5.25 Atributos das Classes de ObÜetos de Desenho de Comunicação da Planta dç um Campus

Atributos

Classes dc Objetos de Desenho dc Comunicação

Qdro.
Telefo

Qdro.
Distr.

Duto Manhole Patch
Parei

Dista.

Óptico

Bloco
Concx.

identificação K R R 8 8 K K

Pos.Ini (x,y) K R K B      
Pos.Fim (l,y) K K R R      
Ini(z) K R R        
Altura (z) R R   K 8 K K

Tipo   R     R R K

Material     R R      
Compartilhado     R        
Índice Ocupação     8        
No. Conectores         K B 8

Tipo Conectores         R B 8
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Nota:

a) Tipos de Quadro de Distribuição: satélites, intermediários, prediais ou do campus

b) Tipos de Pafc# Pane/s, Distribuidores Opticos e Blocos de Conexão: setoriais, horizontais,
verticais, prediais e do campus.

c) Compartilhado: indica se o mesmo duto é compartilhado entre os cabeamentos elétrico e de
comunicação.

d) Tipos de Montagem de Tomada: nivelada, de superfície ou de pedestal.

e) Estados da Tomada: atava ou não atava, indica se existe ou não uma estação conectada a essa
tomada.

Legenda:

B - Atributo Presente - - Atributo Inexistente

Tabela 5.26 - Atributos das Classes de OUetos de Desenho de Comunicação da Planta de um Andar de
Prédio

Atributos

Classes dc Objetos de Desenho de Comunicação

Qdro.
Tclcfo

Qdro.
Dista.

Duro Caixa
Junção

Caixa

Passai. Term.
Canto
negra

Tomada Paích
Parte!

Dista.
Óptico

Bloco
Codex.

[dentinlcação R 8 K R K 8 R K R R K

Pos.Ini(x,y) R R K K R K R K      
Pos.Fim (l,y) 8 8 K K 8 K R H      
Pos(z) K K R X K   8 R      
Altura (z) R R   8 R B X   8 X X

Tipo   B             R 8 K

Material     R K K K 8        
Compartilha.     K                
Índice Ocup.     R                
Tipo de
Montagem               R      
No. Concctor               B R R 8

Tipo Conecto               B R 8 8

Estado               8      
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Atributos Cabo
Equip.

Identificação

Categoria

Tipo

Impedância

No. Pares

No. Fibras

Tipo Blindagem

Plenum

Gele&do

Pos.Ini(x,y)

Pos.Fim (l,y)

Pos (z)

No. Colectores

Tipo Conectores

Comprimento

a)Tipo do Pac/z Cora, Jumper ou Cabo de Equipamento: define a qual tipo de quadro de
distribuição este cabo pertence: satélite, intermediário, predial ou do campus

Nota0

Legenda:

8 - Atributo presente Atributo inexistente

Tabela 5.27 Atributos das Subclasses da Classe de Objetos de Desenho de Cabo

Legenda:

8 - Atributo presente Atributo inexistente

Tabela 5.28 - Atributos das Subclasses da Classe de Objetos de Desenho de Duto

A Figura 5.14 contém a hierarquia de agregação (ou confafnmenf) [BAPAT94], que mostra a relação

existente entre as diversas classes de objetos elétricos relativos à planta de um andar de prédio.

Atributos

Subclasses da Classe de Objetos dc Desenho de Duro

Duto Calha Conduíte Bandeja Barra
Transe.

Malha C8naleta Tubo

Largura K K   8 B R H B

Compr.           R    
Altura R 8   R B   R B

Diâmetro     K          
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Andar

Quadro de
Distribuição

Eletroduto
de Teto

Eletroduto

./ de piso '

Eletroduto

de Parede \.

Tomada Interruptor Tomada

Caixade

Passagem

Interruptor

Caixade

Passagem

Legenda

relação de con/a/n»zenf

Figura 5. 14 - Hierarquia de Agregação dos Objetos Elétricos da Planta de um Andar de um Prédio

A Figura 5.15 contém a hierarquia de agregação (ou confaínmenf) [BAPAT94], que mostra a relação

existente entre as diversas classes de objetos de comunicação relativos à planta de um andar de prédio.

Nesta figura, deve-se observar que uma sala pode conter um quadro de distribuição, que, por sua vez,

pode conter .pare/z .paíze/s, distribuidores ópticos e blocos de conexão. São deânidos três tipos de sala

(atributo filnção): distribuição, equipamentos e entrada, que abrigam diferentes tipos de quadro de

distribuição (atributo tipo): satélite, intermediário, predial e do campus. Normalmente, a sala de

distribuição possui quadros satélites ou intermediários e os outros tipos de sala os demais tipos de

quadros (vide capítulo 3). Em relação aos dutos, os tipos de componentes utilizados dependem da

subclasse de dutos empregada. As calha, conduites e dutos podem conter caixas de junção, passagem e

terminação e tomadas. Os tubos podem possuir caixas de junção e de passagem e tomadas, enquanto as

canaletas podem ter caixas de junção, cantoneiras e tomadas. Por último, a bandeja, barra transversal e

malha possuem só segmentos de cabo, que todas as outras subclasses também possuem.
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Anda

Quadro de
Telefonia

Sala

Quadro de .

Distribuição

Duto

Caixade

Junção

Caixa de

Passagem

Caixade

Terminação

Segmento
de Cabo

CantoneiraDistribuidor

/o''l'"
Patch
Cord

Cabo Eqpto

Bloco de
Conexão

Tomada

Cabo de

Estação
Jumper

.............- Patch Pane\ ---...-..
Pa/cÀ Coral l Cabo

Eqpto

Jumper

Legenda:

- relação de con/aflzmen/ relação de con/afnmen/ opcional
(depende da subclasse de duto usada)

Figura 5. 15 - Hierarquia de Agregação dos Objetos de Comunicação da Planta de um Andar
de um Prédio

A rede óackbone de um campus engloba, apenas, a conexão dos prédios entre si. Cada prédio possui um

quadro de distribuição predial que é ligado ao quadro de distribuição do campus, alojado em algum

prédio específico do campus A Figura 5. 16 contém a hierarquia de agregação aplicada a este caso.
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Campus

Prédio Rua

Quadro de
Telefonia ,/=h&\

Distribuidor l Bloco de

/q':.. l Conexão

Patch
Cord

Duto

Manhote

Cabo Eqpto l Juoiper

...............+ Patch Pane! '--..........
Para/z Cora l Cabo

Eqpto

Jumper

Legenda:

- relação de con/afnmenf

Figura 5. 16 - Hierarquia de Agregação dos Objetos de Comunicação de um Campus

S.2.2.3.2 Tabelas de Dados

Estas tabelas correspondem a tabelas, extraídas das próprias normas de padronização de sistemas de

cabeamento estruturado e de catálogos de fornecedores, que comecem subsídios para o dimensionamento

de componentes de distribuição. Como exemplos desses tipos de tabelas, tem-se:

B Ocupação de Conduites para Cabos do Sistema Horizontal: esta tabela permite determinar o

número máximo de cabos que podem ser passados através de conduites, usados no sistema de

distribuição horizontal, com diâmetros que variam entre '/z a 4 po].[EIA/TIA569 - 36].

B Ocupação de Conduites para Cabos da Rede Bac#óoHe: esta tabela comece o índice de

ocupação de conduites com diversos diâmetros(]yõ a 6 pol.) para quantidades variadas de cabo

[EIA/TIA569 - 54].

e Dimensões da Sala de Distribuição: esta tabela derme qual o tamanho da sala de distribuição em

unção da área que deve ser servidaIEIA/TIA569 - 62].

e Dimensões da Sala de Equipamentos: esta tabela especifica qual o tamanho da sala de

equipamentos em f]inção do número de estaçõesIEIA/TIA569 - 67].

e Dimensões da Sala de Entrada: são especiâlcadas duas tabe]as [EIA/TIA569 - 82] referentes a
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+ espaço para montagem de equipamentos, em paredes com 2,5 m de altura, em função da área

servida pelo sistema de cabeamento;
;,''TX

\

/'\

+ área da sala de entrada, também, em fiação da área servida pelo sistema de cabeamento

. Distância de cabos de telecomunicação de linhas de potência (> 480 VA): especifica as

distâncias a serem mantidas entre diversos tipos de cabos e de linhas operando com diversas baixas

de potência de transmissão [EIA/TIA569 - 85].

.'''\
e Dimensões de dutos: especifica as dimensões dos dutos de diversas classes disponíveis no

mercado. Tais informações podem ser obtidas de catálogos de Êomecedores, como é o caso do

[PANDUIT94b] que contém a especificação de toda linha de dutos deste 6omecedor.
/n

/'b

'lb

/h

Vale observar que nem todas as classes de dutos possuem dimensões padronizadas. Os dutos, que

tiveram sua origem em sistemas de distribuição elétrica (e.g. conduites), são, geralmente,

padronizados. Este é o caso de dutos empregados nos sistemas de distribuição horizontal sob piso

e de teto falso. Outros dutos, como as canaletas utilizadas em sistemas de distribuição moldável, já

são encontrados com dimensões e modelos diferentes entre os vários fornecedores.

'n

\- ...

,'x

.'''\
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'''\
\.

5.3 Ferramenta de Seleção de Equipamentos

Conforme foi dito anteriormente, esta ferramenta implementa um "drive/'" da metodologia de prQjeto de

redes locais apresentada no capítulo 4, permitindo que o prqetista especifique os grupos de trabalho

(grupo de trabalhos) e redes óackbones que constituem o ambiente de redes de um prédio ou até de um

campus e defina as tecnologias e os equipamentos de rede (#ubs, repetidores, pontes ou roteadores) que

devem ser empregados em cada sub-rede (grupo de trabalho ou rede óackóone). Esta ferramenta utiliza

os resultados obtidos no prometo de cabeamento desenvolvido com a outra ferramenta de cabeamento

estruturado.

Dentro deste escapo, o prQleto de um ambiente de redes toma por base

e características do sistema de cabeamento: incluem informações referentes às características

básicas dos prédios e do campus, ao número de estações a serem interconectadas(conesponde ao

número de tomadas ativas) e sua distribuição nos diversos andares de cada prédio do campus e ao

tipo de cabo empregado nos sistemas horizontais em tais andares e nas redes bac#óones prediaís e

do campus. Tais informações prevêem da outra ferramenta e permitem definir a extensão

geográfica abrangida pelos diversos s/fes a serem interconectados e o número de pontos que devem

ser atendidos.

B requisitos de prometo: deÊlne o tipo de ambiente, onde as redes devem ser instaladas, que pode

ser, por exemplo, o de uma planta fabril, de automação de escritórios ou de automação bancária;

as características das estações e recursos que devem ser interconectados; o modo de operação desse

ambiente, que determina como tais estações interagem entre si e como tais recursos são

compartilhados; os tipos de aplicações (e.g. correio eletrânico, transferência de arquivos, emulação

de terminais e correio de voz) que devem ser suportadas pelas redes; o tráfego, que especifica o

tipo(mensagens curtas ou longas) e o volume médio de dados trocados entre as estações nas horas

de pico; a qualidade de serviço a ser oferwida em relação a confiabilidade, desempenho e

disponibilidade da rede; expansibilidade; arquitetura de protocolos de comunicação a serem

suportados pelas redes; in6'a-estrutura de gerenciamento e segurança a serem implementadas nos

componentes da rede; restrições tecnológicas, de custo e prazo definidas pelos usuários da rede.

Tais requisitos permitem definir as topologias das diversas sub-redes, delimitar o subconjunto de

tecnologias que podem ser empregadas e especificar as funcionalidades que devem ser

implementadas pelos equipamentos de rede.

''x

'\

e tecnologias de redes: contêm o conjunto de tecnologias de rede, para as quais existem produtos

disponíveis no mercado.

.'''''\ e regras de projeto: podem-se definir dois grupos de regras: aquelas que são de propósito geral e

estão relacionadas à topologia geral do ambiente de redes e determinam como as sub-redes devem
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ser interconectadas, e outras essencialmente tecnológicas. Estas últimas dependem, diretamente,

do tipo de tecnologia empregada. Assim, a opção pela tecnologia Ethemet (IOBaseT), por

exemplo, define, implicitamente qual deve ser a tipologia da rede, o tipo de cabo suportado, a

extensão dos enlaces de rede, a distância máxima entre as estações e o número máximo das

estações. Essas regras norteiam as ações da ferramenta, conforme é descrito no item 5.3.2. 1.

e produtos do mercado: incluem os equipamentos de rede disponíveis no mercado e suas

características básicas relativas a sua ftmcionalidade, tecnologias suportadas, tipos de módulos

(e.g., módulos LAN ou WAN), número de acessos (número de portas por equipamento ou por

módulo do equipamento), recursos de gerenciamenta (e.g., arquitetura de gerenciamento

implementada e modo de gerenciamento suportado), recursos de contingência oferecidos(e.g.,

Fontes duais e àor swczppfPzg dos módulos), entre outros. Tais informações permitem deâmir o

conjunto de equipamentos que atendem aos requisitos definidos para o prometo de rede.

A Figura 5.17 mostra as principais entradas e o resultado gerado pela ferramenta de seleção de

equipamentos.

Requisitos de Prcjeto
e Tipo de ambiente
e Características das estações e recursos de rede
e Modos de operação
e Tipos de aplicações
e Tráfego
. Qualidade de serviço
e Expansibilidade
e Arquitetura e inda-estatura comunicação
e Inata-Estrutura de gerenciamento e segurança
e Restrições twnológiças, de custo e de prazo

Tecnologias
e Ethemet
e Fast Ethemet

e Token Ring
e 100VG-AnyLAN
eFDDI
eATM

Regras de PTQjeto
e Topologia
e Tipo de cabo suportado
e Extensão de segmentos/enlace

e Distância mínima/máxima de estações
. Núnnro máximo de estações
e Interconexão de sub-redes

Características do
Sistema de Cabem mento

básicas doe

campus e prédios
B Número e distribuição

dasestações

e Tipos de cabos

Ferramenta de
Seleção de

Equipamento
Ferramenta de
Cabeamento

Produtos do Mercado

8 Funcionalidade do equipamento
e Tecnologias suportadas
e Tipos de módulos
e Número de acessos

e Recursos de gerenciamento
e Recursos de contigência

Decisões do Prdetista

e Definição da tipologia da rede
e Seleção dastecnologias
e Seleção dos equipamentos

Prdeto Físico da
Rede

L

k

Base de Dados

Figura 5.17 Ferramenta de Seleção de Equipamentos
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Analisando as entradas dessa ferramenta, pode-se constatar que ela opera sobre informações obtidas da

ferramenta de cabeamento estruturado, da sua base de dados própria, que inclui as tecnologias de rede,

as regras de prqeto e os produtos de rede, e do próprio prQjetista no que se refere aos requisitos de

prometo. Este conjunto de informações permite à ferramenta definir os conjuntos de tecnologias e

equipamentos aplicáveis ao prometo e verificar as decisões de prqeto tomadas pelo prqetista. Ao

proUetista cabe definir como são constituídos os grupos de trabalho e redes óacXóones do ambiente de

redes considerado, selecionar a tecnologia que deve ser empregada em dada sub-rede do conjunto de

tecnologias apontadas pela ferramenta e selecionar os equipamentos que devem ser utilizados dentre

aqueles, também, recomendados pela ferramenta.

Como resultado do prdeto elaborado, a ferramenta gera desenhos esquemáticas da tipologia de cada

uma das sub-redes que constituem o ambiente de redes prdetado, detalhando as tecnologias e

equipamentos selecionados. Além disso, pode-se solicitar a geração de uma lista de equipamentos que

devem ser adquiridos para implementar tal projeto.

Nos itens que se seguem, é apresentado como é realizada a interação do prqetista com esta ferramenta,

através de uma descrição sucinta dos seus comandos e do procedimento de sua utilização, e como são

mostrados os resultados do prcÚeto executado.

5.3.1 Descrição Geral da Ferramenta

De maneira resumida, pode-se dizer que esta ferramenta de seleção de equipamentos deve possibilitar

e representação da topologia geral da rede, com indicação das funcionalidades básicas dos seus

componentes;

B representação das sub-redes que compõem o ambiente de redes, com indicação das tecnologias e

dos tipos de equipamentos empregados em cada uma dessas sub-redes e nos elementos usados para

interconectá-las;

e entrada de informações relativas a identi6lcação, características básicas e localização de cada

estação(estação servidora, de trabalho ou recurso de rede) a ser conectada na rede;

e definição de grupos de trabalho e redes óac#óones;

e especificação de requisitos de prometo de caráter geral ou espwíâcos a conjuntos de grupos de

trabalho e/ouredesZ)actbones;

B cadastramento das diversas tecnologias de rede disponíveis no mercado e suas características

básicas;

e cadastramento das diversas classes de equipamentos de rede e suas características básicas(e.g.,

/zz/ós empilháveis e óuós de chassi);
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e cadastramento dos equipamentos de diversos fomecedores existentes no mercado dentro das

classes definidas anteriormente;

B seleção da tecnologia de rede mais adequada para cada sub-rede;

e seleção do equipamento mais adequado para cada componente de rede;

e apresentação dos resultados do prdeto de rede através do desenho esquemático da tipologia da

rede bac#óone e as suas sub-redes, lista de equipamentos de rede selecionados incluindo

quantidade, tipo, características básicas (e.g., número de portas de um /zuó) e par/ numóer.

Considerando todas essas funcionalidades que a ferramenta de seleção de equipamentos deve

implementar, foram especificados o seu conjunto de comandos, a ação decorrente de sua ativação e os

resultados correspondentes, que são descritos, de modo sucinto, nos itens que se seguem. A especificação

deta[hada dessa ferramenta pode ser encontrada em [CARVALH095b].

5.3.1.1 Apresentação dos Comandos

A interação com o proyetista é realizada através de uma interface gráfica, composta de áreas referentes a

e título do programa e nome do arquivo aberto;

e uma barra de menu;

e quatro barras de ferramentas para desenhos: a primeira implementa recursos de propósito

geral utilizados pelos diversos tipos de desenho (e.g., rotação, alinhamento e agrupamento de

objetos de desenho) e as demais permitem representar a topologia geral da rede, selecionar as

tecnologias das suas sub-redes e selecionar os equipamentos a serem usados na implementação de

cada componente do ambiente de redes prdetado(e.g., /zz/bs, roteadores ou pontes);

e a área de trabalho: onde é mostrado o desenho referente à tipologia da rede que está sendo

proUetada;

e uma barra de sfaf#s: é apresentada na parte inferior da tela, contendo informações de caráter

geral, tais como a identificação do objeto de desenho seleçionado na tela, coordenadas x e y do

cursor e mensagens de erro relativas a alguma operação inconsistente realizada pelo prdetista.

S.3.1.1.1 Barra de Menu

A barra de menu é constituída dos menus relacionados na Figura 5. 18, cujas ftlncionalidades básicas são

descritas a seguir:

e Arquivo: inclui operações como abrir, fechar e salvar o arquivo, que contém o prometo do

ambiente de redes de um prédio ou da rede óac#óane de um campus, imprimir a topologia e a lista
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de equipamentos do prcjeto armazenado neste arquivo ou, ainda, imprimir os equipamentos

cadastrados na base de dados da ferramenta.

e Edita: oferece recursos que possibilitam selecionar, remover, cortar, copiar e colar objetos do

desenho esquemático referente à tipologia de uma rede que está representada na tela.

e Visualiza: permite solicitar a apresentação dos equipamentos cadastrados; permite selecionar um

andar de prédio, cuja planta deve ser representada na tela (informações obtidas do arquivo gerado

pela ferramenta de cabeamento estruturado); solicitar a apresentação do desenho esquemático do

prometo em elaboração relativo às topologia geral da rede, topologia das sub-redes ou topologia

física, com indicação dos tipos de equipamentos selwionados para cada componente da rede;

selecionar os tipos de equipamentos, cÜa identificação deve ser mostrada na tela; ativar e

desativar a apresentação das barras de hrramentas e de recursos de auxílio ao projeto (e.g., régua

e grade); além de oferecer recursos de aumento e redução da escala de desenho mostrado na tela

(zoom {n e zoom out).

e Insere: permite cadastrar novas tecnologias de rede, classes de equipamentos e equipamentos de

diversos fornecedores, modificar as características e remover tecnologias, classes de equipamentos

e equipamentos já cadastrados.

e Formata: disponibiliza recursos que possibilitam alterar o fonte de uma cadeia de caracteres, o

estilo de identificação de objetos do desenho esquemático em elaboração (e.g., identificação de

/mós), especiHtcar as unidades de medidas que devem ser empregadas para expressar distâncias e

custos e alterar características dos grupos de trabalho, redes óac#Z)odes e estações(servidoras, de

trabalho e recursos da rede) do desenho esquemático apresentado na tela.

.'''\

Em relação à alteração das características dos componentes da rede, no caso de uma estação, pode-

se modiõcar a sua identificação, ftmção, tipo de processador, capacidade de memória e

armazenamento secundário e recursos adicionais(e.g., unidade de CD-ROM, scanner, impressora,

entre outros); no caso de recursos conectados diretamente à rede, como impressoras por exemplo,

a sua identificação, tipo, modelo, fabricante, tipo de processador, capacidade de memória, entre

outros; no caso de um gmpo de trabalho, a sua identiHcação e a identiâcação das suas estações e

dos enlaces com redes de longa distância; e, por último, no caso de uma rede óac#óone, a sua

identificação e a identificação das estações, dos grupos de trabalho e de outras redes óactóones

interligadas através da mesma, além da identificação dos enlaces com redes de longa distância.



Capítulo 5 Ferramentas de Prdeto de Redes Locais 236

Arquivo
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Figura 5. 18 - Menus da Barra de Menu da Ferramenta de Seleção de Equipamentos

e Projeta: permite definir parâmetros de prcjeto e verificar se as regras tecnológicas coram

aplicados corretamente no prcjeto de rede realizado.

São definidos parâmetros de prQjeto, para o ambiente de redes de um prédio ou para a rede

óacXóone de um campus, referentes ao tipo de ambiente considerado (automação de escritórios,

industrial, bancária, comercial ou hospitalar), a categoria das aplicações suportadas(dados, voz ou

vídeo), gerenciabilidade (opção de gerenciamento, arquitetura de gerenciamento utilizada, tipo de

MIB suportada, modo de gerenciamento empregado: in-band ou our-(2fóanc0, restrições

tecnológicas, de custo e de prazo, confíabilidade expressa através do MTBF(À4ean Zz'me .BeM'een

Faf/ure), disponibilidade expressa através do MTTR(Àáea/z 77me Zo Repafr), fator de redundância

relativo a equipamentos, módulos e contes de alimentação dos mesmos e placas de rede e

expansibilidade referente ao número de i/ofs ou portas dos equipamentos de rede. No caso do

ambiente de redes de um prédio, as informações relativas à categoria das aplicações e opção de

gerenciamento, além de informações adicionais sobre os tipos das aplicações suportadas (e.g.,

correio eletrânico, correio de voz, transferência de arquivos, emulação de terminal e vídeo

conferência) são especificadas, individualmente, para cada grupo de trabalho e rede bactóone que

constituem este ambiente. No caso da rede óacióo/ze do campus, além das informações

relacionadas, são solicitadas informações sobre o seu tráfego médio estimado para os horários de

pico e o perfil deste tráRgo em relação ao tamanho médio das mensagens trocadas. Informações

de tráhgo para grupos de trabalho ou redes óac#óolzes de um prédio podem ser especificadas, caso
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o proHetista desde, a partir das opções da barra de ferramentas de prqeto da topologia das sub-

redes.

Em relação à verificação de regras de prcjeto, o proUetista pode especificar as tecnologias de um

conjunto de sub-redes selecionadas, cÜas regras devem ser verificadas. Para as redes

IOBaseT/IOBaseF, são verificadas as restrições de distância máxima, número máximo de óuós

empilháveis. Para as redes Token Rins, são verificadas as regras referentes a número máximo de

estações e distância máxima entre elas. Para as redes 100VG-AnyLAN, são veriHlcadas as

restrições de distância máxima, número máximo de estações, tipo de quadro e número máximo de

pontes empregadas. Para redes FDDI, são verificadas as restrições de distância, comprimento

máximo do anel, número máximo de estações, tipos de conexões (portas A/B, M e S) e índice de

ocupação dos dutos. Para redes CDDI, são verificadas restrições de distância (vede item 5.3.2. 1).

e Desenho: implementa operações de caráter geral que podem ser aplicadas a Duetos do desenho

esquemático apresentado na tela (e.g., agrupar e desagrupar conjunto de objetos de desenho

selecionados).

e Opções: oferece meios para definir parâmetros relativos à operação da própria ferramenta. Tais

parâmetros englobam fator de zoom; modo de verificação que define os tipos de regras que devem

ser verificadas: as de caráter geral e/ou as tecnológicas, podendo, no caso dessas últimas, serem

especiâcadas as tecnologias que serão Gueto de verificação; e o número de opções de

equipamentos que devem ser apresentadas pelo sistema quando da seleção dos equipamentos mais

adequados para cada componente de uma rede.

. Ajuda: permite solicitar a apresentação de informações explicativas sobre o modo de operação da

ferramenta em questão. Isto pode ser feito, especiâcando-se um tópico ou selecionando um

elemento de uma lista de tópicos, sobre os quais o sistema pode apresentar um texto explicativo.

S.3.1.1.2 Barra de Ferramentas

Conforme já foi dito, foram definidos quatro tipos de barra de ferramentas

e Barra de Ferramentas de Suporte: oferece recursos ao proUetista para que ele possa inserir

informações adicionais aos desenhos esquemáticos de tipologias de rede e realizar operações de

caráter geral. ,Tem as mesmas opções definidas para o menu desenho (vede Figura 5.18), além de

duas opções adicionais referentes à inserção de uma moldura e rótulo de identi6cação ao desenho

apresentado na tela. O rótulo é inserido no canto inferior direito do desenho e deve conter

informações referentes às identificações do prqjetista, do prédio ou do campus e da rede prqetada.

e Barra de Ferramentas de Especificação da Topologia Geral: oferece recursos para que o

projetista possa espwiHicar as estações(servidores, de trabalho G rwursos de rede), que devem ser
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interconectadas através de grupos de trabalho ou redes óackóones, e, em seguida, os próprios

grupos de trabalho e redes bac#óones.

No caso de um prédio, antes de iniciar o prcjeto propriamente dito, o prQjetista deve solicitar a

apresentação da planta de um andar do prédio (obtida a partir do arquivo gerado pela ferramenta

de cabeamento estruturado), para o qual devem ser especificadas as tomadas ativas e as respectivas

estações associadas às mesmas.

Os grupos de trabalho podem ser entra-andar ou inter-andares. Para inserir um grupo de trabalho

basta selecionar, na planta do andar corrente, as estações desdadas e acionar o respectivo botão na

barra de ferramentas. O prcjetista pode optar, então, por criar um novo grupo de trabalho ou

inserir as estações em um grupo de trabalho já existente.

O processo de especificação de estações e grupos de trabalho deve ser repetido para todos os

andares do prédio, para em seguida, se proceder com a especificação das redes óaclóones.

Por último, para cada rede óacióone a ser criada, devem ser especificados, a sua identiHtcação e a

identificação das estações, grupos de trabalho e outras redes óacXóo/zes que devem ser

interconectadas através da mesma.

No caso de um campus, o proUetista deve especificar, para cada prédio do campus, a identificação

das estações corporativas nele contidas, que devem ser conectadas através da rede óac#bo/ze do

campus, e definir quais prédios devem ser interconectados através dessa rede.

Tanto para os grupos de trabalho como para as redes óaclóonei, podem ser especiâcados enlaces

com redes de longa distância.

Ao final da especificação dos grupos de trabalho e/ou redes bac#bo/zes, o proüetista pode solicitar

que Soja apresentado um desenho esquemático da topologia geral da rede.

A alteração das características das estações, grupos de trabalho e redes óackóanes pode ser

eüetuada a partir da ativação do comando formata da barra de menu.

e Barra de Ferramentas de Seleção de Tecnologias: o6erwe recursos para que o proHetista deâma

as tecnologias a serem empregadas em cada uma das sub-redes especificadas anteriormente e os

tipos de elementos de interconexão(roteadores, pontes ou repetidores) usados entre tais sub-redes.

O prdetista pode optar por especificar diretamente tais tecnologias ou fornecer uma série de

informações, caracterizando o ambiente de redes a ser proüetado, de modo que o próprio sistema

tenha subsídios para selecionar um subconjunto de tecnologias de rede que Soja mais adequado a

tal ambiente.

No caso de um prédio, como ponto de partida, é apresentado na tela o desenho esquemático da

tipologia geral da rede e o pr(Üetista pode selecionar uma ou mais sub-redes e fornecer uma série

de informações sobre as mesmas ou definir, de imediato, a sua tecnologia. Tais informações
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incluem categoria e tipos de aplicações, tráfego, restrições tecnológicas, de custo e prazo Feito

isso, pode ser selecionada a tecnologia de rede que deve ser empregada.

A partir das informações oriundas do próprio prcjeto de cabeamento estruturado, das informações

6omecidas acima, e da aplicação de regras de prqeto, o sistema determina o conjunto de

tecnologias que podem ser empregadas no caso de cada sub-rede. E apresentada, então, a relação

de tais tecnologias, devendo o prcjetista selecionar aquela que deve ser, efetivamente, empregada

no prqeto.

À medida que vão sendo de6midas as tecnologias que devem ser usadas em cada sub-rede, o

sistema atualiza a representação da sua topologia e determina a função(repetidor, ponte ou

roteador) básica dos elementos usados na interconexão dessas sub-redes, que pode ser,

posteriormente, alterada pelo prQjetista. Assim, por exemplo, se forem interconectadas duas sub-

redes de mesma tecnologia, o sistema insere um repetidor entre as mesmas; se o prqetista

considerar mais adequado isolar o tráfego entre essas sub-redes, pode alterar a função desse

elemento de interconexão de repetidor para ponte.

No caso de um campus, é apresentado na tela o desenho esquemático da topologia geral da rede,

constituída da sub-rede de cada prédio e da rede óaclóone do campus. Devem ser fornecidas,

então, informações, pertinentes a essa rede óacXóone, relativas a categoria de aplicações, tráfego,

restrições tecnológicas, de custo e prazo. A partir daí, pode ser escolhida a tecnologia a ser

empregada nesta rede, a partir do conjunto de tecnologias pré-selecionadas pelo sistema. Feito

isto, o sistema atualiza o desenho esquemático apresentado na tela com a tipologia desta rede.

e Barra de Ferramentas de Seleção de Equipamentos: oferece recursos para que o proUetista

possa selecionar os equipamentos que devem ser utilizados no ambiente de redes como um todo.

Como ponto de partida, é apresentado na tela o desenho esquemático ilustrando a tipologia das

diversas sub-redes e como é realizada a interconexão das mesmas. A partir daí, deve ser fomeçido

um conjunto de informações que são válidas para qualquer tipo de equipamento e estão sempre

disponíveis como opções da barra de ferramentas. Tais informações podem ser especificadas para

cada sub-rede individualmente, para um subconjunto de subredes ou para o ambiente de redes

como um todo e incluem: gerençiabilidade(arquitetura de gaenciamento, tipo de MIB, modo de

gerenciamento: fn-band e ouíoÚóan(f), coníiabilidade expressa através do MTBF, fator de

redundância relativo a equipamentos, módulos e fontes de alimentação dos mesmos e placas de

rede e expansibilidade referente ao número de s/o/s ou portas dos equipamentos de rede.

O prcjetista pode, então, selecionar um ou mais componentes do ambiente de redes proUetado e

associar-lhe um equipamento. Dependendo do tipo de componente selecionado e das informações

espwificadas para o mesmo, o sistema determina as classes de equipamentos que podem ser

empregadas. Se por exemplo, o prQjetista tiver selecionado um grupo de trabalho com tecnologia
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IOBaseT, o sistema vai sugerir que seja utilizado um /zuó de mesa e solicitar que se opte entre um

&uó empilhável ou não. Independente da classe de /zuó selwionada pelo proUetista, o sistema vai

solicitar que soam especificadas as características básicas desse/zub. A partir dessas informações,

o sistema obtém, do seu cadastro de equipamentos, o conjunto daqueles que satisfazem aos

requisitos especificados pelo prdetista e podem ser usados para implementar o componente de

rede considerado. O prcjetista deve escolher, desse conjunto, o equipamento que vai ser,

efetivamente, empregado. Esse procedimento deve ser repetido até que Sejam definidos todos os

equipamentos que devem ser usados para implementar o ambiente de redes proyetado.

À medida que vão sendo especificados os equipamentos que devem ser usados para implementar

cada componente da rede, o sistema, atualiza, automaticamente, o desenho esquemático

apresentado na tela com a representação dos equipamentos escolhidos.

S.3.1.1.3 Barra de Statw

Esta barra possui informações de caráter geral. Com o objetivo de auxiliar o prcjetista, são apresentados

parâmetros referentes a identificação do objeto de desenho selecionado na tela, coordenadas x e y do

cursor em relação à origem do desenho e mensagens de erro ou advertência referente a alguma operação

realizada pelo prcjetista.

5.3.1.2 Procedimentos de Utilização da Ferramenta

Esta ferramenta define três macro-etapas para o desenvolvimento do prometo físico do ambiente de redes

de um prédio ou da rede óackZ)one de um campus:

B Definição dos grupos de trabalho e redes óac#óo es: nesta etapa, devem ser especificados pelo

proUetista: o número e a identificação das estações(estações servidoras, de trabalho e recursos

compartilhados), que devem ser interconectadas através do ambiente de redes a ser proUetado; a

distribuição ãsiça dessas estações nos diversos andares de um prédio ou nos diversos prédios de

um campus; os grupos de trabalho existentes entre estações do mesmo andar ou de andares

diferentes de um prédio; e as redes bac#bones utilizadas na interconexão desses grupos de

trabalho, de outras estações s/and.a/one e, eventualmente, de outras redes óacXóones já

especificadas ou a rede backóo/ze de um campus usada na interconexão das redes Z)ac#óones

prediais e estações de uso corporativo. Esta etapa pressupõe a utilização da barra de ferramentas

de especiâcação da tipologia geral da rede (vida Figura 5.19).
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Especificação das Estações:
Apresentação da planta de cada andar do prédio (comando
visualiza andar).
Associação de uma estação a cada tomada atava da planta
(opção estação ou recurso de rede da barra de ferramentas).
Espwificação das características das estações (comando
formata).

Especificação dos Grupos deTrabalho:
Seleção das estações da planta e inserção em um grupo de
trabalho existente ou em um novo grupo de trabalho (opção
wor#groHP da barra de ferramentas).

Especificação das Redes Backbones:
Especificação do número e da identificação das estações,
Wpos de »'aba/#o e redes bactbo/zes interconectadas(opção
rede óacXóo e da barra de ferramentas).

Prcjeto de Cabeamento Estruturado

Barra de Ferramentas de

Especificação da
Tipologia Geral

Barra de Ferramentas de

Seleção de Tecnologias

Barra de Ferramentas de

Seleção de Equipamentos

Figura 5. 19 - Etapas do Prdeto Físico do Ambiente de Redes de um Prédio

' Especificação das Tecnologias das Sub-Redes l
Seleção de um grupo de trabalho ou rede óac#óone l
Especificação das categorias e tipos de aplicações suportadas,
tráfego e restrições tecnológicas, de custo e de prazo(opções l
da barra de ferramentas ou comando projeta). l
Seleção de uma tecnologia do conjunto de tecnologias pré. l
selecionadas pelo sistema (opção tecnologias da barra de l
ferramentas).l

. Alteração da Função de um Elemento de Interconexão l
Seleção do elemento de interconexão l
Especificação da sua função (opção função do elemento de l
interconexão da barra de ferramentas). l

  Tecnologias das Sub-Redes
Função dos Elementos de Interconexã

' Especificação das características comuns a todos os l
equipamentos, incluindo gerenciabilidade, confiabilidade, fator l
de redundância e expansibilidade(opções da barra de l
hrramentas ou comando profeta). l

' Seleção dos Equipamentos de Rede
- Seleção de um ou mais componentes de rede.
- Seleção de uma classe de equipamento do conjunto de classes

pré-selecionadas pelo sistema, especificação das características
l básicas do equipamento dessa classe e seleção do equipamento
l do conjunto de equipamentos pré-selecionados pelo sistema

(opção seleção de equipamentos da barra de ferramentas).
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No caso do ambiente de redes de um prédio, o projetista deve, em primeiro lugar, solicitar a

apresentação da planta de cada um de seus andares (obtida a partir do arquivo gerado pela

ferramenta de cabeamento estruturado), através do comando visualiza andar, e associar a cada

tomada atiça deste andar uma estação (servidora, de trabalho ou recurso da rede), utilizando, para

este fim, a opção correspondente da barra de ferramentas de prdeto da topologia geral. Deve ser

atribuída uma identificação a cada uma dessas estações, cujas características básicas (e.g., função,

tipo de processador, capacidade de memória e armazenamento) podem ser alteradas através do

comando formata estação.

Em seguida, devem ser especificados os grupos de trabalho, selecionando-se um conjunto de

estações e associando ao mesmo, através da opção correspondente da barra de ferramentas, um

grupo de trabalho, cuja identificação deve ser fornecida pelo prcjetista. Tal identificação pode

pertencer a um grupo de trabalho já existente ou corresponder a um novo grupo que deve ser

criado.

Uma vez especificados todas as estações e grupos de trabalho do prédio, devem ser definidas as

redes óackbones, selecionando-se a opção correspondente da barra de ferramentas. É solicitado

que o proUetista forneça, para cada um das redes óactbones a serem criadas, a sua identificação e a

identificação das estações, dos grupos de trabalho e de outras redes backóones que devem ser

interconectados através da rede óac#óolze corrente.

O prdetista pode solicitar, então, ao sistema que apresente um desenho esquemático da topologia

da rede especiâcada, utilizando, para este fim, a opção correspondente da barra de ferramentas.

No caso da rede óackóone do campus, o sistema apresenta, automaticamente, a sua planta(obtida

a partir do arquivo gerado pela ferramenta de cabeamento estruturado). O prQjetista deve

especificar, em primeiro lugar, as estações corporativas que devem ser interconectadas através

dessa rede óac#óone. Isto deve ser feito, selecionando cada prédio, que contém uma ou mais

estações coQorativas, e avivando a opção correspondente da barra de ferramentas de projeto da

topologia geral que permite associar estações(servidoras, de trabalho e recursos de rede) ao prédio

selecionado. Deve ser atribuída uma identificação a cada uma dessas estações, cujas características

básicas podem ser alteradas através do comando formara estação.

Depois de especificadas todas as estações corporativas, devem ser selecionados os prédios que

possuem tais estações e redes óaclóones que devem ser conectadas através da rede óacXóone do

campus. Dentre tais prédios, deve constar, obrigatoriamente, aquele que possui o quadro de

distribuição do campus. Como resultado, é apresenta na tela uma linha poligonal, interconectando

os prédios selecionados, para representar a rede óaclóone do campus.

e Especificação das tecnologias dos grupos de trabalho e das redes óacXóo es: nesta etapa, deve

ser especificada a tecnologia de rede a ser empregada em cada subrede e a fimcionalidade básica
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dos elementos usados para interconectá-las. Pressupõe a utilização da barra de ferramentas de

seleção de tecnologias (vede Figura 5. 19).

No caso do ambiente de redes de um prédio, o prcjetista deve especificar para cada grupo de

trabalho e rede bactóone informações referentes à categoria(dados, voz e vídeo) e tipos de

aplicações suportadas, restrições tecnológicas, de custo e prazo existente e, eventualmente, a

estimativa de tráfego médio para o horário de pico e do pernil desse tráfego (tamanho médio das

mensagens). Isto pode ser feito, selecionando-se um conjunto de grupos de trabalho e/ou redes

óackóones do desenho esquemático apresentado na tela e ativando as opções correspondentes da

barra de ferramentas ou utilizando-se o comando profeta.

Deve ser especificada, então, a tecnologia de rede a ser empregada em cada sub-rede. O proüetista

deve selecionar um grupo de trabalho ou rede backóo ze do desenho esquemático apresentado na

tela e ativar a opção referente à tecnologia da barra de Ferramentas. A partir das informações até

então fornecidas, para o grupo de trabalho ou rede bactbone selecionada, o sistema determina o

conjunto das tecnologias que podem ser empregadas em cada caso. Cabe ao proUetista selecionar

uma dessas tecnologias.

À medida que vão sendo definidas as tecnologias das diversas sub-redes, o sistema atualiza a

representação da sua topologia na tela e determina a fllnção básica dos elementos usados para

interconectá-las. O projetista pode, posteriormente, modificar a função atribuída a tais elementos,

selecionando cada um deles e ativando a opção correspondente da barra de ferramentas.

No caso de um campus, é apresentado na tela o desenho esquemático da topologia geral da rede,

constituída da sub-rede de cada prédio e da rede bac#óone do campus. O proUetista deve

especiâcar, para cada rede óacióopze predial, a sua tecnologia, utilizando a opção de tecnologia da

barra de ferramentas de seleção de tecnologias, e fomecer, para a rede óacXóone do campus,

informações refaentes a categoria(dados, voz e vídeo) das aplicações suportadas, estimativa de

tráfego médio para horário de pico e do perfil desse tráfego e restrições tecnológicas, de custo e

prazo existentes. Tais informações podem ser fornecidas ativando as opções correspondentes da

barra de ferramentas ou utilizando-se o comando profeta.

Deve ser especificada, então, a tecnologia a ser empregada na rede óacióone do campus. O

proUetista deve selecionar tal rede bactóone no desenho esquemático apresentado na tela e ativar a

opção referente à tecnologia da barra de ferramentas. A partir das informações até então

fomwidas para esta rede, o sistema determina um conjunto das tecnologias que podem ser

empregadas em cada caso. Cabe ao proUetista selecionar uma dessas tecnologias. Se tiver sido

selwionada a tecnologia FDDI, o projetista deve especificar, ainda, a tipologia(anel ou estrela) a

ser aditada para esta rede, atiçando a opção correspondente da barra de ferramentas. Feito isso, o

sistema atualiza, automaticamente, o desenho esquemático apresentado na tela com a topologia da

rede óactóone do campus
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e Seleção dos equipamentos empregados nos grupos de trabalho e redes óackóomes: nesta última

etapa, deve ser deânido o equipamento que deve ser empregado para implementar cada

componente da rede prcjetada, que inclui grupos de trabalho, redes bac#óones e elementos de

interconexão. Pressupõe a utilização da barra de ferramentas de seleção de equipamentos (vide

Figura 5.19).

Em primeiro lugar, devem ser especificadas características comuns a todos componentes que

constituem o ambiente de redes considerado. Tais características incluem: gerenciabilidade

(arquitetura de gerenciamento, tipo de MIB, modo de gerenciamento: in-óa/zd e oz/r-c?Fóand,

confiabilidade expressa através do MTBF, Êator de redundância relativo a equipamentos, módulos

e fontes de alimentação dos mesmos e placas de rede e expansibilidade referente ao número de

s/ofs ou portas dos equipamentos de rede e podem ser espwificadas através das opções

correspondentes da barra de ferramentas ou através do comando profeta.

Em seguida, no caso do ambiente de redes de um prédio,. o prqetista pode selecionar um grupo de

trabalho; uma rede bac#bone; um elemento de interconexão; um conjunto de grupos de trabalho,

uma rede bac#óone e os respectivos elementos de interconexão ou, ainda, um conjunto de redes

backóones de nível i, uma rede bacXóone de nível i+l e os respectivos elementos de interconexão

e ativar a opção de seleção de equipamentos da barra de ferramentas. Como resultado, o sistema

determina as classes de equipamentos que podem ser usadas em cada caso. Ao prqetista cabe

selecionar uma dessas classes, para a qual é solicitada uma série de informações necessárias para

que o sistema possa determinar uma relação dos equipamentos, ordenados por custo, que podem

ser empregados. Cabe, mais uma vez, ao prqetista selecionar aquele equipamento que vai ser,

efetivamente, usado. Este procedimento deve ser repetido até que soam especificados

equipamentos para implementar todos os componentes da rede.

No caso da rede óac#Z)one de um campus, o prqetista pode selwionar a própria rede óacXóopze ou

um elemento de interconexão e atiçar a opção de seleção de equipamentos da barra de

ferramentas. A partir daí, seguem-se os mesmos passos descritos para o ambiente de redes de um

prédio.

.'''\



Capítulo 5 Ferramentas de Prometo de Redes Locais 245

5.3.1.3 Apresentação dos Resultados

A apresentação dos resultados do prcjeto de uma rede pode ser efetuada através de desenhos

esquemáticos, referentes à topologia do conjunto de sub-redes que compõem o ambiente de redes de um

prédio ou da rede óacióone de um campus, e através da lista de componentes correspondente.

S.3. 1.3. 1 Desenho Esquemático

São definidos três tipos de desenhos esquemáticas, especiâtcando, respectivamente, a tipologia geral da

rede, a tipologia das suas sub-redes e a topologia física.

5.3.1.3.1.1 Topologia Geral da Rede

Neste tipo de desenho esquemático, é mostrado apenas um esquema ilustrando quais redes backóones

e/ou grupos de trabalho foram especificados para o referido ambiente de redes e como os mesmos são

interconectados entre si. A Figura 5.20 mostra o exemplo hipotético para o prédio de engenharia de

eletricidade de um campus universitário. Neste prédio, existe uma rede óackbone que é usada para

interconectar as redes óactóones dos diversos departamentos(PCS, PEA e PEE) que funcionam neste

prédio. Cada um desses departamentos, por sua vez, possuí vários laboratórios (e.g., LAA, LARC, LES e

LSD do PCS), que constituem os próprios grupos de trabalho, cada um com sua própria rede local.

BactZ)one da

Eng. Eletricidad

Figura 5.20 - Exemplo de Desenho Esquemático da Topologia Geral da Rede de um Prédio

5.3.1 .3.1.2 Topologia das Sub-Redes

Neste tipo de desenho esquemático, são detalhados a topologia e tecnologia de cada sub-rede e a fiação

dos elementos usados na interconexão dessas sub-redes. Supondo que no exemplo do item anterior,

tenham sido especificadas a tecnologia FDDI para a rede óacXóone do prédio de engenharia de

eletricidade e a tecnologia IOBaseT para as sub-redes do PCS e seus laboratórios, como resultado seria

apresentado o desenho esquemático da Figura 5.2 1 .
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l
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10BaseT

LSD
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IOBaseT

LES
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IOB aseT

1 0BaseT

Figura 5.21 Exemplo do Desenho Esquemático da Tipologia das Sub-Redes de um Prédio

5.3.1.3.1.3 Topologia Física

Neste tipo de desenho esquemático, são detalhados os tipos de equipamentos empregados em cada sub-

rede e na filnção de elementos de interconexão das mesmas. Supondo o mesmo exemplo do item

anterior, como resultado seria apresentado o desenho esquemático da Figura 5.22. Vale observar que 6oi

especificado, para a rede do óacXóone do departamento de eletricidade, um Àuó de chassi, que

implementa um bac#óone colapsado FDDI. No caso da rede óackóone do PCS, optou-se por empregar

um /zuó de mesa comutado com portas IOBaseT e uma porta FDDI, usada no enlace com a rede

bac#bone do prédio de eletricidade. Outra opção seria utilizar um óuó que tivesse mais de uma porta

FDDI disponível, às quais seriam ligados os servidores. Nos demais casos, foram empregados/zz/ós

empilháveis IOBaseT.

As pontes que foram especificadas entre os grupos de trabalho do laboratório e a rede óac#óo/ze do PCS

são implementadas por módulos de pontes intemos aos /zuóx IOBaseT. No Àub IOBaseT comutada, por

sua vez, a fiinção de ponte é suprimida pela matriz de comutação implementada por este equipamento,

que permite interconectar portas IOBaseT e o enlace FDDI.
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Huó de Chassi
FDDI

/7Kó IOBaseT
Comutado

HKó IOBaseT
a

LARC

Figura 5.22 - Exemplo de Desenho Esquemático da Topologia Física da Rede de um Prédio

S.3.1.3.2 Lista de Componentes
Podem ser gerados dois tipos de lista com finalidades diferentes, sendo uma delas utilizada como uma

lista de compra e a outra como lista de instalação:

a) lista de compras: deve conter todas as informações necessárias à compra dos equipamentos de

rede. Tais informações incluem as características relevantes do equipamento e a quantidade total

utilizada no prQjeto, considerando as margens de reserva de6nidas pelo próprio proyetista, e a

preço de referência. Tais características englobam: a identiãcação do equipamento, a quantidade,

o modelo do equipamento, a identificação do fomecedor e o part# para o /zub propriamente dito e

todos os seus módulos ou para os equipamentos de interconexão de rede. A Figura 5.23 mostra

uma lista de componentes, gerada para o caso daquele mesmo exemplo hipotético do prédio do

departamento de eletricidade (vida item 5.3. 1.3. 1. 1). Para efeito de ilustração, optou-se por adotar

uma so]ução baseada em equipamentos da 3Com [3COM95b]]3COM95d].

b) lista de instalação: deve conter informações que auxiliem a instalação dos equipamentos. A

diferença básica entre este tipo de lista e a lista de compras reside no fato de possuir, também,

informações sobre a localização de cada componente. Assim sendo, além das informações da lista

de compra, contém informações da posição do equipamento no prédio, que deve corresponder à

posição do quadro de distribuição, ao qual o mesmo está conectado.
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Relação dos Equipamentos do Prédio de Engenharia de Eletricidade

Prédio: EPUSP - EE Data: 5/5/95

Figura 5.23 - Exemplo de uma Lista de Compra de Equipamentos de Rede

5.3.2 Aspectos de Implementação

Os itens que seguem têm, como objetivo, apresentar aspectos de implementação da ferramenta de seleção

de equipamentos. Isto é deito, descrevendo-se, em primeiro lugar, quais as regras de prcjeto que devem

ser observadas por essa ferramenta e as ações efetuadas pela mesma de modo a verificar e aplicar tais

regras. Em seguida, é introduzida uma descrição magro dos algoritmos que devem executados na

verificação da validade dos grupos de trabalho e redes óac#bones criadas pelo prcjetista, na seleção de

tecnologias e equipamentos de rede. Por último, são mostradas as classes de objetos deãmidas para a base

de dados dessa ferramenta.

5.3.2.1 Regras de Projeto

Este item apresenta as regras de prcÚeto para redes locais e metropolitanas e uma descrição sucinta da

ação tomada pela ferramenta de seleção de equipamentos na aplicação das mesmas (vede Tabelas 5.29 a

5.35)

Tais regras estão agrupadas em regras de caráter geral e específicas para cada tipo tecnologia de rede.

São classificadas em regras obrigatórias (O), recomendações (R) e estabelecidas pelo proÜetista (EP).

Este último tipo de regra corresponde, na realidade, a uma recomendação cuja aplicação depende de

opção efetuada pelo prQjetista.

As ações da ferramenta, por sua vez, são categorizadas em: aplicação automática (A) da regra pela

ferramenta, apresentação de opções que o proüetista pode escolher com a sugestão(S) daquela opção que

o sistema considera mais adequada, apresentação de uma mensagem de alerta (C) ou de uma mensagem

Identificação
do Eqpto.

Qtde Modelo Forn. Part# Preço
Reler.

/üb-DEE

 
LinkBuilder FDDI Base Unit

LinkBuílder Fiber-Optic Module - Four Porta
Link Builder Manaaement Module

3Com
3Com
3Com

3C780
3C782
3C781

B

Hub-PCS   LinkSwitch 2200 3Com 3C220000  
Fiub.LPtÀ   LinkBuilder FMSl1 - 12 Port TP

LinkBuider FMSll - Bridge Management Module
LinkBuider FMll - Manaaement Module

3Com
3Com
3Com

3C16673
3CI 6040
3C16630  

Hüb-LARC   LinkBuilder FMSl1 - 12 Port TP

LinkBuilder FMSll -Bridge Management Module
LinkBuilder FMll - Manaaement Module

3Com
3Com
3Com

3Com
3Com
3Com  
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de erro(E). A mensagem de alerta é apresentada quando uma recomendação de prcjeto não é seguida,

enquanto a mensagem de erro ocorre quando uma regra obrigatória não é obedecida. Por último, as

ações sublinhadas são efetuadas durante a entrada de dados de algum parâmetro ou decisão de prometo.

Este é o caso da regra 1 1 da Tabela 5.29, aplicada à função especificada para um elemento usado na

interconexão de duas sub-redes de mesma tecnologia. A ferramenta sugere empregar um repetidor e o

proUetista pode alterar a fiJnÇão deste elemento para ponte, usando, para isso, opções da barra de

ferramentas de seleção de tecnologias.

Vale observar também que as regras recebem uma identificação. As regras de caráter geral, válidas para

qualquer tipo de tecnologia, são numeradas seqüencialmente. Nos demais casos, ela recebe um número

sequencial e um a três caracteres alfanuméricos indicando o tipo de tecnologia ao qual se aplica, valendo

as seguintes convenções: e - redes Ethemet e Fast Ethemet, et - redes Ethemet(IOBaseT), ef - redes

Ethemet (10BaseF), 6b4 - redes Fast Ethemet (100BaseT4), 6ex - redes Fast Ethemet (100BaseTX), 6ef -

redes Fast Ethemet (100BaseFX), tr - redes Token Ring, vg - redes 100VG-AnyLAN, f- redes FDDI, c -

redes CDDI, a - redes ATM e, por último, s - redes comutadas..
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Tabela 5.29 - Descrição das Regras de Prdeto de Carácter Geral e das Ações da Ferramenta de Seleção
de Equipamentos na sua Aplicação

Regras de Caráter Geral

Id. Regras de Projeto Tipo
Regra

Descrição da Ação da Ferramenta Tipo
Acho

 
Em uma rede organizada
segundo uma estrutura
hierárquica, qualquer
componente de rede (estação,
grupo detrabalho erede
backbone) do nívelípode
estar conectado no máximo a

um componente do nível
superior í + / ÍAHUJA85

(0) . E aplicada na definição dos grupos de
trabalho e redes óactóones, pois uma
estação só pode estar conectada a um grupo
de trabalho ou rede óacXóone, da mesma
maneira que um grupo de trabalho só pode
estar conectada a uma rede óackóone e

uma rede Z)ackbone só pode estar conectada
a uma rede bacXbone de nível superior.

(E)

2 Em uma rede hierárquica, as
sub-redes de um dado nave!
devem ser no mínimo tão

rápidasquanto assub-redes
de um nível inferior. As redes
óacióones devem ser de uma

tecnologia que ofereça maior
banda do que suas sub-redes
de acesso [SPOHN93 - 593 e
620

(R) ' Na especificação das twnologias a serem
empregadas nas diversas sub-redes de um
prédio, não é permitido que o proHetista
selecione para uma dada sub-rede uma
tecnologia com taxa de transmissão inferior
a de sub-redes de níveis inümiores dentro
da estrutura hierárquica definida para este
ambiente de redes.

(c)

3 Em uma rede hierárquica,
pode existir, no máximo, uma
conexão atava por vez entre
dois equipamentos quaisquer
da rede(e.g./zubs,pontes ou
roteadores)[HP95].

(0) . Durante a especificação da tipologia geral
do ambiente de redes e de suas sub-redes

não é possível criar caminhos redundantes
simultaneamente ativos entre seus

componentes. No caso, por exemplo, da
rede FDDI, um servidor pode estar ligado
no modo dua/-/zomíng a dois
concentradores, mas somente uma ligação
deve estar ativa Dor vez.

(A)

4 Em uma rede local, um
servidor não deve acumular a

flinção de roteador
SPOF{N93- 593

(R) Os roteadores utilizados nos proHetos
realizados com essa ferramenta são

equipamentos s/and-a/one ou módulos de
um /zuó.

(A)

5 Toda rede deve ser
dimensionada para acomodar
picos detráfegotípicos dos
horários de maior utilização
da rede (bzzW /zozzrs)
[SPOHN93].

(EP) O prcÚetista pode fomecer informações de
tráfego para uma dada sub-rede, para que
possa ser selecionada a tecnologia mais
adequada para a mesma. Tais informações
recuem-se ao volume médio de dados e ao

perfil do tráBgo nos horários de maior
utilização da rede.

(c)
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Tabela 5.29 Descrição das Regras de Prdeto de Carácter Geral e das Ações da Ferramenta de Seleção
de Equipamentos na sua Aplicação (Cont.)

Regras de Caráter Geral

Id. Regras de Projeto Tipo
Regra

Descrição da Ação da Ferramenta Tipo
Anão

6 Não devem ser empregados
equipamentos mais
complexos do que o
necessário. Por exemplo, não
se deve utilizar uma ponte,
quando um repetidor é
suficiente rSPOHN93

(R) . O sistema sempre sugere ao proUetista o
emprego dos equipamentos mais simples,
que atendam aos requisitos de prometo,
tendo em vista o fator custo,.

(s)

7 É preferível utilizar um
roteador multa-protocolo do
que duas pontes que suportem

um único tipo de protocolo,
desde que os custos soam
competitíveis [SPOHN93 -
597

(R) . O sistema pode sugerir ao prdetista que
empregue um roteador multa-protocolo ao
invés de pontes mono-protocolo, se essa
solução representar algum ganho em
termos de custo.

(s)

8 Em um /zub que implementa
mais de uma tecnologia, as
ligações das estações
servidoras como também os
enlaces a redes óac#óones

devem ser implementados
através detecnologias que
operem a taxas mais altas de
transmissão.

(EP) . A seleção das tecnologias a serem

empregadas na ligação de estações
servidoras e nos enlaces com uma rede

Z)ackóone é realizada de modo que tais
tecnologias podem ser iguais ou mais
rápidas que a própria tecnologia do grupo
de trabalho (ou rede óackóone)
considerado. Dentre as tecnologias
possíveis, o sistema sempre sugere que sqa
emoreaada uma tecnologia mais rápida.

(D

9 Um repetidor deve ser
utilizado para interconectar
duas redes locais de mesma

tecnologia, quando se desça
ampliar o alcance máximo de
um segmento.

(0) ' Os repetidores são, normalmente,
implementados intemamente aos /mós
empregados no prometo.

(A)

10 Uma ponte deve ser utilizada
para interconectar duas redes
locais detecnologias
diferentes.

(0) . No caso da interconexão de duas redes
locais de twnologias diferentes, o sistema
insere, automaticamente, uma ponte.

(A)

1 1 Uma ponte pode ser utilizada
para interconectar duasredes
locais de mesmas tecnologias,
quando se desça isolar o
tráfego dassub-redes
interconectadas através desta
ante.

(EP) . No caso da interconexão de duas redes
locais de mesma tecnologia, o sistema
insere um repetidor que o prqetista pode
substituir, posteriomiente, por uma ponte.

(D

12 Um roteador deve ser

empregado para conectar
uma rede local e uma rede de
longa distância.

(0) . No caso da interconexão de uma rede local
e uma rede de longa distância, o sistema
insere, automaticamente, um roteador.

(A)
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Tabela 5.29 Descrição das Regras de Prcjeto de Carácter Geral e das Ações da Ferramenta de Seleção
de Equipamentos na sua Aplicação (Cont.)

Regras de Carácter Geral

[d. Regras de Prometo Tipo
Rear8

Descrição da Ação da Ferramenta I'iPO
Anão

13 Um roteador pode ser,
eventualmente, empregado
para conectar duasredes
locais.

(EP) No caso da interconexão de duas redes

locais de tecnologias diferentes, o sistema
insere uma ponte que o proUetista pode
substituir, posteriormente, por um roteador.  

14 Deve ser evitada a utilização
detecnologias derede não
padronizadas.

(EP) Um dos parâmetros definidos para as
tecnologias de rede está relacionado à sua
maturidade, que é considerado como um
fator de avaliação da tecnologia a ser
emoreaada.

(g

15 As tecnologias FDDI e ATM,
devido àssuastaxas de
transmissão e custos
elevados, são mais adequadas

pararedes óacíóones,
devendo ser utilizadas em

grupos detrabalho apenas
nos casos de aplicações
especiais (e.g., CAD/CAM)
que requeiram uma banda de
transmissão maior.

(R) . O sistema sugere o emprego das
tecnologias FDDI e ATM somente para
redes óacióone, embora o proyetista possa
optar por emprega-las em grupos de
trabalho.

(s)

16 As redes devem ser

proHetadas considerando a
possibilidade de suportar a
integração de dados,voz e
vídeo.

(EP) . A seleção dos equipamentos de rede, em
especial os Ãuós de chassi, é eüetuada
verificando a existência de vias de alta
velocidade no óacXp/ane, o que garante a

possibilidade de se integrar,
posteriormente, módulos que implementem
tecnologias, como o ATM, que suportam a
integração de dados, voz e vídeo.  

17 Quanto maior o porte de uma
rede maior a necessidade de
sistemas de gerenciamento.

(EP) . O sistema sempre sugere que o proUetista
utilize, sempre, equipamentos gerenciáveis.

(8

18 A solução de um prdeto
sempre deve ser a de menor
custo.

(0) . Como resultado da etapa de seleção de
equipamentos, o sistema apresenta uma
relação dos equipamentos, que podem ser
utilizados na sub-rede considerada,
ordenada em ordem crescente de custo.

. No caso de utilização de /mós empilháveis,
o sistema determina a combinação
referente a número de /mós x número de

portas do Àuó, que represente o menor
custo.

. No caso de utilização de Az/ós de chassi, o
sistema determina a combinação referente
a número de módulos x número de portas
or módulo, que represente o mente! çu$q

(s)
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Tabela 5.30 Descrição das Regras de Prdeto da Twnologia Ethemet e das Ações da Ferramenta de
Seleção de Equipamentos na sua Aplicação.

Redes Ethernet e Fast Ethernet  
Id. Regras de Projeto Tipo

Regra
Descrição da Ação da Ferramenta tiPO

Acho  
le As tecnologias Ethemet

(IOBaseT e 10BaseF) e Fast
Ethemet (100BaseTX,
100BaseFX e 100BaseT4),
suportam apenas o tráfego de
dados.

(0) . As tecnologias de rede são selwionadas
considerando a categoria das aplicações

que a rede deve suportar. Se for
espwificado que tal rede deve suportar
somente o tráfego de dados, são
apresentadas, como opções, as tecnologias
Ethemet, Token Ring, Fast Ethemet, FDDI
eCDDI.  

Redes Ethernet (IOBaseT)

let Podem-se empregar cabos
UTP - categorias 3, 4 ou 5 - 2

pares.

(0) . A inâ'a-estrutura de cabeamento horizontal

deve, obrigatoriamente, suportar cabo UTP
categorias 3, 4 ou 5 e, opcionalmente, cabo
STP ou fibra multimodo (62,5/125pm)
[EIA/TIA568], o que garante que esta
condição Soja, automaticamente, satisfeita
para o caso de grupos de trabalho e redes
bac#óonesintra-andar.

. A inca-estrutura de cabeamento vertical

pode suportar Gabo UTP categorias 3, 4 ou
5, cabo STP ou fibraIEIA/TIA568], sendo
necessário chocar se é suportado o tipo de
cabo adequado para a tecnologia IOBaseT.

(A)

2et O comprimento máximo de
um cabo usado na conexão

entre uma estação e um /zz/b é
de 100 m [IEEE802.3].

(0) ' O prdeto de cabeamento estruturado
garante que é mantida a distância máxima
de 90 m de cada tomada aoparcãpapze/ e
que o comprimento total do cabo de
estação, paro/z cora e cabo do equipamento
é, de no máximo, 10 m. Isto implica que,
no caso dos grupos de trabalho e redes
bac#óones entra-andar, esta restrição de

comprimento de cabo é, automaticamente,
obedecida.

. No caso dos grupos de trabalho e redes
backbones enter-andares, deve-se veriãcar
se tal comprimento não é excedido.

. No caso da rede óac#bone de um campus,
esta tecnologia não é empregada.

(A)

 
3et Podem exista, no máximo,

quatro/zz/ós(empilháveis) na
unção de repetidores
conectados entre si
IEEE802.3

(0) . A grande maioria dos fabricantes impõem
esta restrição de existirem, no máximo,
quatro /zz/ós IOBaseT empilháveis, embora
alguns permitam até 8 Àubs.  

 
4et Um bub empilhável pode ser

usado para implementar um
único grupo detrabalho ou
uma única rede óactóone.

(0) . Os Aubs empilháveis são sugeridos como
opções de prcjeto para osgruposde
trabalho, não sendo permitido selecionar

um único Àub empilhável para mais de um
o detrabalho ourede óacióone.  
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Tabela 5.30 Descrição das Regras de Prdeto da Tecnologia Ethemet e das Ações da Ferramenta de
Seleção de Equipamentos na sua Aplicação(Cont.).

Redes Ethernet (IOBaseF)  
Id. Regras de Prometo TiW

Regra
Descrição da Ação da Ferramenta

Anão  
lef Podem-se empregar cabos de

fibra 62,5/125 pm - l par.

(0) . Os sistemas de cabeamento estruturado

podem suportar cabo UTP categoria 3, 4 ou
5, cabo STP ou fibra multimodo
(62,5/125pm) e fibra monomodo em redes
backbone TEIA/TIA568], sendo, portanto,
necessário verificar se é suportado o tipo de
cabo especificado para a tecnologia
IOBaseF.

(A)

2ef O comprimento máximo de
um cabo usado na conexão

entre uma estação e um Àz/b é

de 500 m [IEEE802.3].

(0) ' O prdeto de cabeamento estruturado
garante que é mantida a distância máxima
de 90 m de cada tomada aoparc/zpane/ e
que o comprimento total do cabo de
estação, para/z coral e cabo do equipamento
é, de no máximo, 10 m. Isto implica que,
no caso dos grupos de trabalho e redes
óacXóones entra-andar, tem-se a distância
máxima de 100 m entre uma estação e o
hub do grupo de trabalho ou entre um
grupo detrabalho e o Ãuó darede
bac#bone,sendo estarestrição de
comprimento de cabo igual a 500 m,
automaticamente, obedecida.

. No caso dos grupos de trabalho e redes
bac#bones enter-andares, deve-se verificar
se tal comprimento máximo do cabo não é
excedido somente para prédios com mais
de 50 andares(supondo que as estações ou
redes envolvidas estejam a 100 m do
backbone do prédio e que cada andar tenha
o pé-direito de 3 m).

. No caso darede óac#bone de um campus,
esta tecnologia não é empregada.

(A)

 
3ef Podem existir, no máximo,

quatro Avós (anpilháveis) na
função de repetidores
conectados entresi
IEEE802.3

(0) . A grande maioria dos fabricantes impõem
esta restrição de existirem, no máximo,
quatro /zzlós IOBaseF empilháveis, embora

alguns permitam até 8 /mós.

(A)

 
4ef Um /zub empilhável

(s/acXab/e) pode ser usado
para implementar um único
grupo de trabalho ou uma
únicaredeZ)ac#óone.

(0) . Os/mós empilháveis são sugeridos como
opções de prdeto para os grupos de
trabalho, não sendo permitido selecionar
um único /zz/b empilhável para mais de um
moo detrabalho ouredeóac#óone.  
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Tabela 5.30 Descrição das Regras de Prdeto da Tecnologia Ethemet e das Ações da Ferramenta de
Seleção de Equipamentos na sua Aplicação(Cont.).

Redes Fase Ethernet(100BaseT4)

Id. Regras de Projeto Tipo
Regra

Descrição da Ação da Ferramenta I'iPO
Acho

IfM Podem-se empregar cabos
UTP categorias 3, 4 e 5 - 4
pares.

(0) . A inca-estrutura de cabeamento horizontal

deve, obrigatoriamente, suportar cabo UTP
categorias 3,4 ou 5 - 4 pares e,
opcionalmente, cabo STP ou fibra
mu[timodo(62,5/125pm)[EIA/TIA568], o
que garante que esta condição é,
automaticamente, satisfeita para o caso de
grupos de trabalho e redes óaclóolzes intra-
andar.

. A inõ'a-estrutura de cabeamento vertical

pode suportar cabo UTP categorias 3, 4 ou
5, cabo STP ou fibra [EIA/TIA568], sendo
necessário chegar se é usado o tipo de cabo
adequado para a tecnologia 100BaseT4.

(A)

2fM O comprimento máximo do
cabo usado na conexão da

estação ao #uó deve ser 100
mIGOTELL195].

(0) ' O prQjeto de cabeamento estruturado
garante que é mantida a distância máxima
de 90 m de cada tomada aoparc/zpane/ e
que o comprimento total do cabo de
estação, pa/c/z coral e cabo do equipamento
é, de no máximo, 10 m. Isto implica que,
em grupos de trabalho e redes bac#bones
entra-andar, esta restrição de comprimento
de cabo é, automaticamente, obedecida.

' Em grupos de trabalho e redes bac#óones
enter-andares, deve-se verificar se tal
comprimento máximo do cabo não é
excedido.

. Em redes backbone de campus, esta
tecnologia não é empregada.

(A)

Redes Fase Ethernet(100BaseTX)

Ifex Podem-se empregar cabos
UTP categoria 5 - 2 pares ou
STP tipo 1 - 2 pares.

(0) . A inca-estrutura de cabeamento horizontal

deve, obrigatoriamente, suportar cabo UTP
categorias 3, 4 ou 5 e, opcionalmente, cabo
STP ou fibra multimodo (62,5/125Fm)
[EIA/TIA568], o que garante que esta
condição Soja, automaticamente, satisfeita
para o caso de grupos de trabalho e redes
óac#óonesintra-andar.

. A inõ'a-estrutura de cabeamento vertical

pode suportar cabo UTP categorias 3, 4 ou
5, cabo STP ou fíbraIEIA/TIA568], sendo
necessário checar se é usado o tipo de cabo
adequado para a tecnologia 100Base'lX.

(A)
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Tabela 5.30 Descrição das Regras de Prcjeto da Tecnologia Ethemet e das Ações da Ferramenta de
Seleção de Equipamentos na sua Aplicação (Cont.).

Redes Fast Ethernet(100BaseTX)

Id. Regras de Prometo Tipo
Regra

Descrição da Ação da Ferramenta I'iPO
Ação

2üex O comprimento máximo de
um cabo, UTP ou STP,
usado na conexão da estação
ao ózló deve ser 100 m

[GOTELL195].

(0) ' O prdeto de cabeamento estruturado
garante que é mantida a distância máxima
de 90 m de cada tomada aopafc#pane/ e
que o comprimento total do cabo de
estação, parco cora e cabo do equipamento
é, de no máximo, 10 m. Isto implica que,
no caso dos grupos de trabalho e redes
bac#óones entra-andar, esta restrição de
comprimento de cabo é, automaticamente,
obedecida.

. No caso dos grupos de trabalho e redes
bac#óones enter-andares, deve-se verificar
se tal comprimento de cabo não é excedido.

. No caso da rede óacióone de um campus,
esta tecnologia não é empregada.

(A)

Redes Fast Ethernet(100BaseFX)

Ihf Podem-se empregar cabos de
fibra Óptica multimodo
62,5/125 pm.

(0) . Os sistemas de cabeamento estruturado

podem suportar cabo UTP categoria 3, 4 ou
5, cabo STP ou fibra multimodo
(62,5/125Fm) e fibra monomodo em redes
bacXZ)oneIEIA/TIA568], sendo, portanto,
necessário verificar se é suportado o tipo de

cabo especiâcado para a tecnologia
100BaseFX.

(A)

2hf O comprimento máximo do
cabo usado na conexão da
estação ao/zub deveser400
mIGOTELL195].

(0) ' O prdeto de cabeamento estruturado
garante que é mantida a distância máxima
de 90 m de cada tomada aopafc/z paneJ e
que o comprimento total do cabo de
estação, pare/z coral e cabo do equipamento
é, de no máximo, 10 m. Isto implica que,
no caso dos grupos de trabalho e redes
bac#óones entra-andar, tem-se a distância
máxima de 100 m entre uma estação e o
&ub do gmpo de trabalho ou entre um
grupo de trabalho e o /zzzb da rede
bac#óone,sendo estarestrição de

comprimento de cabo igual a 400 m
automaticamente, satisfeita.

. No caso dos grupos de trabalho e redes
óacXóonei inter-andares, deve-se verificar
se tal comprimento máximo do cabo não é
excedido somente para prédios com mais
de 30 andares(supondo que as estações ou
redes envolvidas estalam a 100 m do
bactóone do prédio e que cada andar tenha
o pé-direito de 3 m).

. No caso da rede backbone de um campus,
esta tecnojogia não é empregada.

(A)
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Tabela 5.3 1 Descrição das Regras de Prdeto da Tecnologia Token Rins e das Ações da Ferramenta de
Seleção de Equipamentos na sua Aplicação.

Redes Token Rins  
Id. Regras de Projeto Tipo

Regra
Descrição da Ação da Ferramenta tiPO

Anão  
lü Devem-se empregar cabos

STP - 150 Q - 2 pares.

(0) . Os sistemas de cabeamento estruturado

podem suportar cabo UTP categoria 3, 4 ou
5, cabo STP ou fibra multimodo

(62,5/125Fm) e fibra monomodo em redes
óackboneIEIA/TIA568], sendo necessário
verificar se é suportado o tipo de cabo
esoeciâcado para a tecnologia Token Rin

(A)

2tr O número máximo de

estações deveser250 para
cabo STP e 72 para cabo UTP
[sTALLnqGs90b].

(0) . Todas às vezes que é especificado um

grupo de trabalho ou uma rede óac#bone
com esta tecnologia é verificado se o
número total de estações e sub-redes
interconectadas não ultrapassa 250 para
cabo STP ou 72. para cabo UTP

(A)

3tr A distância máxima entre as

estações deve serigua] a ]00
m [SPOHN93-162].

(0) ' O prdeto de cabeamento esüuturado
garante que é mantida a distância máxima
de 90 m de cada tomada aoparcA pane/ e
que o comprimento total do cabo de
estação, parca coral e cabo do equipamento
é, de no máximo, 10 m. Isto implica que,
no caso dos grupos de trabalho e redes
óac#óones entra-andar, tem-se a distância
máxima de 100 m entre uma estação e o

àub do grupo de trabalho ou entre um
grupo detrabalho e o/zub darede
óackóone,sendo estarestrição de
comprimento de cabo automaticamente,
satisfeita.

. No caso dos grupos de trabalho e redes
óac#óones inter-andares, deve-se verificar

se tal comprimento de cabo não é excedido.
. No caso da rede óac#bone de um campus,

esta tecnologia não é empregada.

(A)

4tr Um Àub empilhável pode ser
usado para implementar um
único grupo detrabalho ou
uma única rede bactbone.

(0) . Os Àuós empilháveis são sugeridos coma
opções de prqeto para os grupos de
trabalho, não sendo permitido selwionar
um único /zuó empilhável para mais de um

o detrabalho ourede óacXóone.

(A)

 
5h A tecnologia Token Rins

suporta apenas otráfego de
dados.

(0) . As tecnologias de rede são selecionadas
tomando por base a categoria de aplicações
que arede devesuportar.Sefor
especificado que tal rede deve suportar
somente o tráfego de dados, são
apresentadas, como opções, as tecnologias
Ethemet, Token Rins, Fast Ethemet, FDDI
eCDDI.  
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Tabela 5.32 Descrição das Regras de PrQjeto da Tecnologia 100VG-AnyLAN e das Ações da
Ferramenta de Seleção de Equipamentos na sua Aplicação.

Redes 100VG-AnyLAN

Id. Regras de PrQjeto Tipo
Regra

Descrição da Ação da Ferramenta Tipo
Anão

lvg Podem-se empregar cabos
UTP categorias 3, 4 e 5 - 4
pares, UTP categoria 5 - 2
pares, STP tipos 1, 2, 6 e 9 -
2 pares, STP tipo 2 - 4 pares
e fibra óptica 62,5/125 Fm
[HP95].

(0) . Os sistemas de cabeamento estruturado

podem suportar cabo UTP categoria 3, 4 ou
5, STP ou fibra multimodo (62,5/125Fm) e
fibra monomodo em redes óacióone

[EIA/TIA568]. Na maioria dos casos, é
suportado, portanto, um dos tipos de cabos
usados com a tecnologia 100VG-AnyLAN,
com exceção das fibras monomodo.

(A)

2vg O comprimento máximo do
cabo utilizado na conexão

entre uma estação e um Az/b
deve ser:

. Cabo UTP - categoria 3:
100 m:

. Cabo UTP - categorias 4 e
5: 150 m;

. Cabo S'1?: 100 m;

. Fibra - 62,5/125Hm: 500 m.

(0) ' O prdeto de cabeamento estruturado
garante que é mantida a distância máxima
de 100 m de cada estação ao equipamento
de rede no caso dos grupos de trabalho e
dasredes bac#óoneiintra-andar.

. No caso dos grupos de trabalho e redes
Z)ackóo?zes inter-andares, deve-se veriHícar

se tal comprimento de cabo não é excedido.
No caso da rede óacXóone de um campus,
esta tecnologia não é empregada.

(A)

3vg O número máximo teórico de

estações éigual a 1024 e o
número recomendado de

estações igua[ a 250 [HP95].

(0R) Todas às vezes que é especificado um
grupo de trabalho ou uma rede bac#óolze
com esta tecnologia é verificado se o
número total de estações e sub-redes
interconectadas não excede 250.

(A/C)

4vg Em um mesmo segmento de
rede é permitido empregar
um único tipo de quadro
(IEEE 802.3 ou IEEE 802.5)
[HP95].

(0) ' O tipo de quadro a ser empregado é
de6mido a nível de grupo de trabalho e rede
bac#óone, que constituem segmentos de
rede diferentes. Se duas redes desta

tecnologia são conectadas entre si e
empregarem tipos de quadros diferentes, é
inserida uma oonte para interconectá-las.

(A)

5vg Entredoisnósquaisquerda
rede não devem existir mais

do que 7 pontes [HP95].

(0) . A medida que vão sendo definidas as

tecnologias a serem empregadas nos
diversos grupos de trabalho e níveis de
redes óaclóones, o sistema verifica se é
obedecido este número máximo de pontes.

(E)

6vg Deve ser minimizado o
número de níveis de buós em
cascata para minimizar o
tempo gasto na arbitragem
das estações, que querem
enviardados.

(R) . O sistema apresenta uma mensagem de
advertência a cada nível inserido.

(c)

7vg A tecnologia 100VG-
AnyLAN suporta o tráfego de
dados,voz e vídeo.

(0) . Se for especificado que a rede deve
suportar o tráfego de dados, voz e vídeo,
são tidas como opções de prcÚeto somente
as tecnologias 100VG-AnvLAN e ATM.

(s)
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Tabela 5.33 Descrição das Regras de Prcjeto da Tecnologia FDDI e das Ações da Ferramenta de
Seleção de Equipamentos na sua Aplicação.

RedesFDDI

Id. Regras de Prometo Tipo
Regra

Descrição da Ação da Ferramenta Tipo
Anão

If Podem ser empregadas fibras
62,5/125 pm, 50/125 pm,
100/140 }un e 8/125 Fm.

(0) . Os sistemas de cabeamento estruturado

podem suportar cabo UTP categoria 3, 4 ou
5, cabo STP ou fibra multimodo

(62,5/125Fm) e fibra monomodo em redes
óac#boneIEIA/TIA568], sendo, portanto,
necessário verificar se é suportado o tipo de
cabo especificado para a tecnologia FDDI.

(A)

2f No caso de serem

empregados dutos para
passagem de cabos de fibra
óptica, somente 50% da área
detecção do duto podeser
ocupada
MlIRCHANDAN193-176

(R) . O sistema de prdeto de cabeamento
estruturado não permite que o índice de
ocupação dos dutos sda superior a 50%.

(A)

3f O número máximo de

estações DAS em um anel
duplo deveseriguala 500
(ou 1000 estações SAS em
um anel simples)
[M[IRCHANDAN193-32].

(0) . Todas às vezes que é especiHlcado um
grupo de trabalho ou rede bac#bone com
esta tecnologia, verifica-se se o número
máximo de estações DAS (SAS) não
ultrapassa 500 (1000). Se houver estações
DAS e SAS ligadas ao mesmo grupo de
trabalho ou rede óacióo/ze, é permitido um
número máximo de estações igual a 500.

(E)

4f A distância máxima entre as
estações deve ser de 400 m,

pressupondo o ãJpass de até
4 estações consecutivas do
anel [MlIRCHANDAN193-
182].

(R) ' O prctjeto de cabeamento estruturado
garante que é mantida a distância máxima
de 100 m de cada estação ao equipamento

de rede no caso dos grupos de trabalho e
das redes bac#óones entra-andar, sendo
esta restrição de comprimento de cabo de
400 m, automaticamente, obedecida.

' Em grupos de trabalho e redes bac#óones
enter-andares, o problema pode ocorrer
para prédios com mais de 30 andares
(supondo que asestações ou redes
envolvidas estejam a 100 m do óactóone
do prédio e cada andar tenha o pé-direito
de 3 m).

. Em uma rede óacXóone de campus, nem
sempre é possível garantir a observação
desta regra, visto que as normas
[EIA/TIA569] definem a distância máxima
de 2000 m entre os quadros de distribuição
prediais e o quadro de distribuição do
campus Nestes casos extremos, o fato de
uma estação passar para o modo Z)país
pode comprometer o funcionamento da
rede como um todo.

(c)
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Tabela 5.33 Descrição das Regras de Prqeto da Tecnologia FDDI e das Ações da Ferramenta de
Seleção de Equipamentos na sua Aplicação(Cont.)

/''x

RedesFDDI

Id. Regras de Projeto TiW
Regra

Descrição da Ação da Fen'ementa I'iPO
Anão

5f O comprimento máximo de
um anel duplo deve ser 100
km (ou 200 km para um anel
simples)
[M[IRCHANDAN193-32].

(0) ' Em grupos de trabalho ou redes backbones
entra-andar de um prédio, duas estações(ou
sub..redes) mantêm entre si a distância
máxima de 200 m, visto que cada uma deve
manter a distância máxima de 100 m do

pare/z pane/. Posto isso e garantindo-se que
o número máximo de estações é igual a
500, fica, automaticamente, garantido que
o comprimento máximo do anel sda
100Km.

' Em grupos de trabalho e redes óac#bones
enter-andares de um prédio e redes
bactóones de um campus, esta condição
tem aue ser veriâcada.

(A)

6f As portas S de uma estação
devem ser conectadas às

portas M de um concentrador
e as portas A (B) de uma
estação ou concentrador dual
devem ser conectadas às

portas B (A) de outra estação
ou concentrador dual.

(0) . A seleção do tipo de acesso FDDI a ser
oüerwido, efetuada pelo prcjetista, é usada
para determinar os tipos de portas que
devem ser disponibilizadas pelo
/zuó/módulo FDDI a ser empregado,
aditando-se como referência esta regra.

(A)

7f A tecnologia FDDI/CDDI
suporta apenas otráfego de
dados.

(0) . As tecnologias de rede são selecionadas
considerando a categoria das aplicações
que arede devesuportar. Sefor
especificado que tal rede deve suportar
somente o tráfego de dados, são
apresentadas, como opções, as tecnologias
Ethemet, Token Ring, Fast Ethemet, FDDI
eCDDI.

(s)
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Tabela 5.34 Descrição das Regras de Prometo da Twnologia CDDI e das Ações da Ferramenta de
Seleção de Equipamentos na sua Aplicação.

RedesCDDI

Id. Regras de Projeto Tipo
Regra

Descrição da Ação da Ferramenta I'iPO
Acto

lc Podem ser empregados cabos
STP tipo l e UTP categorias
3,4 e 5
[MlIRCHANDAN19342].

(0) . A inda-estrutura de cabeamento horizontal
deve, obrigatoriamente, suportar cabo UTP
categorias 3, 4 ou 5 e, opcionalmente, cabo
STP ou fibra multimodo (62,5/125}un)
[EIA/TIA568], o que garante que esta
condição sda, automaticamente, satisfeita
para o caso de grupos de trabalho e redes
óackóonesintra-andar.

. A inca-estrutura de cabeamento vertical
pode suportar cabo UTP categorias 3, 4 ou
5, cabo STP ou fibraIEIA/TIA568], sendo,
portanto, nwessário chegar se é suportado
o tios de cabo usado pela tecnologia CDDI.

(A)

2c A distância máxima entre
uma estação e um
concentrador em uma rede
CDDI não deve exceder 100
m.

(0) ' O prdeto de cabeamento estruturado
garante que é mantida a distância máxima
de 100 m de cada estação ao equipamento
de rede no caso dos grupos de trabalho e
das redes bactóones entra-andar.

' Em grupos de trabalho e redes óactóones
enter-andares, deve-se veriâtcar se tal
comprimento máximo do cabo não é
excedido.

. Em redes óackóone de campus, esta
tecnologia não é empregada.

(A)

3c A tecnologia FDDI/CDDI
suporta apenas otráüego de
dados.

(0) . As tecnologias de rede são selecionadas
tomando por base as categorias de
aplicações que a rede deve suportar. Se for
especificado que tal rede deve suportar
somente o tráfego de dados, são
apresentadas, como opções, as tecnologias
Ethemet, Token Rins, Fast Ethernet, FDDI
eCDDI.

(s)



Capítulo 5 - Ferramentas de PrQjeto de Redes Locais 262

Tabela 5.35 Descrição das Regras de Prcljeto da Tecnologia ATM e das Ações da Ferramenta de
Seleção de Equipamentos na sua Aplicação.

Redes ATM

Id. Regras de Projeto Tipo
Regra

Descrição da Ação da Ferramenta tiPO
Anão

la Podem-se empregar cabos
UTP categorias 3 e 5, STP
tipos l e 2 e fibra óptica
multimodo (e.g., 62,5/125

Fm) (ATM Forum)
[MCDYSAN95 -220].

(0) . Os sistemas de cabeamento estruturado

podem suportar cabo UTP categoria 3, 4 ou
5, cabo STP ou fibra multimodo
(62,5/125Fm) e fibra monomodo em redes
óac#óoneÍEIA/TIA568], sendo, portanto,
necessário verificar se é suportado o tipo de
cabo especificado para a tecnologia ATM.

(A)

2a A distância máxima entre

uma estação e um comutador
ATM não deve exceder 100
m para cabo UTP.

(0) ' O prcjeto de cabeamento estruturado
garante que é mantida a distância máxima
de 100 m de cada estação ao equipamento
de rede no caso dos grupos de trabalho e
dasredes backóonesintra-andar.

' Em grupos de trabalho e redes backóones
enter-andares, deve-se veriâcar se tal
comprimento máximo do cabo não é
excedido.

. Em redes óac#óone de campus, esta
tecnologia não é empregada.

(A)

3a A tecnologia ATM suporta o
tráfego de dados,voz e vídeo.

(0) . Se for especificado que a rede deve
suportar o tráfego de dados, voz e vídeo,
são tidas como opções de prcjeto somente
as tecnologias 100VG-AnyLAN e ATM.

(s)
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Tabela 5.35 Descrição das Regras de Prdeto de Redes Comutadas e das Ações da Ferramenta de
Seleção de Equipamentos na sua Aplicação(Cont.)

5.3.2.2 Regras de Projeto e Algoritmos

As Tabela 5.36 a 5.38 apresenta uma descrição macro dos principais algoritmos que devem ser

executados por essa ferramenta, ilustrando quais regras de prqeto são aplicadas em cada caso(coluna

Redes Comutadas

Id. Regras de Prometo Tipo
Regra

Descrição da Ação da Ferramenta I'iPO
Anão

Is Para as redes comutadas

Ethemet (IOBaseT), o
comprimento máximo do
cabo usado na conexão de

uma estação ao /zuó é de 100
m.

(0) O prdeto de cabeamento estruturado
garante que é mantida a distância máxima
de 100 m de cada estação ao equipamento
de rede no caso dos grupos de trabalho e
das redes óac#óones intra-andar.

No caso dos grupos de trabalho e redes
bac#óones enter-andares, deve-se verificar

se tal comprimento máximo do cabo não é
excedido.

. No caso da rede bac#bo/ze de um campus,
esta tecnologia não é empregada.

(A)

2s Para as redes comutadas Fast

Ethemet, o comprimento
máximo do cabo usado na
conexão de uma estação a um
/zz/Z) é de 100 m para as redes
100BaseTX e 100BaseT4 e
2000 m para as redes
100BaseFX [GOTELL195].

(0) ' O prcjeto de cabeamento estruturado
garante que é mantida a distância máxima
de 100 m de cada estação ao equipamento
de rede no caso dos grupos de trabalho e
das redes óac#óones intra-andar. Isto

garante que soam satisfeitas,
automaticamente, as restrições de
comprimento de cabo de 100 m para as
tecnologias 100BaseTX e 100BaseT4 e de
2000 m para a tecnologia 100BaseFX.

' Em grupos de trabalho e redes bac#bones
inter-andares, é necessário veri6car se tal
comprimento máximo de cabo não é
excedido para os três tipos de tecnologias.

. Em redes Z)ac#óone de campus, as
tecnologias 100BaseT4 e 100BaseTX não
são empregadas. As redes 100BaseFX
podem ser empregadas, desde que sda
veriHtcado se esta restrição de comprimento
de cabo é satisfeita.

(A)

3s Um Àub de mesa comutada

podeserusado para
implementar vários grupos de
trabalho.

(EP) ' Se o prcjetista selecionar,
simultaneamente, vários grupos de
trabalho, o sistema apresenta, como uma
das opções de equipamentos, Aubs de mesa
comutador, que suporte a definição de
redes virtuais.

(D
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Tabela 5.36 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Especificação da Tipologia Geral da
Rede pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos.

Topologia Geral da Rede

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R

l .Verificar se o grupo de
trabalhocríado é
valido.

. Verifica se existem estações(estações servidoras, de trabaho
ou outros rwursos de rede) definidas para este grupo de
trabalho que pertencem a outro grupo de trabalho ou rede
backbone.

. Verifica se o número de estações deste grupo de trabalho tem o

suporte de alguma tecnologia e produto do mercado.
. Verifica se a distância máxima entre as estações deste grupo

de trabalho é suportada por alguma tecnologia do mercado.
. Verifica se não existe nenhum grupo de trabalho com a mesma

identificação especificada pelo prQjetista.
. Se for detectada alguma inconsistência, informa ao proüetista

a natureza do problema detectado e solicita que o grupo de
trabalho sela redeânido.

1,.j

2.Veriâtcar se a rede
bac#bone é válida.

. Verifica se existem estações (estações servidoras, de trabalho
ou outros recursos de rede), grupos de trabalho e/ou outras
redes backZ)odes, que devem ser conectadas através desta rede
bac#óone, quejá pertencem a um grupo de trabalho(estações)
ou a outra rede óackbone(estações, grupos de trabalho ou
redes óactbones).

. Verifica se o número de pontos desta rede backóolze, à qual
devem estar interconectados estações, grupos de trabalho e
outras redes bac#bones, tem o suporte de alguma tecnologia e

produto do mercado.
. Verifica se a distância máxima entre estes pontos é suportada

por alguma tecnologia do mercado.
. Verifica se não existe nenhuma rede backóone com a mesma

identificação especificada pelo prqetista.
. Se 6or detectada alguma inconsistência, informa ao proüetista

a natureza do problema detectado e solicita que a rede
bacXóone seiaredeíinida.

1,3



Capítulo 5 - Ferramentas de Prdeto de Redes Locais
265

Tabela 5.37 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Especificação das Tecnologias das Sub-
Redes pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos.

Tecnologia das SubRedes

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
l .Determinar o

subconjunto de
tecnologias que podem

ser empregadas na
implementação de um
dado grupo detrabalho
ourede óac#Z)one.

. O subconjunto de tecnologias que podem ser empregadas em
um dado grupo de trabalho ou rede bac#óone é determinado,
procedendo-se da seguinte maneira:

Determina quais tecnologias são suportadas pela inâa-
estrutura de cabeamento existente no prédio ou campus

considerado(informação obtida dos arquivos gerados pela
ferramenta de cabeamento).
Determina quais tecnologias restantes podem abranger a área
geográfica definida para este grupo de trabalho ou rede
backóone (informações obtidas na primeira etapa de
especificação da tipologia geral da rede).
Determina quais tecnologias restantes suportam o número de
estações, no caso de grupos de trabalho, ou número de
pontos, no caso de redes óackóones, especificados para a
sub-rede considerada.

Determina quais tecnologias restantes suportam as categorias
de aplicações especificadas pelo prqetista.
Determina quais tecnologias restantes suportam os tipos de
aplicações definidas pelo prQjetista.
Determina quais tecnologias restantes suportam a demanda
de tráfego estimada pelo prqetista.
Elimina do subconjunto de tecnologias, até então
selecionadas, aquelas que o proyetista informou que não quer
utilizar.
Determina quais tecnologias restantes satisfazem as
restrições de custo e prazo de maturidade impostos pelo
prqetista.
Verifica se a tecnologia 100VG-AnyLAN pode ser
empregada, considerando a restrição de existirem, no
máximo, 7 pontes entre dois nós quaisquer de uma rede com
essatecnologia.
No caso das redes óackbones, seleciona aquelas tecnologias
das restantes que operam a uma taxa de transmissão igual ou
maior do que as taxas dos grupos de trabalho e outras redes
bac#bonesa elainterconectadas.

. Ao final, se o subconjunto de tecnologias resultante for vazio,

é apresentada ao prcjetista qual o critério(ou critérios) de
seleção levou a este resultado, podendo o proüetista redefinir
alguns parâmetros de prcjeto.

. Seleciona, como cik:Áau/f, a tecnologia mais adequada ao tipo
de rede considerado (e.g., rede 10BaseT para grupos de
trabalho e rede FDDI para redes bactbones). Se houver mais
de uma opção, seleciona a tecnologia de glçnor custo.  
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Tabela 5.37. Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Espwiâcação das Tecnologias das Sub-
Redes pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).

Tecnologia das Sub-Redes  
Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R.

 
2.Determinar o tipo de

elemento de

interconexão que deve
ser usado entre duas

sub-redes (grupos de
trabalho ouredes
backbonesÜ.

. Obtém os tipos de tecnologias empregadas pelas sub-redes
(grupos de trabalho ou redes Z)ac#óones) a serem
interconectadas.

. Se a tecnologia de ambas as sub-redes for a mesma, verifica se
a tecnologia empregada é a 100VG-AnyLAN:

Em caso positivo, verifica se as duas sub-redes empregam o
mesmo tipo de quadro (Ethemet ou Token Ring).

Se as duas sul>redes 100VG-AnyLAN empregarem o

mesmo tipo de quadro, associa a ftlnção de repetidor ao
elemento usado na sua interconexão.

.. Se empregarem tipos de quadros diferentes, associa a
função de ponte a tal elemento de interconexão.

Em caso negativo, se as sub-redes devem ser implementadas
através de uma tecnologia diferente da 100VG-Any LAN,
associa a função de repetidor ao elemento usado na sua
interconexão.

. Se as tecnologias das sub-redes forem diferentes entre si,
associa a função de ponte ao seu elemento de interconexão:  

3.Gerar a relação dos

grupos detrabalho,
redes bac#bonese
elementos
interconexão.

. Varre todos os grupos de trabalho e ordena-os em ordem
alfabética de identificação.

. Obtém para cada grupo de trabalho informações relativas a seu
tipo (entra ou inter-andar), tecnologia, localização
(identificação do prédio e andar), número e identificação das
estações classificadas por tipo (de trabalho, servidoras e
recursos de redes), número e tipos de acessos remotos.

. Varre todas as redes Z)ac#óones e ordena-as em ordem
alfabética de identiãcação.

. Obtém para cada rede backóone informações relativas a seu
tipo(entra-andar, inter-andar ou predial), tecnologia,
localização(identificação do prédio e andar), número e
identificação das estações classiâcadas por tipo (servidoras e
recursos de redes), número e identificação dos grupos de
trabalho, número e identinlcação das redes bac#bones, número
e tipos de acessos remotos.

. Varre todos elementos de interconexão e ordena-os em ordem

alfabética deidentificação.
. Obtém, para cada elemento de interconexão, informações

relativas a seu tipo(ponte local, ponte remota ou roteador),
localização (identificação do prédio e andar), identificação e
tecnologia da(s) rede(s) local(is) interconectada(s) e dos
enlaces remotos.  
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Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos.

Seleção de Equipamentos

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
l .Determinar a classe de

equipamentos que pode
ser empregada em um
grupo detrabalho.

Obtém o número de estações que pertencem a este grupo de
trabalho e o tipo de tecnologia especificada para Q mesmo.
Obtém os tipos de enlaces com redes de longa distância
definidos para este grupo de trabalho.

. Obtém os parâmetros de prQjeto especiâcados referentes a
gerenciabilidade, fator de redundância e expansibilidade.

. Determina quais classes de àuós (Àubs de mesa e de chassi)
implementam esta tecnologia.

Se for suportada a classe de bzzós de mesa, determina quais
das suas subclasses (##ó empilhável, /zuó não-empilhável de

uma única ou múltiplas tecnologias) suportam o número de

portas suficientes para conectar todas as estações do grupo de
trabalho e atendem aos parâmetros de prcljeto especificados.

Se for suportada a classe de/mós de chassi, verifica se
existem /zubs de chassi de tecnologia única no mercado que

possuem portas suficientes para conectar todas as estações
deste grupo de trabalho e atendem aos parâmetros de prometo.

. Obtém o conjunto de classes de Àuós que podem ser
empregados para implementar este grupo de trabalho.

Se este conjunto for vazio e tiver sido detectado restrição em
relação ao número de portas, informa ao prqetista que tal
grupo de trabalho deve ser dividido em grupos menores.
Se este conjunto for vazio devido à incompatibilidade com
outros parâmetros de prdeto, informa ao prqetista o tipo do
problema detectado e solicita que tal grupo sqa redefinido.
Se este conjunto não for vazio, habilita as opções do menu
compatíveis.

::}

2.Verificar se a

configuração definida
para um grupo de
trabalho é suportada

por um /zub não-
empilhável de mercado.

. Obtém o tipo de enlace especificado para rede bactbone.

. Obtém o número de portas e tipos de tecnologia especificados
para interconexão das estações servidoras.

. Obtém o número de estações de trabalho e outros recursos de
rede a serem interconectados e a tecnologia de6mida para o

próprio grupo detrabalho.
. Obtém os tipos de enlaces com redes de longa distância

de6nidos para este grupo de trabalho.
. Obtém a margem de reserva definida para as portas do #uó.
. Determina o número total e parcial de portas para cada tipo de

tecnologia de acesso ao grupo de trabalho e enlaces com rede
delonga distância.

. Verifica se existe algum/zub empilhável cadastrado, que
possua os tipos de portas espwifimdas para o enlace com a
rede Z)ackbone e interconexão das estações.

Se não existir nenhum/zub que satisfaça tais parâmetros,
solicita ao proüetista que redeHina os tipos de portas para a
conexão das estações servidoras e com a rede Z)actóone.
Se existir /zuZ) que satisfaça tais parâmetros, habilita a
continuação do procedimento de seleção d!!guinamentos.

2
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Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).

Seleção de Equipamentos  
Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo [d.R  
3.Determinar o número

e configuração dos/zubs
empilháveis a serem
utilizados

. Obtém o conjunto de fomecedores que possuem az/ós
empilháveis da tecnologia especificada e que atendam aos
parâmetros de prdeto especificados pelo proUetista:

Para cada 6omecedor, determina o número de modelos
existentes e, para cada modelo, o número de portas.

. Obtém o número de estações(ou número de pontos) do grupo
de trabalho (ou rede bac#óone) considerado.

. Obtém a margem de reserva definida como parâmetro de
prQjeto.

. Determina o número total de portas que deve ter o /zuó, através
da soma do número de estações(ou número de pontos) e a
margem de reserva.

. Verifica se o prqetista especificou que todos os /mós devem ter
o mesmo número de portas

Em caso positivo, determina, para cada fabricante, o modelo
que atenda à restrição do número máximo de buós que
podem ser empilhados, ofereça o melhor aproveitamento em
termos de número de portas utilizadas e resulte em um
menor custo.

Em caso negativo, determina, para cada fabricante, a
combinação entre os seus diversos modelos que atenda à
restrição do número máximo de buóx que podem ser
empilhados, ofereça o melhor aproveitamento em termos de
número de portas utilizadas e resulte em um menor custo.

. Gera uma relação contendo as diversas opções de /mós
empilháveis, que podem ser empregq41$  

4.Selecionar um conjunto
de equipamentos que
podem ser usados como
grupo detrabalho.

. Obtém a classe de/zuó selecionada.

. Obtém informações de carácter geral referentes a
gerenciabilidade (arquitetura de gerençiamento, tipo de MIB e
modo de gerenciamento), fator de redundância(fonte dual),
confiabilidade (MTBF), expansibilidade (número de portas) e
tempo de garantia.

. Se tiver sido selecionada a classe de /zuó de mesa, obtém
informações adicionais referentes a módulo de ponte,
interfaces adicionais e interfaces WAN e, para caso especíâco
de /zubs não-empilháveis de múltiplas tecnologias, outras
informações relativas às tecnologias suportadas pelos enlaces
com a rede bac#óone e estações servidoras e tipo de acesso
(compartilhado ou comutado).

. Se tiver sido selecionada a classe de /zuó de chassi, obtém

informações adicionais referentes a recursos de Aor swq)píng e
disponibilidade (MTTR).

. Obtém a tecnologia selecionada para este grupo de trabalho e
os parâmetros de prdeto específicos definidos para essa
tecnologia.

f
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Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).

Seleção de Equipamentos

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
4.Selecionar um conjunto

de equipamentos que
podem ser usados como
grupo de trabalho
(Cont.).

. Se tiver sido selecionada a classe de /mós não empilháveis de
tecnologia única.

Para as tecnologias IOBaseT, 10BaseF, Token Ring,
100BaseT4, 100BaseTX ou 1 00BaseFX, verifica se foi
especificado o tipo de acesso compartilhado ou comutada:

Se o tipo de acesso for compartilhado, obtém da base de
dados de equipamentos os bubs da tecnologia especificada,
que oferecem este tipo de acesso e possuem o número de
portas suficientes para conectar todas as estações dos
grupos de trabalho e suportar a margem de reserva
requerida.

Se o subconjunto de #uZ)s não for vazio, determina quais
#uós atendem a todos os requisitos e quantos deles
atendem à parte dos requisitos.

Se o subconjunto de/zubs que atendem a todos
requisitos não for vazio e este subconjunto tiver o
número mínimo de Azíbs definido pelo prdetista, monta

uma lista de equipamentos ordenada por custo.
Caso contrário, apresenta uma mensagem de
advertência e uma tabela informando quantos

equipamentos atendem a cada parâmetro especificado.
Se o subconjunto de /zuó: for vazio, apresenta uma
mensagem explicativa do tipo de problema detectado,
possivelmente orientando no sentido de redimensionar tal
grupo detrabalho.

Se o tipo de acesso for comutada, procede de maneira
análoga ao acesso compartilhado, obtendo da base de dados
informações apenas da classe de Àuós de mesa comutados.

Para a tecnologia FDDI, obtém os tipos(estações SAS ou
DAS) e números de acessos e verifica se o número total de
acessos é superior ao especificado pelas normas (1000
estações SAS ou 500 DAS).
.. Em caso positivo, apresenta uma mensagem de erro.
.. Em caso negativo, seleçiona o conjunto de Avós desta

tecnologia, que suportam o número de estações mais a
margem de reserva definida para este grupo de trabalho e
atendem aos requisitos de prcjeto, seguindo a mesma
seqüênçia de passos apresentada para os Àuós das
tecnologias Ethemet, Token Ring e Fast Ethemet de acesso
compartilhado.

. Para as tecnologias 100VG-Any LAN e ATM, selwiona o
conjunto de/zubs da tecnologia considerada, que suportam o
número de estações mais a margem de reserva dehiida para
este grupo de trabalho e atendem aos requisitos de prometo
especificados, seguindo a mesma sequência de passos descrita
para os/zzíbs das tecnologias Ethemet, Token Ring e Fast
Ethemet de acesso compartilhado.

f
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Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).

Seleção de Equipamentos

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
4.Selwionar um conjunto

de equipamentos que
podem ser usados como
grupo detrabalho
(Cont.).

. Se tiver sido selecionada a classe de Aubs não empilháveis de

múltiplas tecnologias, verifica se existem/mós que suportam a
configuração de6mida para este grupo de trabalho(número e
tipo de portas usadas na interconexão das estações e enlace
com a rede bac#bone)(vida algoritmo 2).

Em caso positivo, seleciona o conjunto de /zubs da tecnologia
considerada, que suportam o número de estações mais
margem de reserva especificada para este grupo de trabalho e
atendem aos requisitos de prcjeto, seguindo a mesma
seqtlência de passos descrita para os /zaós das tecnologias
Ethemet, Token Ring e Fast Ethemet de acesso
compartilhado.
Em caso negativo, interrompe o procedimento de seleção de
equipamentos, esperando que o proüetista redeHma a
configuração especificada para o grupo de trabalho.

. Se tiver sido selecionada a classe de Az/ós empilháveis,
Obtém da base de dados de equipamentos os /mós da
tecnologia especificada, que empilhados possuem o número
de portas suficientes para interconectar todas as estações dos
grupos de trabalho e suportar a margem de reserva
especificada.
... Se o subconjunto de /mós não Êor vazio, determina quais

lzubs atendem a todos os requisitos e quantos deles atendem
à parte dosrequisitos.

Se o subconjunto de/zzJós que atendem a todos requisitos
não Êor vazio e este subconjunto tiver o número mínimo
de /zz/ós definido pelo prdetista:

Determina o número e configuração dos /mós

empilháveis a serem utilizados (vede algoritmo 3).
Monta uma lista de equipamentos ordenada por custo.

Caso contrário, apresenta uma mensagem de advertência
e uma tabela informando quantos equipamentos atendem
cada parâmetro especificado.

. Se Q subconjunto de Ãuós for vazio, apresenta uma mensagem
explicativa do tipo de problema detectado, possivelmente
orientando no sentido de redimensionar tal gQpg dçg1l!!!1la

f
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Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).

Seleção de Equipamentos

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
4.Selecionar um conjunto

de equipamentos que
podem ser usados coma
grupo detrabalho

(Cont.).

. Se tiver sido selwionada a classe de Àzzós de chassi de

tecnologia única:
Para a tecnologia FDDI,

Obtém os tipos(estações SAS/DAS) e números de acessos;
Verifica se o número total de acessos é superior ao

especificado pelas normas (1000 estações SAS ou 500
DAS).

Em caso positivo, apresenta uma mensagem de erro.
Em caso negativo, seleciona o conjunto de /mós desta
tecnologia, que suportam o número de estações mais a
margem de reserva definida para este grupo e atendem
aos requisitos de prdeto, seguindo a mesma sequência de
passos descrita para os/mós das tecnologias Ethemet,
Token Ring e Fast Ethemet de acesso compartilhado).

Para a tecnologia ATM, seleciona o conjunto de /mós, que
suportam o número de estações mais a margem de reserva
definida para este grupo e atendem aos requisitos de prqeto,
seguindo os mesmos passos descritos para os /mós Ethernet,
Token Ring e Fast Ethemet de acesso compartilhado.

. Como resultado, é gerada uma lista dos equipamentos que
podem ser empregados. Cada item desta lista contém o nome
do fornecedor, a identificação dos modelos de /mós e seu part#.
Tais itens são organizados em ordem crescente de custo.

f

5.Determinar a classe de

equipamentos que
pode ser empregada
em uma rede
backbone.

. Obtém o número de estações que devem ser ligadas a esta rede.

. Obtém o número e a tecnologia dos grupos de trabalho que
devem ser conectados a esta rede.

. Obtém o número e a tecnologia das redes óackbones que
devem ser conectadas a esta rede.

. Obtém a tecnologia definida para esta rede óac#bone.

. Obtém os tipos de enlaces com redes de longa distância
definidos para esta rede backbone.

. Obtém os parâmetros de prcjeto referentes a gerenciabilidade,
Eator de redundância e expansibilídade.

. Determina os conjuntos de classes de /mós de chassi(#uó de
uma única ou múltiplas tecnologias) que podem ser usadas:

Verifica se existem /zubs de chassi de tecnologia única no
mercado que possuem portas suficientes para conectar todos
pontos(estações, grupos de trabalho e redes bactbo/zes)
desta rede bacXóo/ze e atendem aos parâmetros de prcjeto.
Verifica se existem /mós de chassi de múltiplas tecnologias

que satisfazem às mesmas condições.
. Se este conjunto for vazio e tiver sido detectada restrição em

relação ao número de portas, in6omia ao proHetista que tal rede
bac#bone deve ser dividida em redes backbonei menores.

. Se este conjunto for vazio devido à incompatibilidade com
outros parâmetros de prQleto, informa o tipo do problema
detectado e solicita que tal rede óacióoPze sda redefinida.

. Se este codunto não for vazio, habilita as opções do menu
compatíveis e define a classe a ser sugerida pelo $istelp%  
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Tabela 5.38 Desaição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).

Seleção de Equipamentos

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
6.Verificar se a

configuração definida
para uma rede
backbone ésuportada
por um Àuó de chassi
de múltiplas
tecnologias do
mercado.

Obtém o tipo de enlace especificado para rede óacXóone de
nívelsuperior.
Obtém o número e tipos de tecnologia especificados para a
interconexão das estações servidoras e outros recursos de rede.
Obtém o número e tipo de tecnologia especificado para a

interconexão dos grupos de trabalho e redes Z)ac#óones de
nívelin6erior.

. Obtém os tipos de enlaces com redes de longa distância
definidos para esta rede bac#óone.

. Obtém a margem de reserva definida para o número de portas
do/zuó.

. Obtém o tipo de tecnologia deânido para a própria rede
backbone.

. Determina o número total e parcial de portas para cada tipo de
tecnologia de acesso à rede óac#óone e enlaces com rede de
longa distância.

. Verifica se existe algum #uó chassi de múltiplas tecnologias
cadastrado na base de dados de equipamentos, que implemente
uma rede óactóone com a tecnologia especificada e possua o
número e os tipos de portas para interconexão das estações,

grupos de trabalho e outras redes Z)ac#óones:
Se não existir nenhum /zuó que satisfaça tais parâmetros,
solicita ao prQjetista que redefina os tipos de portas para o
enlace com a rede Zlac#óone de nível superior e interconexão
das estações servidoras e recursos de rede.
Se existir /zuó que satisfaça a tais parâmetros, habilita a
continuação do procedimento de seleção de equipamentos.

2

7.Determinar a

combinação de
módulos LAN de /mós
de chassi com
diferentes número de

portas quetenha o
melhor custo.

Obtém o conjunto de Àz/ós de chassi de múltiplas tecnologias
que Foram selecionados:

.. Para cada /zuó, obtém o número de s/o/s.

Obtém o tipo de enlace especificado para rede óac#óone de
nívelsuperior.
Obtém o número e tipos de tecnologia especificados para a
interconexão das estações servidoras e outros recursos de rede.

. Obtém o número e tipo de tecnologia especiâcado para a
interconexão dos grupos de trabalho e redes óactóones de
nível inferior.

. Obtém a margem de reserva definida para o número de portas
do /zzzó.

. Determina o número total e parcial de portas para cada tipo de
tecnologia de acesso à rede óackóone, considerando a margem
dereserva.

18
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Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).

Seleção de Equipamentos

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
 

7.Determinar a

combinação de
módulos LAN de /ztíós

de chassi com
diferentes número de

portas quetenha o
melhor custo (Cont.).

. Verifica o tipo ou tipos de módulos (de tecnologia única ou de
múltiplas tecnologias) que podem ser empregados.

Se apenas módulos de tecnologia única puderem ser

empregados,
.. Para cada /zub do conjunto de Avós selecionados,

. Para cada tipo de tecnologia a ser empregada,
Obtém o número de modelos de módulos dessa tecnologia
existentes.

Para cada modelo de módulo, obtém o número de

portas existentes.
Obtém o número de portas necessárias.
Determina a combinação de módulos, que ofereça o

melhor aproveitamento em termos de número de portas
utilizadas e resulte em um menor custo.

Se módulos de uma única e de múltiplas tecnologias

puderem ser empregados,
.. Para cada /zub do conjunto de Àubs selecionados

Para cada tipo de tecnologia a ser empregada,
Obtém o número de modelos de módulos de tecnologia
única existentes.

Para cada modelo de módulo, obtém o número de

portas existentes.
Obtém o número de portas necessárias.
Para cada tipo de combinação de tecnologia,
Obtém o número de modelos de módulos existentes.

Para cada modelo de módulo, obtém o número de

portas existentes para cada tipo de tecnologia.
Determina o modelo de módulo que apresenta melhor
relação de custo e benefício em relação ao número de
portas newssárias.

. Determina a combinação de módulos de tecnologia única
e múltiplas tecnologias, que ofereça o melhor
aproveitamento em tempos de número de portas
utilizadas e resulte em um menor custo.
Determina o número total de s/o/s usados.

Verifica se existe alguma inconsistência em relação ao
número de s/o/s do Àub(número de módulos LAN +
módulos LAN-LAN + módulos LAN-WAN + módulo de

gerenciamento < número de s/ofs do buó).
Em caso positivo, retira este Ãuó do conjunto de/mós
selecionados.

. Gera uma relação contendo a configuração(número de s/o/s
utilizados, número e configuração de cada tipo de módulo
selwionado) de cada bzib do conjunto çig/mós selecionados.

18
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Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos (Cont.)

Seleção de Equipamentos  
Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
8.Determinar a

combinação de
módulos WANs de
/zz/bs de chassi com
diferentes números de
portas que tenham o
melhor custo.

Obtém o conjunto de #uós de chassi de múltiplas tecnologias
que foram selecionados:

Para cada Auó, obtém o número de x/ofs existentes e o
número de s/oís disponíveis (considerando que alguns s/o/s
já coram usados para módulos LAN).

Para cada acesso LAN-LAN através de pontes remotas,
Determina a tecnologia da rede local a ser conectada através
do enlace remoto.

Determina o tipo de enlace remoto (tipo de interface,
velocidade etipo de protocolo).

. Determina o número total e parcial de cada tipo de acesso
LAN-LAN.

. Para cada acesso LAN-WAN através de roteadores,
Determina o tipo de tecnologia da rede local a ser conectada.
Determina o tipo de enlace remoto (tipo de interface,
velocidade etipo de protocolo).
Determina os tipos de protocolos roteados (e.g., IP) e de

protocolos de roteamento (e.g., RIP ou OSPF).
. Determina o número total e parcial de cada tipo de acesso

LAN-WAN.
. Para cada/zub do conjunto de /zubs selecionados

Para cada tipo de acesso LAN-LAN, obtém o número de
modelos de módulos existentes.

Para cada modelo de módulo
Obtém o número de portas existentes.
Obtém o número de módulos necessários.

... Determina a combinação de módulos, que ofereça o melhor
aproveitamento em termos de número de portas utilizadas e
resulte em um menor çustb.

Para cada tipo de acesso LAN-WAN, obtém o número de
modelos de módulos existentes.
... Para cada modelo de módulo, obtém o número de portas

existentes.
Obtém o número de portas existentes.
Obtém o número de módulos necessários.

... Determina a combinação de módulos, que ofereça o melhor
aproveitamento em termos de número de portas utilizadas e
resulte em um menor custo.

Verifica se existe alguma inconsistência em relação ao
número de s/o/s do /zub (número de módulos LAN +
módulos LAN-LAN + módulos LAN-WAN + módulo de

gerenciamento < número de s/o/s do buó).
... Em caso positivo, retira este/zuó do conjunto de óuós

selecionados.

. Gera uma relação contendo a configuração(número de s/ofs
utilizados, número e configuração de cada tipo de módulo
selecionado) de cada #ub do conjunto de #uós seleciona4Q$  
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Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).

Seleção de Equipamentos

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R.

9.Selecionar um conjunto
de equipamentos que

podem ser usados
como rede óaclóone.

. Obtém a classe de /zuó selecionada.

. Obtém informações referentes a gerenciabilidade(arquitetura
de gerenciamento, tipo de MIB e modo de gerenciamento),
recursos de Ao/ wappilzg, fator de redundância(fonte dual),
confiabilidade (MTBF), expansibilidade (número de portas),
disponibilidade (MTTR) e tempo de garantia.

. Se tiver sido selecionado o Auó de chassi de múltiplas
tecnologias, obtém informações adicionais relativas a tipo de
acesso, protocolos roteados, tecnologias suportadas pelos
enlaces com a rede óacXóone de nível superior e estações
servidoras, tipos de módulos suportados (módulos de uma
única e de múltiplas tecnologias e de acesso WAN). Para os
módulos de tecnologias múltiplas, obtêm-se quais combinações
de tecnologias podem ser usadas. Para os módulos WAN,
obtêm-se informações sobre sua fiinção(ponte ou roteador) e
características básicas.

. Obtém a tecnologia selecionada para esta rede e para os seus
pontos de acesso (enlaces com estações servidoras ou recursos
de rede, grupos de trabalho e outras redes backbones) e os
parâmetros de prdeto específicos a cada uma dessas
tecnologias.

. Se tiver sido selecionada a classe de /zuZ)s de tecnologia única:
Para a tecnologia FDDI, obtém os tipos(estações SAS ou
DAS) e números de acessos e veriâca se o número total de
acessos é superior ao especificado pelas normas.
.. Em caso positivo, apresenta uma mensagem de erro.
... Em caso negativo, obtém, da base de dados, os Ãubs de

chassi FDDI, que possuem o número de portas suficientes
para interconectar todas as estações, os grupos de trabalho
e redes bac#óones especificados e suportar a margem de
reserva definida como parâmetro de prqeto.

Se o subconjunto de #uós não for vazio, determina quais
/mós atendem a todos e à parte dos requisitos.

Se o subconjunto de &uós que atendem a todos
requisitos não 6or vazio e este subconjunto tiver o
número mínimo de/zzzbs definido pelo prqetista, monta
uma lista de equipamentos ordenada por custo.
Caso contrário, apresenta uma mensagem de
advertência e uma tabela informando quantos
equipamentos atendem a cada parâmetro especificado.

. Se o subconjunto de #uós Êor vazio, apresenta uma
mensagem explicativa sobre o problema detectado,
possivelmente orientando no sentido de redimensionar tal

. Para a tecnologia ATM, obtém, da base de dados, o conjunto
de /zubs de chassi, que suportam o número de estações, grupos
de trabalho e redes óacXóones a serem conotados mais a

margem de reserva e, a partir daí, segue os passos descritos
ara os /mós de chassi FDDI.

{%,
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Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos (Cont.).

Seleção de Equipamentos

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
9.Selecionar um conjunto

de equipamentos que
podem ser usados
como rede óactóone

(Cont.).

. Se tiver sido selecionada a classe de Àuós de chassi de

múltiplas tecnologias, verifica se existem &ubs que suportam a
configuração definida para esta rede óackóone (número e tipo
de portas usadas na interconexão das estações servidoras,
recursos de rede, dos grupos de trabalho e outras redes
bac#óones e no enlace com uma rede bac#óone de nível

superior) (vede algoritmo 6).
Em caso positivo, obtém da base de dados de equipamentos o
conjunto de ;zz/ós de chassi de múltiplas tecnologias, que
suportam o número de estações(servidoras e recursos de
rede), grupos de trabalho e redes óac#bones a serem
interconectados mais a margem de reserva especificada.
.. Se o subconjunto de àzíós não 6or vazio, determina quais

/zubs atendem a todos os requisitos e quantos deles atendem

à parte dosrequisitos.
. Se o subconjunto de/mós que atendem a todos requisitos

não for vazio e este subconjunto tiver o número mínimo
de /zz/bs definido pelo projetista:

Determina o número e configuração dos módulos LAN
e WAN a serem utilizados para cada &uó deste
subconjunto (vida algoritmos 7 e 8).
Monta uma lista de equipamentos ordenada por custo.

Caso contrário, apresenta uma mensagem de advertência
e uma tabela ín6ormando quantos equipamentos atendem
a cada parâmetro especificado.

Em caso negativo, interrompe o procedimento de seleção de
equipamentos, esperando que o prqetista redeíina a
configuração especificada para a rede óacXóone.

. Como resultado, é gerada uma lista dos equipamentos que
podem ser empregados nesta rede óac#óone. Cada item desta
lista deve conter o nome do fomecedor, a identiHcação dos
modelos de /zzzbs selecionados e seu part#. Tais itens são
organizados em ordem crescente de custo.  
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Seleção de Equipamentos

Descrição do Algoritp!
. Detém)ina o tipo da ponte a ser empregada.
. Obtém informações de carácter geral referentes a parâmetros

de operação da ponte (e.g., capacidade de endereços, taxas de
retransmissão e filtragem e algoritmo de órfdgfng),

gerenciabilidade (arquitetura de gerenciamento, tipo de MIB e
modo de gerenciamento), confiabilidade (MTBF) e tempo de
garantia.
Se for uma ponte local:

Obtém as tecnologias das redes a serem interconectadas.
. Se for um ponte remota:

Obtém a tecnologia da rede local a ser conectada através do
enlace remoto.

Obtém informações específicas sobre o enlace remoto (e.g.,
tipo de interfaw, velocidade e tipo de protocolo, recursos de
compressão de dados e dia/-opz-demancf).

. Obtém da base de dados de equipamentos o conjunto de pontes

que implementam a interconexão de duas redes locais com a
tecnologia especiâícada (ponte local) ou a interconexão com
uma rede local com a tecnologia especificada e um enlace
remoto com os tipos de interface e protocolo e velocidades da
linha especificados(ponte remota).

Se o conjunto de pontes não for vazio, detemlina quais
atendem a todos os requisitos e quantos delas atendem à
parte dosrequisitos.

Se o subconjunto de pontes que atendem a todos requisitos
não for vazio e este subconjunto tiver o número mínimo de
equipamentos definido pelo proüetista, monta uma lista
desses equipamentos ordenada por custo.

.. Caso contrário, apresenta uma mensagem de advertência e
uma tabela informando quantos equipamentos atendem a
cada parâmetro especificado.

Se o subconjunto de pontes for vazio, apresenta uma
mensagem explicativa do tipo de problema detectado,
possivelmente inÊom)ando qual característica básica não foi
atendida.

. Como resultado, é gerada uma lista dos equipamentos que
podem ser empregados para implementar esta ponte(local ou
remota). Cada item desta lista contém o nome do fomecedor, a
identificação dos modelos de pontes selecionados e seu part#.
Tai

Identificação Algoritmo
lO.Selecionar um

conjunto de
equipamentos que
implementem a íilnção
de ponte.

Id.R
10,
18

{ '

Ç

(

Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).
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Seleção de Equipamentos

Descrição do Algoritm!
Obtém o tipo de tecnologia da rede local a ser conectada.
Obtém o tipo de enlace remoto(tipo de interface, velocidade
da linha, tipo de protocolo, recursos de compressão de dados e
dia!-on-demanã.
Obtém os tipos de protocolos roteados(e.g., IP) e de
roteamento (e.g., RIP ou OSPF), taxa de retransmissão, tipo de
algoritmo de roteamento usado e informações relativas a
gerenciabilidade (arquitetura de gerenciamento, tipo de MIB e
modo de gerenciamento), confiabilidade (MTBF) e tempo de
garantia.

. Obtém, da base de dados, os roteadores que implementem a
interconexão de uma rede local com a tecnologia especificada

e uma rede de longa distância, Guio acesso é definido através
dos tipos de interface e protocolo, velocidades da linha e
parâmetros referentes a protocolos roteados e de roteamento.

Se o subconjunto de roteadores não for vazio, determina
quais atendem a todos e à parte dos requisitos.

Se o subconjunto de roteadores que atendem a todos
requisitos não for vazio e este subconjunto tiver o número
mínimo de equipamentos definido pelo proyetista, monta
uma lista desses equipamentos ordenada por custo.
Caso contrário, apresenta uma mensagem de advertência e
uma tabela informando quantos equipamentos atendem a
cada parâmetro espeçiâícado.

Se o subconjunto de roteadores for vazio, apresenta uma
mensagem explicativa do tipo de problema detectado,
informando qual característica básica não foi atendida.

. Como resultado, é gerada uma lista dos equipamentos que
podem ser empregados para implementar este roteador: Cada
item desta lista contém o nome do fornecedor, a identificação
dos modelos de roteadores selecionados e seu part#. Tais itens

são organl

Identificação Algoritmo
l l .Seiecionar um

conjunto de

equipamentos que
implementem a fiação
de roteador.

Id.R
4, 7,
12,
18

/

Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).
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Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).

Seleção de Equipamentos

Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R
} 2.Selecionar um

conjunto de
equipamentos que
implementem um
conjunto de pontes e
roteadores.

. Para cada acesso LAN-LAN local,
Obtém as tecnologias das redes a serem interconectadas.
Obtém informações relativas a parâmetros de operação da
ponte (e.g., capacidade de endereços, taxas de retransmissão
e filtragem e algoritmo de brfdgíng).

. Determina o número total e parcial de cada tipo de acesso
LAN-LAN local.

. Para cada acesso LAN-LAN remoto,

Obtém a tecnologia da rede local a ser conectada através do
enlace remoto.
Obtém o tipo de enlace remoto (e.g., tipo de interface,
velocidade etipo de protocolo).
Obtém informações relativas a parâmetros de operação da
ponte (e.g., capacidade de endereços, taxas de retransmissão
e filtragem e algoritmo de órfdging) e recursos do acesso
remoto (e.g., compressão de dados e dfa/-on-deman4.

. Determina o número total e parcial de cada tipo de acesso
LAN-LAN remoto.

. Para cada acesso LAN-WAN através de roteadores,

Obtém o tipo de tecnologia da rede local a ser conectada.
Obtém o tipo de enlace remoto (tipo de interface, velocidade
etipo de protocolo).

. Obtém informações adicionais referente aos tipos de protocolos
roteados (e.g., IP) e de protocolos de roteamento (e.g., RIP ou
OSPF), taxa de retransmissão, tipo de algoritmo de roteamento
empregado e recursos do acesso remoto(e.g., compressão de
dados e dual-on-deman®.

. Determina o número total e parcial de cada tipo de acesso
LAN-WAN.

. Obtém informações de carácter geral referentes a
gerenciabilidade (arquitetura de gerenciamento, tipo de MIB e
modo de gerenciamento), conâiabilidade (MTBF) e tempo de
garantia.

. Obtém da base de dados de equipamentos o conjunto de/mós
que implementem os diversos tipos de acesso LAN-LAN local,
LAN-LAN remota e LAN-WAN.  
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Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Aplicados na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos(Cont.).

Seleção de Equipamentos  
Identificação Algoritmo Descrição do Algoritmo Id.R  
12.Selecionarum 1 - SeoconluntodeÀuósnãoforvazio,determinaquais l 4,7,

conjunto de l atendem atodos e à parte dos requisitos. l lO,
equipamentos que «. Se o subconjunto de /mós que atendem a todos requisitos l 12,mH=:== "'=;======n:==:=':====m=. 1 ;;m=:===;. ==:===u;=;:i:;;::==;==='n;:;:
roteadores(Cont.). l conjunto:

Para cada tipo de acesso LAN-LAN local, obtém o
número de modelos de módulos existentes.

Para cada modelo de módulo
>> Obtém o número de portas existentes.
>> Obtém o número de módulos necessários.

Determina a combinação de módulos, que ofereça o
melhor aproveitamento em termos de número de portas
utilizadas e resulte em um menor custo.

Para cada tipo de acesso LAN-LAN remoto, obtém o
número de modelos de módulos existentes.

Para cada modelo de módulo

>> Obtém o número de portas existentes.
>> Obtém o número de módulos necessários.
Determina a combinação de módulos, que ofereça o
melhor aproveitamento em termos de número de portas
utilizadas e resulte em um menor custo.

Para cada tipo de acesso LAN-WAN, obtém o número de
modelos de módulos existentes.

Para cada modelo de módulo, obtém o número de
portas existentes.
>> Obtém o número de portas existentes.
>> Obtém o número de módulos necessários.
Determina a combinação de módulos, que ofereça o

melhor aproveitamento em termos de número de portas
utilizadas e resulte em um menor custo.

Verifica se existe alguma inconsistência em relação ao
número de s/o/s do Ãub(número de módulos LAN-LAN
local + módulos LAN-LAN remoto + módulos LAN-WAN
+ módulo de gerenciamento < número de i/ofs do /zuó).
. Em caso positivo, retira este/zuó do conjunto de /mós

selecionados.

.. Caso contrário, apresenta uma mensagem de advertência e
uma tabela informando quantos equipamentos atendem a
cada parâmetro especiâcado.

Se o subconjunto de roteadores for vazio, apresenta uma
mensagem explicativa do tipo de problema detectado,
informando qual característica básica não foi atendida.

. Como resultado, é gerada uma lista dos equipamentos que
podem ser empregados na âinção de um conjunto de pontes e
roteadores. Cada item desta lista contém o nome do

fomecedor, a identificação dos modelos de #uós selecionados e
seu part#. Tais itens são organizados em ordem crescente de
custo.
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Seleção de Equipamentos

Descrição do Algoritmo
Varre todos os grupos de trabalho e ordena-os em ordem
alíàbética deidentificação.

Obtém para cada grupo de trabalho informações relativas a sua
identificação, seu tipo (intra ou enter-andar), sua localização
(identificação do prédio e andar), número de estações por tipo
(de trabalho, servidoras e recursos de redes), identificação do
fornecedor, identificação do modelo do /zub e part#; se, for /zub
de chassi, identificação de cada módulo, número de portas por

tipo (tecnologia de rede) e part#; e identificação e part# de
qualquer outro componente (e.g. fonte de alimentação) que 6or
necessário.
Varre todas as redes backbones e ordena-as em ordem
alfabética de identificação.

. Obtém para cada rede óacXóone informações relativas a sua
identificação, seu tipo (entra-andar, enter-andar ou predial),
sua localização (identificação do prédio e andar), número de
estações por tipo(servidoras erecursos de redes), número de
grupos de trabalho, número de redes óac#bones, identificação
do fornecedor, identificação do modelo do Àub e part#; e se,
for bz/ó de chassi, identificação de cada módulo, número de

portas por tipo (tecnologia de rede) e part#; e identificação e
part# de qualquer outro componente (e.g. fonte de
alimentação) que for necessário.

. Varre todos elementos de interconexão individuais

(equipamentos de mesa) e ordena-os em ordem alfabética de
identiâcação.
Obtém, para cada elemento de interconexão, informações
relativas a seu tipo(ponte ou roteador), localização
(identificação do prédio e andar), número de portas por tipo
(LAN ou WAN), identiâcação do fomecedor, identificação do
modelo e part#.
Varre todos conjuntos elementos de interconexão
(equipamentos de chassi) e ordena-os em ordem alfabética da
sua localização(identificação do prédio e andar).
Obtém, para cada conjunto de elementos de interconexão,
informações relativas a identificação e tipo(ponte ou roteador)
de cada elemento individual, tipo(ponte ou roteador),

identificação do fomecedor, identificação do modelo do /zuó; e
part#, identificação de cada módulo, número de portas por tipo
(LAN ou WAN) e part#; e identificação e part# de qualquer
outro componente(e.g. fonte de alimentação) que for
necessário.

Identificação Algoritmo
13.Gerar uma relação de

equipamentos usados
no prometo.

Id.R

/)

Tabela 5.38 Descrição dos Algoritmos Apliwdos na Etapa de Seleção de Equipamentos das Sub-Redes
pela Ferramenta de Seleção de Equipamentos (Cont.).

5.3.2.3 Base de Dados

A base de dados dessa ferramenta constitui-se, basicamente, daquela empregada no cadastro de

equipamentos. E organizada seguindo a hierarquia básica de classes apresentada na Figura 5.24.
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Equipamentos
" de Rede \

Hubs l Módulos

Equipamentos
delnterconexão

Figura 5.24 - Hierarquia Básica dos Equipamentos de Rede

A hierarquia de classes dos /zubs é apresentada na Figura 5.25. Como pode-se constatar, os /zz/Z)s são

divididos em dois grandes grupos: os /zz/bs de mesa e os buós de chassi, sendo os primeiros mais

utilizados a nível de grupo de trabalho e os outros a nível de rede backbone.

Os /zubs de mesa são subdivididos, ainda, em duas subclasses: os óuós empilháveis e não empilháveis.

Os /mós empilháveis correspondem a buós que podem ser conectados entre si através de um cabo

extensor da via interna do #ub; como resultado, os /zzlós interconectados comportam-se como um único

/zz/ó. Esta classe de #ub é encontrada, somente, para as tecnologias Ethemet e Token Ring. Por outro

lado, os buós não-empilháveis não oferecem a possibilidade de ampliar o número de estações da rede,

simplesmente, pela adição de um cabo e um outro bub similar; para tanto, faz-se necessário utilizar um

repetidor. Tais Àuós podem suportar uma ou mais tecnologias simultaneamente. Os /mós de múltiplas

tecnologias possuem, geralmente, várias portas com baixa taxa de transmissão (e.g., tecnologia

10BaseT) e algumas portas com alta taxa de transmissão (e.g., tecnologia Fast Ethernet, FDDI ou

ATM). O primeiro tipo de porta costuma ser empregado para conectar estações de trabalho, enquanto o

outro tipo de porta é usado na conexão das estações servidoras ou no enlace com a rede óackóone, por

exemplo. Os /zz/ós não-empilháveis podem implementar, ainda, o modo de acesso compartilhado ou

comutada. No modo de acesso compartilhado, as estações compartilham uma via através de um método

de controle de acesso ao meio, como é o caso do CAMA/CD(Can'fer Senso .A/u/r@/e .4ccess/Co//fsion

Z)erecrfozz) usado em redes Ethernet e Fast Ethemet. Se o /zuó suportar várias tecnologias, os diversos

segmentos de rede intemos ao /zub são conectados através de pontes intimas. No modo de acesso

comutada, as diversas portas do #ub são ligadas entre si através de uma matriz de comutação intema.

Os bz/bs de çhassi, por sua vez, são, também, subdivididos em duas subclasses: os /zzzbs de tecnologia

única e de múltiplas tecnologias. Esta classe de bzzós suporta, em geral, altas taxas de transmissão. Os

huós de tecnologia únim podem ser usados tanto em grupos de trabalho especiais, que trabalhem com

aplicações especiais(e.g., sistemas de CAD/CAM), como também em redes óackbones. Por último, os

/zubs de chassi de múltiplas tecnologia são considerados/zzlbs de propósito geral por suportarem módulos

de redes locais de tecnologias diversas, módulos WAN, entre outros. São, contudo, equipamentos caros,

cuja utilização justifica-se, hoje, somente a nível de óacXbone.
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Habs

Mesa Chassi

Empilháveis. Não-

Empilháveis

Tecnologia
Unida .

FDDI

Múltiplas
Tecnologias

Ethernet Token Tecnologia Múltiplas
Tecnologias

1 '
Não-

Comutada

ATM
Unida

Não-Comutada Comutado

Comutado

Figura 5.25 - Hierarquia de Classes de /7ubs

Os equipamentos de interconexão são empregados na ligação de redes locais, de mesmas tecnologias ou

não, ou de redes locais com redes de longa distância. No primeiro caso, é usual se empregar repetidores,

embora possam ser utilizadas pontes se for desdado isolar o tráfego entre os segmentos de rede

conectados. Se, contudo, as redes locais forem de tecnologias diferentes empregam-se pontes, que podem

ser locais ou remotas. As pontes podem também ser, eventualmente, substituídas por roteadores. Por

último, a interconexão de redes locais e de longa distância é realizada através de roteadores. Tais

equipamentos de interconexão de redes locais e/ou de longa distância são divididos em duas classes,

conforme ilustra a Figura 5.26: de mesa e chassi. Os equipamentos de mesa implementam, geralmente,

uma das filnções de repetidor, ponte ou roteador. Os #z/óx de chassi podem implementar todas estas

fiinções, dependendo, somente, de possuírem o módulo de acesso correspondente.

Equipamentos de
Interconexão

Mesa Chassi

Rq "d'' /
Ponte Ponte
Local Remota

Roteador

Figura 5.26 - Hierarquia de Classes de Equipamentos de Interconexão

Os módulos, por sua vez, são classificados segundo a hierarquia da Figura 5.27. Tais módulos podem ser

utilizados tanto em /zub de chassi como de mesa. Podem implementar um segmento de rede, oferecer o

acesso ao óacAp/a/ze do equipamento, realizar alguma função de interconexão de redes ou oferecer

facilidades que permitam efetuar o gerenciamento do Ãzíó considerado. Nos Àzzós de chassi, podem

ocupar um ou mais s/o/s do mesmo. Nos #z/Z)s de mesa, correspondem, de modo geral, a módulos
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intemos. Como exemplos, podem-se citar os módulos de gerenciamento e ponte intema. Um módulo de

ponte em um /zz/b empilhável pode ser usado para dividir um segmento de rede, constituído pelos

diversos bubs conectados entre si, em segmentos menores, isolando o tráfego entre eles.

Módulos

,.,----'' L.fN Gerenciamento

Tecnologia

/ ÚTi«'
Não-

Comutada

Comutada

Ponte
Local

WAN

Múltiplas .
Tecnologias

Não-
Comutada

Ponte Remota Roteador

Comutada

Figura 5.27 - Hierarquia de Classes de Módulos de Hzlós e Equipamentos de Interconexão

As Tabelas 5.39 e 5.40 relacionam, respectivamente, as diversas subclasses de bz/bs de mesa e de chassi

aos seus atributos. Na Tabela 5.39, como pode-se observar, tais atributos estão organizados em grupos

relativos a características gerais e dimensionamento, características específicas a cada tecnologia,

parâmetros de comutação, parâmetros dos módulos internos(porta de extensão, porta de conexão com

enlace bac#óone, ponte e interface WAN), parâmetros de gerenciamento, recursos adicionais (e.g.,

fontes duais) e generalidades. Na Tabela 5.40, os atributos associados aos /mós de chassi estão, também,

organizados em grupos referentes a características gerais e dimensionamento, características específicas

a cada tecnologia, parâmetros de gerenciamento, recursos adicionais e generalidades. Vale observar, que

no caso dos Ãubs de chassi, tem-se, como parâmetros importantes de avaliação, aqueles pertinentes à

capacidade do seu óac©)/azze, que é determinante na possibilidade de incorporação de tecnologias

emergentes. A relação dos atributos espwificados para as demais classes de equipamentos de rede bem

como a descrição detalhada dos atributos aqui apresentados e dos valores, que podem assumir, podem

ser encontradas em [CARVALH095b] .
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Tabela 5.39 - Atributos das Diversas Subclasses de Hubs de Mesa

Características Hubs

Empilháveis

IOBaseT

Elubs

Empilháveis

Tokcn RIDE

lluós Nlo-
Empilháveis

Não-Comutados

Tecnologia Única

fiNOs Não

Empilháveis Não-
Comut&dos Multi-

Tecnologias

/f#DS Nao-

Empilháveis
Comutador  

Tecnologia de Rede
K 8        

Taxa de Transmissão     Foken Rins l Open Ktng l OKen Kutg  
Tipo de Acesso 8          
Número Máximo de

f/Kó: Empilhados

K 8        
Número Máximo de

Hzíós Cascateados     100VG-AnyLAN      
Número de Portas K        
Meios Físicos de Tx K K      
Tipos Portas 100BaseT          
Função HHó FDDI     FDDI    
Tipos de Acesso FDDI     FDDt    
Tipos de Acesso ATM          
No. Canais Lógicos          
Técnica de Comutação          
Capacidade Comutação          
Taxa de Comutação          
Suporte a VLANs          
Tipos de Módulos R X      
Número de Módulos   8      
Expansão RI/RO   B Token Ring loken King  
Tipos de Portas RI/RO   X Token Rins loken King  
Enlaces para Bac#bone
au Grupos de trabalho

R X

     
Ponte Intima/Módulo K        
Tecnologias da Ponte K B      
Capacidade Endereços

R        
Taxa de Retransmissão B        
Algoriüno de f?ridging

K B      
Inteúaces WAN R        
Protocolos WAN 8        
Módulo Gerençiamento 8 8      
Arquit. Gerenciaimnto

K        
Tipo de MIB R B      
Modos Gerençiamento K        
Portas Gerenciannnto R        

  Dualidade das Fontes 8 K      
  LoadSharing R        
  RotSwapping

K        
  Sinalização do Painel B        
  h4TBF K R      
  Memnismos Segurança K        
  Tempo de Garantia 8        
  Custo K B      
  Parta K    
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Tabela 5.40 - Atributos das Diversas Subclasses de .llabs de Chassi

A Figura 5.28 contém a hierarquia de agregação(ou conraínmelzr), que mostra a relação existente entre

os diversos equipamentos de rede. Os/zubs de mesa possuem, obrigatoriamente, portas de awsso de uma

ou mais tecnologias. Opcionalmente, podem possuir módulos de ponte intema, usada para segmentar a

rede implementada através de um /zuZ) ou de um conjunto de /zubs conectados entre si ou para

interconectar este óuó a um outro; módulos de WAN para conexão com redes locais remotas ou redes de

longa distância; e um módulo de gerenciamento. Alguns fornecedores, oferwem #uós já com módulo de

gerenciamento embutido. Tanto em um caso como no outro, os óuós que podem ser gerenciados, são

ditos/zuósinteligentes

Os /zubs de chassi podem ter as mesmas classes de módulos dos Após de mesa e, obrigatoriamente, pelo

menos um módulo de LAN, que pode ser de uma ou mais tecnologias. Em relação, ao módulo de

nto. valem as mesmas observações feitas para os /zz/ós de mesagerenctame

Características Eluó de Chassi

Propósito Geral

JZuó de Chassi
Dedicado - FDDI

H&ó de Chassi
Dedicado - ATM

Tecnologia Suportadas 8 R  
Velocidade BacÉp/ane 8 K  
Vias do Bacio/ane 8 R  
Técnica de Comutação

do BacÁp/ane

R X  
Número de S/o/s H K  
Número Máx. Portas R R  
No. Máx. Segnent/HKó R K  
Meios Físicos de Tx   8  
Algort. Bridging Intimo B    
Função Mod/HKb FDDI 8 R  
Tipos de Acesso FDDI FDDI K  
Suporte a VLANs Módulos Comutados    
Tipos de Awsso ATM ATM    
No de Canais Virtuais ATM    
Módulo Gerenciamento R R  
Arquit. Gerenciamento R R K

Tipo de MIB K K  
Modos Gerenciamento 8 R  
Portas Gerenciamento K K  
Carga de Software R K  
Hot Swapping 8 B  
Dualidade das Fontes B 8  
LoadSharing R 8  
Sinalização do Painel R K  
Sistema ReÊigemção R 8  
MTBF 8 8 8

MTTR R 8  
Mecanismos Segurança K 8  
Tempo de Garantia R R  
Custo 8 8  
Part# 8 K  
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Os equipamentos de interconexão de mesa (e.g., repetidores, pontes e roteadores) podem ou não ser

gerenciáveis, valendo o mesmo para os equipamentos de chassi. Esses últimos devem possuir pelo menos

uma das duas classes de módulo, de ponte local ou WAN.

/

J

Equipamento
de Rede

Hubs de
Mesa

Hubs

/T":l
LAN

Eqpto
Interconexão

Mesa

Eqpto
Interconexão

,.'' Chassi
/

/

/

Ponte
Local .'

WAN Gerência
mento

Ponte
Local

WAN Gerência
mento

Gerencia
mento

Ponte WAN
Local

Gerencia
mento

Legenda:

relação de confainmenf obrigatória

- relação de conta/nmerzr opcional

- relação de confaílz»zenr condicional

')
)

')
'1

'1
'3
'3

'3
'3

'1
'3
'3
')
'3
'3
'3
'3

')

'3

Figura 5.28 - Hierarquia de Agregação dos Equipamentos de Rede.

5.4 Considerações Finais
No decorrer desse capítulo, foram apresentadas duas ferramentas de auxílio ao prometo de redes locais: a

ferramenta de cabeamento estruturado e a de seleção de equipamentos. Tais ferramentas coram propostas

como resultado da experiência de um prQjeto de redes, envolvendo vários prédios de um campus,

desenvolvido pelo LARC(Laboratório de Arquitetura de Redes de Computadores). Na época deste

prometo, constatou-se a complexidade da sua realização devido ao grande volume de informações

manipuladas pelo prdetista e o requisito de que o mesmo tivesse uma base sólida de conhecimento na

área

Estas ferramentas foram concebidas com o olÜetivo de atender a tais necessidades. A ferramenta de

cabeamento estruturado tem, como sua característica principal, o fato de verificar regras de prometo de

sistemas de cabeamento estruturado, que são bastante rígidas, e de auxiliar o proHetista na escolha

adequada dos componentes de distribuição dentro do espaço de opções preconizado pelas respectivas

normas de padronização. A Ferramenta de seleção de equipamentos, por outro lado, têm, como principal

característica, o fato de sistematizar as etapas do prometo físico de redes locais e por colocar à disposição

e auxiliar o prQjetista a tratar uma base de dados de equipamentos de rede extremamente rica em

informações.

A concepção destas ferramentas envolveu a definição de mais de 130 regras de prqeto e a especificação

de mais de 90 algoritmos.
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Capítulo Considerações Finais

6.1 Avaliação dos Resultados

O desenvolvimento dessa tese de doutorado culminou com alguns importantes resultados: a elaboração

de uma metodologia de prdeto de redes locais corporativas; a identificação, compilação e definição das

regras de prcjeto e seus algoritmos de aplicação; e a especificação de duas ferramentas de suporte à

utilização prática dessa metodologia.

A metodologia proposta sintetiza a experiência prática acumulada em prqetos desta natureza.

Sistematiza, de modo oUetivo, as suas etapas de desenvolvimento e, pelo hto de estar calcada na análise

das características, necessidades e tendências evolutivas do ambiente corporativo considerado, a sua

aplicação garante que os resultados obtidos, de fato, atendam às necessidades desse ambiente e permitam

a evolução da solução proposta de modo a incorporar novas tecnologias e serviços, tendo, como

consequência imediata, a preservação dos investimentos realizados. A aplicabilidade de tal metodologia

pôde ser comprovada através da realização de proyetos de portes variados, envolvendo vários prédios de

um campus e, em outros casos, alguns andares de um prédio.

)

Contudo, apesar de se tratar de uma metodologia bastante poderosa, a sua aplicação requer do proyetista

conhecimentos sólidos sobre as tecnologias de rede e suas principais características; sobre as regras de

prometo relativas a sistemas de cabeamento, outras puramente tecnológicas e algumas de caráter geral; e

sobre a grande diversidade de produtos de rede disponíveis no mercado. Isto sem levar em conta que o

domínio de tal conhecimento é um processo dinâmico, pois a cada dia que passa surgem novas

tecnologias cada vez mais rápidas e, também, novos produtos que implementam tais tecnologias

emergentes e tecnologias já estabelecidas, no sentido de incorporar aos produtos existentes novos

recursos e facilidades em decorrência da demanda originada pelo usuário e pela própria competitividade

natural do mercado. Mesmo de posse de tal bagagem de conhwimento, o proUetista pode incorrer em

erros, devido às peculiaridades de cada prometo e ao grande volume de informações que deve manipular,

nem sempre propondo a solução mais adequada ao ambiente considerado.

'3

''3

')

')
'3
']

No sentido de garantir a obtenção de prQjetos de rede com maior qualidade e precisão, identificou-se,

então, a necessidade de desenvolver ferramentas de suporte à aplicação de tal metodologia. Foram

propostas no decorrer desse trabalho a implementação de duas ferramentas: "hrramenta de cabeamento

estruturado" e "ferramenta de seleção de equipamentos", que objetivam auxiliar o prqetista na fase de

prometo físico da metodologia proposta. A primeira ferramenta oferece recursos para a realização do

prqeto de cabeamento estruturado, verificando e implementando regras de prometo e ajudando o

prqetista na seleção dos componentes de distribuição mais adequados ao mesmo. A segunda ferramenta
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implementa um "drive/'" da referida metodologia, permitindo ao prqetista especificar a topologia da

rede, criando sub-redes(gupos de trabalho ou redes óac#bones) que devem constituir tal rede, e definir

as tecnologias e os equipamentos a serem empregados na sua implementação. Durante todo esse

processo de desenvolvimento do que se chamou de especificação da configuração física da rede, todas as

decisões tomadas pelo prcjetista são verificadas pela Ferramenta, mediante a aplicação de regras

tecnológicas e de caráter geral que sintetizam a experiência prática em prometo de redes. Além disso, tal

ferramenta apresenta sugestões relativas a tecnologias e equipamentos de rede adequados ao prometo, pré-

selecionados a partir de informações referentes aos requisitos de prometo e características do ambiente de

informática considerado, fornecidas pelo próprio prdetista.

Tais ferramentas coram especificadas, de maneira minuciosa, a nível de interface homem-máquina,

tendo sido definidos todos os comandos a serem disponibilizados ao proüetista e a ação executada pela

ferramenta em decorrência da sua ativação. A nível de implementação, foram levantados todos os

algoritmos a serem implementados, que perfazem um total de .93 algoritmos, as macro filnções a serem

executadas pelos mesmos e as regras aplicadas em cada caso, num total de 136 regras, além da estrutura

da base de dados que deve dar suporte ao seu desenvolvimento. O próximo passo seria refinar tais

algoritmos em termos de procedimentos e estrutura de dados e partir para sua implementação efetiva,

uma vez que todo o processo de criação e decisão de prometo das ferramentas, propriamente ditas, está

contido na especificação elaborada.

6.2 Contribuições do Trabalho

Dentro do escapo desta tese e dos resultados descritos anteriormente, podem-se identificar contribuições

de duas naturezas: a primeira de caráter exclusivamente informativo, envolvendo pesquisa bibliográfica,

aproftlndamento de conhecimento e elaboração de texto explicativo sobre tecnologias de redes locais e

metropolitanas existentes e emergentes, e a segunda de caráter inovador, englobando a especificação de

uma metodologia de prcjeto de redes locais, o levantamento das regras de prqeto e descrição dos

algoritmos empregados na sua verificação e aplicação e a especificação de ferramentas de suporte à

utilização prática dessa metodologia.

Em relação à contribuição de caráter informativo, a parte inicial do texto que compõe esta tese de

doutorado, mais especificamente os capítulos 2 e 3, traz um tutorial contendo:

e conceitos gerais sobre tecnologias de rede, incluindo técnicas de comutação, modos de transmissão

(assíncrono, síncrono e isócrono) e classificação de redes;

e apresentação das tecnologias de redes locais, detalhando-se o modo de operação e funcionalidades

básicas de redes como Ethemet e Token Ring, além de tecnologias emergentes como Fast Ethemet

e 100VG-AnyLAN;
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e apresentação das tecnologias de redes locais/metropolitanas, usadas mais no contexto de redes

bac#óones, valendo o mesmo enfoque, aplicado às redes locais, para redes FDDI(/'íóer

Distributed Data Interfaces e PtTM. (Àsynchronous Tramfer Modem',

e descrição das principais soluções adotadas na interconexão de redes de mesmas tecnologias ou

tecnologias distintas entre si e de redes locais e redes de longa distância e dos tipos de

equipamentos empregados em cada caso;

e análise comparativa das tecnologias de rede;

e apresentação da tecnologia de cabeamento estruturado, envolvendo os sistemas de distribuição do

campus e os sistemas vertical e horizontais de um prédio O primeiro tipo de sistema de

distribuição é empregado na interconexão de vários prédios de um campus, enquanto o sistema

vertical é usado na interconexão de todos andares de um prédio e o sistema horizontal na ligação

de todos pontos de acesso (ou tomadas de comunicação) de cada um desses andares.

No que diz respeito ao aspecto inovador da tese, são especiHcados uma metodologia de prometo de redes

locais, regras de prctjeto e seus algoritmos, e ferramentas de suporte à aplicação dessa metodologia,

descritos ao longo dos capítulos 4 e 5, que trazem, como contribuições:

e a especificação de uma metodologia específica para o prometo de redes locais corporativas, segundo

fases bem deHmidas no que tange às suas entradas, funções executadas e resultados gerados;

''x

''')

e o levantamento de todas regras de prdeto referentes a sistemas de cabeamento estruturado,

tipologias e twnologias de rede, extraídas de normas de padronizações, livros e artigos

especializados e da experiência prática em prometo de redes;

e a identificação de ferramentas necessárias ao suporte da metodologia proposta, mais

especiãcamente à Case de prcjeto físico, incluindo uma ferramenta de prometo de sistemas de

cabeamento e outra de especificação da tipologia e tecnologias de rede e seleção de equipamentos;

e a especificação dessas fenamentas em termos da sua interface homem-máquina, da documentação

de prdeto gerada pela mesma, da descrição macro dos algoritmos executados com o respectivo

mapeamento das regras de prdeto aplicadas em cada caso e da base de dados que deve suportar

tais algoritmos.

Vale ressaltar, que na literatura é possível encontrar publicações sobre algoritmos e análise de proyetos

de redes de longa distância, envolvendo principalmente redes de comutação de pacotes [AHUJA85] e

[KERSHENBAUM93], ou, ainda, metodologia.de caráter mais gera] como é o caso de]WALFORD90].

No caso específico de prqjeto de redes locais e metropolitanas, dispõe-se apenas de publicações que se

restringem a descrições sobre técnicas e parâmetros de prometo definidos para cada tecnologia de rede em

particular [SPOHN93], [MIRCHANDAN193] e [ROBBINS94]; não se encontram referências

bibliográficas sobre metodologias específicas para redes locais incorporando múltiplas tecnologias.



Capítulo 6 - Considerações Finais 291

Em relação às ferramentas, no mercado, podem-se, encontrar diversas ferramentas para prqetos de redes

de longa distância de comutação de pacotes (i.e., X.25), sendo que algumas delas incorporam recursos

para prometo de redes de comutação de células (e.g., Fume Relay e ATM). Para redes locais, existem,

apenas, íêrramentas de simulação e modelagem analítica de tráfego da rede, usadas para determinar se a

mesma suporta, por exemplo, um dado tipo de ap]icação [JANDER95]. Não existem ferramentas

específicas para a elaboração de prQletos de redes locais, sendo, no caso do prometo de cabeamento

estruturado, usual empregar ferramentas de CAD de propósito geral. Existem, por outro lado,

ferramentas de gerenciamento de sistemas de cabeamento estruturado já instalados.

6.3 Trabalhos Futuros

Os trabalhos desenvolvidos dentro do contexto desta tese, em particular a metodologia de projeto

proposta, devem oferecer subsídios ao desenvolvimento de outros proUetos de redes locais pelo próprio

LARC/EPUSP e, eventualmente, por outras instituições com interesse na área.

No que tange às ferramentas de prometo especificadas, estão previstas atividades, dentro do

LARC/EPUSP, relacionadas à criação de uma base de dados de equipamentos de rede, ao refinamento

dos algoritmos propostos e à implementação das ferramentas, propriamente ditas. A curto prazo, tal base

de dados deve ser disponibilizada para acesso via Internet para a comunidade acadêmica e da indústria,

servindo de base à elaboração de outros trabalhos na área. O refinamento dos algoritmos e a

implementação das ferramentas, por sua vez, devem ser efetuados dentro do escopo de dissertações de

mestrado, tendo-se, como meta, o seu emprego para fins didáticos e em proyetos realizados pelo próprio

LARC/EPUSP.

''1
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