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Da Aula Anterior

Neste  curso  utilizaremos  o  modelo  híbrido  proposto,  por 
Tanenbaum,  que  pode  ser  entendido  como  um  modelo  OSI 
modificado.  No  entanto  nos  concentraremos  no  TCP/IP  e 
protocolos afins.
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Internet

"A Internet não é de modo algum uma rede, mas 
sim um vasto conjunto de redes diferentes que 
utilizam certos protocolos comuns e fornecem 
determinados serviços comuns."



   

ARPANET

●1950- Guerra Fria, Projeto de Paul Baran da RAND 
para Departamento de Defesa dos E.U. Baran propus 
o uso  de tecnologia digital de comutação de pacotes.



   

ARPANET

●11957- Criação da ARPA - Advanced Research 
Projects Agncy
●1967- Larry Roberts, diretor da ARPA, apresentou a 
idéia proposta por Wesley Clark de criar uma sub-rede 
comutada por pacotes. 
●O sistema proposto apresentado já existia em pequena 
escala interligando vários servidores do National 
Physical Laboratory, na Inglaterra.  



   

Estrutura

●Minicomputadores IMPs - Interface Message 
Processors. 
●Linhas de transmissão de 56 kbps. 
●Cada IMP seria conectada a pelo menos dois 
outros IMPs
●Cada nó da rede deveria ter um IMP e um host. 
Cada host podia enviar mensagens  de até 8.063 
bits que seriam divididos pelo IMP em pacotes de 
no máximo 1.008 bits.
●Cada pacote era recebido integralmente antes de 
ser encaminhado (store-and-forward)



   

Implementação

●1968- A BBN, empresa de consultoria de 
Cambridge assinou contrato para montar a sub-
rede e desenvolver os softwares para ela.
●Os IMPs foram montados em minicomputadores 
Honeywell-316  (12 K palabras de 16 bits de 
memória principal)



   

Implementação

●IMPs interligados por linhas privadas de 56 kbps



   

Inplantação

Crescimento da ARPANET (a) Dezembro de 1969 (b) julho de 1970 (c) Março de 1971 
(d) Abril de 1972 (e) Setembro de 1972



   

Outras Pesquisas

●Desde um caminhão rodando na Califórnia 
enviaram mensagens via radio à SRI, que mandou 
pela ARPANET até a costa leste e depois por 
satélite para à University College em Londres. 
●Isto levou ao desnvolvimentos de novos 
protocolos como o TCP/IP 
●Os protocolos TCP/IP foram rapidamente 
inseridos no UNIX pela University of California 
em Berkeley.
●O aumento da rede nos anos 80 levou ao 
desenvolvimento do DNS (Domain Name System) 



   

NFSNET

●No final da década de 1970 a NFS (National 
Science Fundatios) percebeu a importância da 
ARPANET para o desenvolvimento das pesquisas 
universitárias
●Para entrar na ARPANET uma universidade tinha 
que ter contrato com o Departamento de Defesa dos 
E.U.
●A NFS começou a desenvolver uma sucessora para 
a ARPANET



   

Estrutura

●Construção de uma rede de backbone para conectar 
sus centros de supercomputadores
●Cada supercomputador foi conectado a um LSI-11 
fuzzball



   

Estrutura

●Cada fuzzball era conectado a linhas privadas de 56 
kbps
●Os fuzzball se comunicavam utilizando TCP/IP



   

Crescimento

●Foram alugados canais de fibra óptica de 448 Kbps
●Máquinas IBM PC-RT foram utilizadas como 
roteadores



   

Crescimento

●Em 1990 o backbone foi atualizado para 1,5 Mbps
●Em 1990 a MERIT, a MCI e a IBM criam a ANS 
(Advanced Networks and Services), uma empresa 
sem fins lucrativos para substituir a NFS no controle 
da NFSNET
●A ANS atualisou os links para 45 Mbps para criar a 
ANSNET



   

No Mundo

●Durante a decada de 1990 muitos paises  e regiões 
criaram e consolidaram suas redes locais, muitas 
vezes seguindo o modelo da ARPANET e da 
NFSNET. 
●Exemplos: EuropaNET e EBONE que depois 
foram entregues à indústria



   

Arquitetura

POP - Point of Presence
ISP - Internet Service Provider
NAP - Network Access Point
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