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RESUMO

Este trabalho analisa, de forma crítica, a funcionalidade e o uso de tecnologias que
podem ser utilizadas na implementação de redes de computadores. Duas categorias foram
objeto da análise: redes sem fio e com fio.
Quanto às redes sem fio, foram analisadas as tecnologias: Wi-Fi, Hiperlan e Bluetooth.
Em relação às redes com fio, foram analisadas as tecnologias: Ethernet, HomePlug e
HomePNA.
Para a viabilização desta pesquisa, uma empresa do ramo de implementação de redes
cedeu equipamentos que proporcionaram não só a interação com os existentes no mercado,
como também ampliaram os argumentos apresentados ao longo deste estudo.
Constatou-se que a realização de uma implementação real, derivada dos argumentos
apresentados, proporciona uma nova opção da implementação de uma rede de computadores.

Palavras-chave: redes de computadores; tecnologias de rede; HomePNA; fiação telefônica.

ABSTRACT

This work analyzes in a critical way the functioning and the use of technologies that
can be used in the implementation of computer networks. Two categories were analyzed:
wireless networks and wire networks.
As wireless networks were analyzed the technologies: Wi-Fi, Hiperlan and Bluetooth.
In relation to wire networks were analyzed the technologies: Ethernet, HomePlug and
HomePNA.
In order to realize this research, a network implementation company supplied
equipments that offered not only the interaction with the ones that are in the market as well
they extended the arguments which were showed in this work.
It was noticed that the realization of a real implementation which came from the
arguments provide a new option of implementation of a computer network.

Word-key: computer networks; networks technology; HomePNA, phone wiring.
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1 INTRODUÇÃO

O mercado oferece um grande número de soluções para a composição de uma rede de
computadores. O acesso à Internet de alta velocidade, vulgarmente chamado de banda larga,
já pode ser considerado gênero de primeira necessidade entre as pequenas e médias empresas.
Segundo Cianet (2005), a facilidade e comodidade oferecidas pela Internet, tais como:
o acesso ao sistema bancário, às compras sem sair de casa, à diversão, ao sistema de correio
eletrônico, entre outros, estimularam o acesso residencial e têm proporcionado um novo
mercado potencial para a rede de computadores.
Estima-se que, nos lares brasileiros de classe média alta, existem pelo menos dois
computadores por residência, quantidade que por si só já justifica o compartilhamento de
recursos oferecidos por uma rede de computadores.
No segmento Hoteleiro, o acesso à Internet torna-se cada dia mais necessário: um fator
decisivo para um executivo reservar um hotel, refere-se à oferta deste tipo de serviço, pois,
para ele, o acesso à Internet significa uma ferramenta fundamental de trabalho.
Enquanto o tráfego de dados ponto a ponto dos backbones dispõe da tecnologia de
fibra óptica, um guia de onda capaz de transferir grande volume de dados, quando os pacotes
atingem a última milha, necessita-se de enorme capilaridade para distribuí-los aos múltiplos
destinos. Fabricantes e organismos de normalização procuram padronizar as tecnologias de
última milha mas ainda não surgiram soluções definitivas para banda larga. Alguns tipos de
tecnologias buscam atender a esses segmentos através da televisão a cabo (Home Cable
Networks), ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) e WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access).
Chegando no interior das edificações, redes domiciliares ou de pequenas empresas
podem ser implementadas com fio (rede Ethernet, solução mais tradicional) ou sem fio (rede
wireless). Porém, o surgimento de outras tecnologias suscita a necessidade de investigação e
experimentação: Power Line foi criada em 2000 pela Home Plug Power Line Alliance e provê
tecnologia de rede que aproveita a fiação da rede elétrica; HomePNA foi criada em 1998 pela

2

Home Phone Line Networking Alliance e compartilha a fiação telefônica existente para o
transporte de dados, sem interferir nos sinais de voz presentes no meio de transmissão.
1.1 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo principal a exposição de argumentos
tecnológicos para a escolha de soluções a serem utilizadas na implementação de redes de
computadores para ambientes em que, por motivos econômicos, estéticos, estruturais ou
legais, sejam imputados vínculos ou restrições de caráter não técnico e impositivo à seleção
de tecnologias.
Como objetivos secundários ressaltam-se: dominar as especificidades da tecnologia
pela comparação de características apresentadas nos documentos bibliográficos das várias
tecnologias e adquirir confiança na solução, através da construção de uma rede experimental
cuja implementação permite analisar configurações e funcionalidades.

1.2 Relevância

Este trabalho baseia-se na análise dos seguintes argumentos tecnológicos: meio físico,
velocidade, segurança e QoS (Qualidade de Serviço).
Esses argumentos são calcados na avaliação de soluções que apresentam desempenho
equivalente ao de redes locais convencionais, salientando-se vantagens e desvantagens de
suas concepções.
As redes analisadas, na geração dos referidos argumentos tecnológicos, estão
classificadas em: redes sem fio e com fio.
A interação com os equipamentos de mercado, cedidos por uma empresa do ramo para
a implementação de redes experimentais, proporciona a possibilidade de referendar os
argumentos elaborados a partir de dados coletados em artigos e documentos eletrônicos.
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1.3 Motivação

Este trabalho norteia uma solução de implementação de redes não trivial e, portanto,
não foram utilizados diretamente os procedimentos de avaliação e métodos tradicionais na
determinação da tecnologia que pode ser utilizada.

1.4 Histórico

Uma rede de pequeno porte é um sistema de comunicação que tem, por exemplo, a
finalidade de interconectar dispositivos distribuídos pelas dependências de uma casa ou pelos
andares de um Hotel ou prédio. Normalmente ficam restritos a uma distância média de 300
metros.
A indústria de automação comercial, que antes só se preocupava com empresas de
médio para grande porte, está direcionando seus negócios para empresas de menor porte e até
mesmo aos sistemas residenciais. Recursos que anteriormente estavam disponíveis apenas às
maiores empresas, tais como: a monitoração voltada à segurança patrimonial, a visualização e
monitoramento de sensores de presença e câmeras de vídeo na tela de um computador, através
da utilização de softwares de tempo real, hoje são instalados em residências.
Neste sentido, pode-se citar a automação predial que disponibiliza o controle à
distância e oferece recursos de acender e apagar luzes, através da Internet, interagindo com
um computador ligado a sensores e atuadores presentes em uma residência. Estas aplicações
estão normalmente associadas à noção de casa inteligente e tem por finalidade proporcionar
segurança e comodidade aos seus usuários.
Os sistemas de segurança industriais que há vários anos ajudam no monitoramento dos
servidores e equipamentos de ação crítica, enviando mensagens para seus administradores,
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através de sistemas ligados à telefonia convencional e celular, contribuíram para a adequação
dos sistemas domésticos.
O setor bancário investe milhões de dólares, anualmente, em sistemas que
proporcionam maior segurança e comodidade aos seus clientes. Os bancos buscam um modo
de acesso simples e eficiente, que consiga fornecer o maior número de serviços aos seus
clientes, tendo como principal finalidade retirá-los das grandes filas bancárias, acomodandoos em seus lares e empresas.
A visão do Home Office, ou escritório em casa, também é bem explorada pelas
empresas de tecnologia. Como ocorreu há vinte anos atrás nos escritórios, muitos lares e
pequenas empresas necessitam compartilhar equipamentos, dentre eles: impressoras,
aparelhos de fax, scanners e, principalmente, a Internet. Outra necessidade inerente é o
compartilhamento dos arquivos de dados, músicas e filmes, racionalizando o uso dos
dispositivos de armazenamento.
A telefonia que utiliza a tecnologia voz sobre IP, ou VoIP, pode abrir diversos canais
virtuais dentro de um ambiente, onde todas as pessoas podem falar ao telefone ao mesmo
tempo sem a necessidade de várias linhas telefônicas.
Algumas aplicações como, por exemplo, manuseio em uma rede e compartilhamento
de arquivos são facilmente configuráveis, mas, por outro lado, aplicações relativas a
entretenimento requerem soluções tecnológicas mais avançadas, a fim de assegurar uma boa
qualidade. Uma rádio, localizada em qualquer parte do mundo, pode ser escutada através da
Internet.
Em 1999, estimava-se que 20 milhões dos domicílios nos Estados Unidos possuíam
mais de um computador pessoal e esperava-se que este número subisse para 35 milhões nos
anos subseqüentes. Isto representava um mercado em franca evolução, que correspondia a 567
milhões de dólares em 2000, e que atingiu seis bilhões de dólares em 2004. O acesso à
Internet de alta velocidade a partir de um domicílio nos EUA, via cabo, DSL ou RDSI, passou
de 16 milhões em 2001 a mais de 25 milhões em 2002. Resguardadas as devidas proporções,
o cenário no Brasil é semelhante ao dos EUA (TUDE, 2005)
Embora muitos usuários de computador estejam montando estrutura de rede em suas
casas ou em pequenas empresas para realizar suas tarefas profissionais, a grande maioria
(75%) dos usuários domésticos utiliza os computadores quase que exclusivamente para jogos
distribuídos e bate-papo.
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Acredita-se que existam no Brasil mais de 18 milhões de microcomputadores, e que
mais de 13 milhões de usuários acessem a Internet. A grande maioria ainda se serve do acesso
discado, apenas 5% utiliza o acesso de banda larga. (VELLOSO, 2004).

A figura 1 mostra o crescimento de acessos à banda larga no Brasil.

Figura 1 – Crescimento de acessos banda larga no Brasil
Fonte: Disponível em: <http://www.teleco.com.br/comentario/com94.asp>. Acesso em 28 fev. 2005.

Através das promoções e de uma acirrada campanha de marketing, as operadoras de
serviço de banda larga disputam novos usuários.
Desta forma, o mercado também está se voltando para o segmento de pequenas redes,
principalmente no que diz respeito ao compartilhamento de arquivos e Internet de alta
velocidade.
Uma pequena rede empresarial ou rede doméstica deve ter baixo custo e, devido à
natureza não especializada da maioria dos usuários, deve ser de fácil instalação e manuseio.
No entanto, as soluções de rede para atender as aplicações de voz sobre IP ou VoIP,
música e vídeo não são tão triviais. Vários produtos comerciais são oferecidos com diferentes
soluções tecnológicas. Devido à grande variedade de soluções oferecidas atualmente pelo
mercado, não há como prever, com exatidão, a solução tecnológica que melhor se adaptará às
redes de menor porte.
As soluções sem fio vêm-se destacando no mercado devido à sua praticidade e a não
necessidade da realização de obras, como quebrar paredes ou puxar cabos em ambientes de
difícil acesso. Por este motivo elas vêm obtendo um grande sucesso comercial e gerando uma
grande diversidade de fabricantes e produtos. Porém, alguns problemas, nestes tipos de
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soluções, vêm sendo constatados, como: desempenho, cobertura e garantia de qualidade de
serviço, além do problema de segurança.

1.5 Conteúdo da dissertação

O presente trabalho está organizado em sete capítulos.
O capítulo 1 refere-se a esta introdução.
No capítulo 2 é feita uma abordagem dos conceitos básicos de uma rede, através de
algumas observações com respeito à definição e dimensionamento das redes.
No capítulo 3, são descritas as redes sem fio e com fio, disponíveis no mercado.
No capitulo 4, são apresentados argumentos tecnológicos e testes.
O capítulo 5 discorre sobre a implementação e configuração do método proposto,
através da análise dos resultados obtidos.
O capítulo 6 é dedicado à discussão dos resultados obtidos no trabalho.
O capitulo 7 conclui o trabalho e apresenta sugestões para futuros trabalhos.
No anexo 1, encontram-se descritas as especificações técnicas utilizadas pelo padrão
HomePNA.
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2 CONCEITOS BÁSICOS DE UMA REDE

A fim de compreender as características de uma rede, são abordados, no presente
capítulo, alguns conceitos básicos.
Em 1972, Bob Metcalfe e David Boggs, ambos funcionários da empresa Xerox,
propuseram uma rede local destinada à interconexão de computadores; esta rede foi
denominada rede Ethernet. A IBM, neste mesmo período, propôs uma rede em anel para a
mesma finalidade. Diversas outras propostas de redes locais eram testadas em empresas e
universidades. Já naquela época ficava evidente o grande potencial das redes locais como uma
solução para automação.
Diante deste cenário, o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) criou
o Projeto 802, que tem como objetivo a padronização das redes locais e metropolitanas.
A arquitetura do modelo de referência do projeto IEEE 802 é baseada no modelo OSI
(Open Systems Interconnection) da ISO (International Organization for Standardization),
onde apenas as duas camadas mais baixas são de interesse: a camada física e a camada enlace.
A camada de enlace foi ainda subdividida em duas subcamadas: a subcamada de
controle de enlace lógico LLC (Logical Link Control) e a subcamada de controle de acesso ao
meio MAC (Medium Access Control). A camada física provê serviços de transmissão e
recepção de bits. Nesse nível, são definidas as interfaces elétricas e mecânicas, as
características de sincronização e a especificação do meio de transmissão.
A subcamada MAC trata do controle do acesso a um meio compartilhado da
montagem de dados em quadros, endereçamento e detecção de erros. Já a subcamada de
enlace lógico provê serviços de comunicação de quadros com controle de fluxo e controle de
erros. Essa subcamada oculta as diferenças entre as diferentes propostas de redes locais do
projeto 802, fornecendo uma única interface para a camada de rede.(KUROSE, 2003)
A camada física e a subcamada de controle de acesso ao meio determinam uma
tecnologia de rede local ou metropolitana. Cada tecnologia de rede recebe uma extensão
numérica e por isto a rede local em anel com token de permissão (Token Ring), proposta pela
IBM, é denominada IEEE 802.5; a rede local em barramento com token de permissão (Token
Bus) é denominada IEEE 802.4, e assim por diante.

8

De todos os padrões especificados pelo IEEE, dois merecem destaque por serem
sucessos comerciais e, conseqüentemente, fortes candidatos a serem utilizados como solução
para redes: o padrão IEEE 802.3, mais conhecido como rede Ethernet, e o padrão IEEE
802.11, mais conhecido como Wireless (sem fio).

2.1 Definições de uma rede

Pode-se definir uma rede como um conjunto de módulos processadores (MP´s), que
possuem a capacidade de trocar informações e realizar o compartilhamento dos recursos
computacionais, que podem ser de hardware ou de software. Deve existir uma infra-estrutura
padrão de comunicação e um protocolo para a garantia do funcionamento (SOARES, 1995).

2.1.1 Tipos, categorias e topologias de uma rede tradicional

Existem duas arquiteturas básicas que definem como os dados podem ser
compartilhados em uma rede: Redes do tipo Ponto-a-Ponto ou P2P, e Redes do tipo Cliente /
Servidor.
Nas redes do tipo Cliente / Servidor existe a figura do microcomputador central que
recebe o nome de Servidor, normalmente um microcomputador de maior poder de
processamento; ele fornece os recursos para os demais microcomputadores da rede realizarem
suas tarefas, que são chamados de Clientes.
O Servidor é utilizado normalmente para realizar específicas tarefas, como por
exemplo, o controle de acessos entre outras; ele não deverá ser utilizado como estação de
trabalho a finalidade dos microcomputadores em uma rede do tipo Ponto-a-Ponto e que
geralmente compartilham vários recursos (TORRES, 2001).
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Uma maneira de caracterizar as redes é de acordo com seu tamanho e sua abrangência
geográfica. Seguindo estes princípios, pode-se dividi-las em categorias, tais como: SAN´s,
LAN´s, CAN ´s, MAN´s e WAN´s. (STALLIGS, 2005; PETERSON, 2004).
A categoria de rede mais comum é a LAN (Local Area Network), que consiste em uma
rede de abrangência local, normalmente menor de 1 Km.
As LAN´s surgiram nos ambientes de institutos de pesquisa e universidades; o enfoque
dos sistemas de computação, na década de 70, levou à necessidade da distribuição do
processamento.
As redes locais possibilitam a troca e o compartilhamento de informações e
dispositivos periféricos (recursos de hardware e software), permitindo a integração em
ambientes de trabalho cooperativo. Outras características encontradas que podem ser
associadas à rede locais são: altas taxas de transmissão (de 0,1 a 100.000 Mbps ou mais) e
baixas taxas de erro (de 10-8 a 10-11 bits). Ressalta-se que, em geral, elas são de acesso
privativo (SOARES, 1995; PETERSON, 2004).
A categoria de rede WAN (Wide Area Network) é definida como uma rede de alcance
remoto. Uma nota histórica interessante é que o termo “rede geograficamente distribuída” não
foi aplicado nas primeiras WAN´s, pois não havia outro tipo de rede para diferenciá-la, e
surgiu da necessidade de se compartilhar recursos especializados por uma maior comunidade
de usuários geograficamente dispersos. Por terem um custo de comunicação muito elevado
(circuitos para satélites, enlaces de microondas, entre outros), normalmente elas são geridas
por “consórcios” de empresas de telecomunicações, formados entre o setor público e privado.
Ainda por problemas de tecnologia, as velocidades de transmissão empregadas são
baixas: da ordem de algumas dezenas de kbps, embora alguns enlaces cheguem hoje à
velocidade de até Mbps. A constituição de WANs exige uma infra-estrutura diferenciada das
LAN´s, e assim, há a necessidade da utilização de equipamentos específicos para o controle e
geração das WAN´s como: modems, bridges, routers, entre outros equipamentos que possuem
a capacidade de interligar vários pontos remotos, filtrar o tráfego, realizar balanceamento de
rede e estabelecer rotas padrões e alternativas de acesso entre as redes envolvidas na
comunicação de dados (SOARES, 1995; TANEMBAUM, 2003).
A categoria de rede metropolitana, MAN (Metropolitan Area Network), é uma rede
que pode ser constituída através de uma única rede ou por várias sub-redes independentes,
que serão interligadas por um canal de comunicação de alta velocidade, que recebe o nome de
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backbone de cabo ou de fibra óptica. A MAN pode ter sua abrangência desde uma cidade até
um conjunto de cidades próximas, em um raio de aproximadamente 100 Km. Os custos de
implantação das MAN´s são muito elevados, por este motivo normalmente elas também são
geridas por “consórcios” de empresas de telecomunicações, formados entre o setor público e
privado. Nessas redes, as empresas interessadas em usar o backbone da MAN alugam uma
porta de alta velocidade para interligar suas redes ou acessar serviços de Internet. A MAN é
dividida por vários usuários, embora a sua velocidade total seja bem elevada; as velocidades
dos usuários são frações da velocidade total (SOARES, 1995; PETERSON, 2004;
TANEMBAUM, 2003).
A categoria de rede SAN (System Area Networks), normalmente é aplicada a redes
instaladas em uma única sala e que se conectam aos diversos componentes de um sistema de
computação “potente”. Por exemplo, HiPPI (High Performance Parallel Interface) e Fiber
Channel são duas tecnologias normalmente usadas para conectar processadores maciçamente
paralelos a servidores de armazenamento escaláveis e centros remotos de arquivamento de
dados (Data Vaults) (PETERSON, 2004).
A categoria de rede CAN (Campus Area Network) é aplicada à interconexão de
computadores situados em prédios diferentes em um mesmo campus ou unidade fabril que
possuem uma extensão típica até aproximadamente 5 Km (SOUZA, 2002).

WAN

MAN

CAN
LAN
SAN

Figura 2 – Abrangência das Redes
Fonte: o autor
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Também pode-se classificar as redes no que se refere à sua topologia. Toda rede
possui uma topologia física e uma topologia lógica.

2.1.2 Topologia física de uma rede

A topologia física de uma rede pode ser organizada de acordo com três modelos: a
Topologia Linear (também conhecida pelo nome de Barramento), a Topologia em Estrela e a
Topologia em Anel. Esta topologia física é o que define como os dispositivos serão
fisicamente distribuídos e conectados na rede (SOARES, 1995; TORRES, 2001).
A Topologia do tipo Barramento utiliza um único cabo no qual todos os dispositivos
da rede são conectados. Como todos os microcomputadores compartilham o mesmo cabo
físico, nenhum microcomputador pode utilizar o cabo enquanto uma comunicação estiver
sendo executada. Para garantir a eficiência deste controle é utilizado o mecanismo lógico
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
A desvantagem de uma topologia linear é que, se o cabo físico apresentar um
problema em qualquer ponto, a rede deixa de funcionar.
A Topologia do tipo Estrela física utiliza um ou mais hubs com os quais todos os
dispositivos da rede se conectam. A ligação em forma de estrela é apenas caracterizada
fisicamente. Logicamente, ou seja, dentro do hub, a rede continua funcionando como se fosse
uma rede de topologia linear.
Desta maneira, quando um microcomputador envia uma informação para outro micro,
todos recebem a mesma informação1. Para solucionar ou minimizar este problema, outro
periférico distribuidor, chamado switch (chaveador) pode ser utilizado. Este equipamento
estabelece somente a conexão entre o microcomputador origem e o microcomputador destino,
não replicando a informação por toda a rede, confinando o tráfego.
Na Topologia em Anel físico, vários pontos são conectados através de um caminho
fechado que formam um “anel” físico, outros arranjos podem ser realizados para a
1 O meio é ocupado integralmente, impedindo que outros dois usuários comuniquem-se no mesmo
intervalo de tempo.
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interconexão dos computadores, formando uma topologia mista.
As redes em anel são capazes de transmitir dados em qualquer direção. Este tipo de
topologia física utiliza repetidores que são geralmente projetados para transmitir e receber
dados simultaneamente. Na topologia em anel físico, cada ponto tem que ser capaz de
remover seletivamente as mensagens da rede e passá-las à frente (SOARES, 1995; TORRES,
2001).

Barramento

Estrela

Anel

Figura 3 – Topologias de Rede
Fonte: SOARES, 1995; TORRES, 2001.

2.1.3 Topologia lógica de uma rede

Existem duas topologias lógicas de rede:

A Topologia de Barramento Lógico, onde o sinal é gerado por um ponto da rede e
propagado para todos os outros pontos da rede; independente da localização do receptor de
destino, todas as estações recebem o mesmo sinal e apenas o verdadeiro destino aproveitará as
informações.
A Topologia em Anel Lógico, onde o sinal é gerado e percorre um caminho
especificado em uma única direção que recebe o nome de anel, passando por todos os
dispositivos que participam do anel lógico e retornando ao nó de origem.
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2.1.4 Métodos de acesso ao meio

Em redes locais, as topologias físicas mais comumente encontradas referem-se à forma
de barramento ou de anel.
Em qualquer um dos casos, o meio de transmissão deve ser compartilhado por diversas
estações. As formas mais comuns de controlar este compartilhamento é através da utilização
dos padrões IEEE 802.3 CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
e TOKEN-PASSING (passagem de permissão), definido nos padrões IEEE 802.4 TOKENRING (passagem de permissão em anel) e IEEE 802.5 – TOKEN-BUS (passagem de
permissão em barramento).
O método de acesso CSMA/CD é implementado no produto comercial conhecido
como Ethernet, um produto específico que implementa o padrão IEEE 802.3.
“Na verdade, o padrão CSMA/CD difere da especificação Ethernet por descrever uma
família inteira de sistemas CSMA/CD, que funcionavam em velocidades entre 1 e 10 Mbps
em diversos meios” (TANEMBAUM, 2003).
O método de acesso da rede Ethernet é o mais conhecido dentre as tecnologias
atualmente utilizadas, por estar no mercado há mais tempo do que as outras tecnologias de
rede.
A redução dos preços e uma relativa alta velocidade de transmissão de dados
ampliaram a utilização da Ethernet.
No método de acesso CSMA/CD, cada computador “ouve” o tráfego na rede e, caso o
meio físico esteja disponível, transmite as informações.
Caso dois computadores transmitam informações simultaneamente, há o que se
denomina de “colisão” dos dados. Através de um tratamento lógico em conjunto com
tratamento físico (sinalização), as estações são alertadas da colisão. Todos os
microcomputadores envolvidos na colisão param de transmitir e esperam um período de
tempo aleatório para reiniciarem as transmissões. Em caso de uma colisão, todos os dados são
perdidos e devem ser retransmitidos.
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Quanto maior o número de estações em uma rede, maior será a probabilidade de
ocorrência de colisões (SOARES, 1995).
O método de acesso Token Ring (passagem de permissão em anel) utiliza um método
circular para determinar qual estação tem permissão para transmitir. O token ring opera em
topologia em anel e garante que todas as estações da rede tenham chance de transmitir seus
dados em um tempo determinado. Ele alcança esse objetivo, utilizando um padrão especial de
bit conhecido como token ou permissão.
Em uma rede token ring, o microcomputador com dados a serem transmitidos fica
monitorando a rede até receber um padrão especial de bits denominado permissão ou token.
Ao perceber a passagem de uma string de bits que representa a permissão, ele modifica o
status da string de bits, transformando-a em um símbolo diferente da permissão, a fim de
evitar que outras estações também a recebam.
Estando de posse da permissão, a estação envia seus dados. A forma de devolução da
permissão para a rede pode ser feita de dois modos distintos e depende de vários fatores, entre
os quais o principal é o tamanho físico do anel (SOARES, 1995; TORRES, 2001;
TANEMBAUM, 2003).
O projeto de redes é dividido de acordo com seus aspectos físicos e lógicos. O projeto
físico é composto da especificação e do detalhamento de todos os meios físicos utilizados na
transmissão, juntamente com todos os equipamentos necessários para a rede.

2.1.5 Meios de transmissão

Os

meios

de

transmissão

são

os

caminhos

utilizados

pelas

redes

de

microcomputadores para interligar as estações e seus possíveis servidores. Os meios de
transmissão podem diferir pelas características relacionadas à banda passante, ao potencial de
conexão, à limitação geográfica, ao nível de ruído, à disponibilidade de componentes e à
confiabilidade.
Os mais utilizados são: o par trançado, o cabo óptico, a radiodifusão (wireless) o
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infravermelho, enlaces de satélite e microondas. Sob circunstâncias especiais, também são
escolhas possíveis os fios da rede elétrica e os fios e cabos telefônicos (STALLINGS, 2005).
Em diversas aplicações, é necessário manter uma conexão direta e permanente entre
dois microcomputadores. O suporte de transmissão mais utilizado até o momento é o par
trançado, o qual é composto de dois ou quatro pares de fios de cobre, isolados por capas
plásticas internas e distribuídos de forma helicoidal. Essa técnica de enrolar os fios permite
diminuir os efeitos das induções eletromagnéticas parasitas provenientes do ambiente no qual
estiver instalada a rede. A banda passante atingida é função da sua composição do diâmetro e
pureza dos condutores, natureza dos isolantes e do comprimento do cabo. A taxa de
transmissão obtida pela utilização desse suporte de transmissão se encontra na faixa de
algumas dezenas de Kbps, podendo atingir, em condições particulares, a faixa dos Mbps em
pequenas distâncias (TORRES, 2001).
Existem três tipos cabo do tipo par trançado:

UTP = Unshielded Twisted Pair, isolamento simples por capa plástica, sem
blindagem;

FTP = Foil Unshielded Twisted Pair, isolamento com folha de alumínio;

STP = Shielded Twisted Pair, blindagem elétrica de alumínio.

Os cabos de par trançados são ainda divididos em categorias, de acordo com sua
capacidade de transmissão:

Categoria
UTP categoria 1
UTP categoria 2
UTP categoria 3
UTP categoria 4
UTP categoria 5
UTP categoria 5E
UTP categoria 6
UTP categoria 7

Utilização
(CAT1): Voz (telefônica convencional) “HomePNA”
(CAT2): 4Mhz
(CAT3): 16Mhz - 10Mbps (Ethernet)
(CAT4): 20Mhz - 16Mbps
(CAT5): 100Mhz - 100Mbps (Fast Ethernet)
(CAT5e): 100Mhz - 1Gbps (Ethernet)
(CAT6): 250Mhz - 1Gbps+ (Gigabit Ethernet)
(CAT7): 600Mhz - 10Gbps+ (10 G Ethernet)
Tabela 1 – Categoria de cabos de rede
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Figura 4 – Cabo par trançado CAT 5e
Fonte: o autor

Nos antigos sistemas de rede, os cabos coaxiais eram também altamente empregados
como suporte de transmissão. Dois tipos de cabos eram tipicamente utilizados:


os cabos com Impedância característica de 50 ohms, utilizados nas
transmissões digitais, denominadas transmissão em banda de base;



os cabos com Impedância característica de 75 ohms, mais adequados para a
transmissão de sinais analógicos em banda larga.

Em relação ao par trançado, os cabos coaxiais apresentam melhores características
elétricas e oferecem uma boa relação entre a banda passante e a proteção contra interferências
eletromagnéticas. A largura de banda vai depender igualmente da qualidade da composição do
cabo e de seu comprimento. Para distâncias em torno de 1 km, é possível obter uma taxa de
transmissão de aproximadamente 10 Mbps, podendo-se obter taxas superiores para distâncias
mais curtas. Os cabos coaxiais eram altamente utilizados como suporte de transmissão nas
redes locais industriais.
Um cabo coaxial consiste em um condutor de cobre central, um fio sólido ou torcido,
sendo que o sólido era a melhor opção para redes, uma camada de isolamento flexível, uma
blindagem com uma malha ou trança metálica e uma cobertura externa. O termo coaxial
surgiu porque a malha de blindagem e o condutor central têm o mesmo eixo.
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O cabo coaxial teve uma importante função nas arquiteturas de rede ARCnet e
Ethernet, mas não foi utilizado em redes token ring (TORRES, 2001).
Atualmente, os cabos coaxiais são largamente utilizados para transmissão de sinais de
TV a cabo e em cable modem para circuitos de banda larga (Home Cable Networks).

2.1.6 Os equipamentos utilizados em uma rede tradicional

Os elementos ativos de uma rede são formados por todos os equipamentos que devem
proporcionar o funcionamento adequado, conforme o padrão estabelecido para a rede. Além
disso, devem interagir, produzindo um sistema de comunicação balanceado e equilibrado.
Enfim, pode-se definir como componentes de uma rede Ethernet Tradicional (SOARES,
1995).
Os repetidores: os Repetidores (Repeaters) são equipamentos que permitem aumentar
a distância máxima entre as estações. É definido para redes Ethernet o número máximo de
repetidores entre duas estações quaisquer.
Um repetidor regenera os sinais digitais, o que permite estender o comprimento da
rede. Repetidores podem conectar uma ou várias mídias de transmissão, tais como os cabos
utilizados na infra-estrutura da rede.
Os repetidores regeneram os sinais e não executam nenhuma ação nos pacotes de
dados, ao contrário de bridges e routers que tipicamente examinam e tomam decisões sobre
os pacotes que eles recebem e então os processam. Os repetidores apenas repetem o formato,
não se preocupando se a informação está correta ou errada. Eles operam na camada física do
modelo OSI.
Bridges / Pontes: a Bridge é um produto com a capacidade de reduzir uma rede local
em sub-redes, com o objetivo de reduzir tráfegos, balancear a rede ou converter diferentes
padrões de LAN´s (de Ethernet para Token-Ring, por exemplo).
As bridges se diferenciam dos repeaters, pois manipulam frames ao invés de sinais
elétricos. As bridges possuem muitas vantagens sobre os repetidores, pois não retransmitem
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ruídos, erros ou frames mal formados.
Um frame deve estar completamente válido para ser retransmitido por uma bridge. As
bridges atuam na camada 2 do modelo de referência ISO/OSI.
Routers / Roteadores: os roteadores (routers) decidem sobre qual caminho o tráfego
de informações (controle e dados) deve seguir. Eles operam na camada de nível 3 do modelo
de referência ISO/OSI e fazem o roteamento de pacotes entre redes locais ou remotas.
Os roteadores permitem que LAN´s tenham acessos a WAN. Normalmente, um
roteador tem uma porta LAN (Ethernet ou Token-Ring) e várias portas WAN (PPP, X.25,
Frame-Relay, ISDN) e trabalham com IP ou IPX.
Hubs: o hub é um dispositivo que reside no core (núcleo) de uma rede ou sistema de
cabeamento com topologia em estrela. O hub se conecta a estações e a outros hubs. Dentro de
uma LAN, um hub provê um local centralizado para conexões e gerenciamento de rede,
permitindo aos gerentes e administradores de rede configurar e controlar as LAN´s de grande
porte e geograficamente dispersas de um único ponto na rede.
Pode-se conectar hubs juntos em uma topologia hierárquica estrela para se formar uma
rede de dimensões maiores.
Gateways: os gateways atuam em todas as camadas do modelo ISO/OSI e têm o
objetivo de permitir a comunicação entre duas redes com arquiteturas distintas.
Estes equipamentos resolvem problemas de diferença entre tamanho máximo de
pacotes, forma de endereçamento, técnicas de roteamento, controle de acesso, time-outs, entre
outros.
Switch: ao contrário dos hubs convencionais de mídia compartilhada, onde todos os
pacotes recebidos pelo hub são encaminhados para todas as estações conectadas à rede local,
um switch direciona cada pacote recebido de uma de suas portas para uma porta específica de
saída, para encaminhamento ao seu destinatário final.
Os switches também podem operar em modo full-duplex, significando que cada
estação pode transmitir dados para a rede local, independentemente das outras estações. Esta
tecnologia de switching permite um throughput elevado e rápidas velocidades de envio de
mensagens para todas as estações, transmitindo na rede local.
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Placa de Rede: também chamada de NIC (network interface card), é uma placa
interna que pode ser adicionada a um microcomputador (normalmente PC) para prover a
interface de hardware entre a mídia de transmissão (cabo, wireless) e o método de transporte
(Ethernet, Fast Ethernet etc) usado pelo PC para aquela mídia de transmissão (GUIA
INTERNET DE CONECTIVIDADE, 1997).
Modems: os modems são equipamentos capazes de realizar a modulação e a
demodulação de sinais. Um receptor que deseje recuperar um dos sinais transmitidos numa
linha multiplexada na freqüência deverá conhecer a faixa de freqüência que está sendo
utilizada para a sua transmissão. Dessa forma, ele poderá deslocar o sinal recebido de forma a
fazer o sinal desejado ocupar novamente a sua faixa original (de zero a n Hz).
O sinal demodulado pode, a seguir, ser filtrado para conter somente o sinal original
(TORRES, 2001).
Na rede, outros equipamentos importantes são os microcomputadores ou
computadores que podem ser da arquitetura RISC ou CISC; eles são comumente chamados de
PC (Personal Computer). Os PC´s possuem arquitetura aberta.
Qualquer fabricante de hardware e software pode desenvolver placas ou programas
para esses computadores.
Com isso, a concorrência aumenta, ao mesmo tempo em que os preços caem em
virtude da diversidade de fornecedores e modelos.
A grande maioria dos usuários utiliza-se de uma máquina do tipo PC, seja para Cliente
(uso desktop), como para Servidor (uso corporativo). A arquitetura de sistemas Cliente /
Servidor é composta de diversos computadores.
Os protocolos são, basicamente, a parte do sistema operacional da rede encarregada de
ditar as normas para a comunicação entre os dispositivos.
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3 AS REDES SEM FIO E COM FIO

Este capítulo descreve as características e diferenças entre as redes sem fio e com fio,
abordando alguns conceitos necessários para a proposição de uma relação “solução x
tecnologia”.
As informações compiladas neste capítulo devem auxiliar na definição de argumentos
tecnológicos para solução do problema.

3.1 Redes sem fio

Atualmente, existem diversas tecnologias para redes sem fio. Dentre as principais,
podem-se citar os seguintes padrões: Wi-Fi, Hiperlan e BlueTooth.
No entanto, o padrão Wi-Fi é a tecnologia que tem obtido maior êxito comercial. Este
padrão também é conhecido por Wireless LAN ou IEEE 802.11.
As redes sem fio são divididas em duas categorias. A primeira abrange as redes com
infra-estrutura, nas quais toda a comunicação é realizada através de um ponto de acesso (PA),
como é o caso das redes celulares de telefonia. A segunda categoria engloba as redes sem
infra-estrutura, também denominadas redes ad hoc, nas quais as estações se comunicam
diretamente, não existindo o ponto de acesso (PA).
Nas redes ad hoc de comunicação direta, os nós podem se comunicar, única e
exclusivamente, com os nós que estão dentro do seu raio de cobertura.
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3.2 Família 802.11

A família 802.11 define os protocolos padrão para redes sem fio que operam nas
bandas de freqüências de 2,4 GHz e 5,8 GHz e não necessitam de autorização especial para o
seu funcionamento.
Pertencem a essa família os padrões 802.11a, 802.11b e 802.11g, que trabalham,
respectivamente, em 54 Mbps, 11 Mbps e 54 Mbps (velocidade máxima de transferência).
Eles são muito utilizados em HOTSPOTs, instalados em universidades, aeroportos, hotéis,
restaurantes, cafés, lojas, supermercados, empresas, residências e outros. O grupo específico
de estudos do IEEE 802.11 é encontrado em: http://grouper.ieee.org/groups/802/11.

3.2.1 Evolução do Padrão IEEE 802.11

As soluções baseadas no IEEE 802.11 sofrem continua evolução. Segue uma lista do
conjunto de padrões que compõe a família contendo breve descrição e comentários de suas
principais características:
802.11a: o IEEE 802.11a é o equivalente Fast Ethernet do padrão IEEE 802.11b. Ela
especifica uma rede cinco vezes mais rápida do que o 802.11b. O IEEE 802.11a é desenhado
para operar na banda de freqüência de 5 GHz UNII (Unlicensed National Information
Infrastructure). Utiliza modulação OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
O padrão 802.11a chega a alcançar velocidades de 54 Mbps dentro dos padrões
especificados pelo IEEE e de 72 a 108 Mbps por fabricantes não padronizados.
Suporta mais equipamentos por Ponto de Acesso (PA) que o padrão 802.11b. As suas
principais vantagens são a velocidade e a menor incidência de interferências. Sua maior
desvantagem é a incompatibilidade com os padrões 802.11 b e g.
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802.11b: o IEEE 802.11b é especificado para operar numa banda de freqüência de 2,4
GHz, utilizando a banda ISM (Industrial, Scientific and Medical band). Os canais de rádio
freqüência usam a modulação DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum.
Tipicamente, o padrão IEEE 802.11b é utilizado em pequenos escritórios e em
hospitais, para prover conectividade em salas de conferências, áreas de trabalhos e qualquer
outro ambiente inconveniente ou perigoso para se instalar cabos.
O padrão 802.11b chega a alcançar velocidades de 11 Mbps dentro dos padrões
especificados pelo IEEE e de 22 Mbps por fabricantes não padronizados. Não há limitação
teórica, mas existe um limite prático em função do compartilhamento da banda disponível:
suporta até 32 equipamentos por Ponto de Acesso (PA).
802.11d: foi desenvolvido para áreas fora dos chamados cinco grandes domínios
regulatórios (EUA, Canadá, Europa, Japão e Austrália). O 802.11d tem um frame estendido
que inclui campos com informações dos países, parâmetros de freqüência e tabelas com
parâmetros. Este padrão opera com velocidades de até 11 Mbps.
802.11e: o Task Group, criado para desenvolver o padrão 802.11e, inicialmente, tinha
o objetivo de desenvolver os aspectos de segurança e qualidade de serviço (QoS) para a
subcamada MAC.
Mais tarde, as questões de segurança foram atribuídas ao Task Group 802.11i, ficando
o 802.11e responsável por desenvolver os aspectos de QoS.
O QoS deve ser adicionado às redes WLANs para permitir o uso VoIP. Também será
requerido para o ambiente doméstico, onde deverá suportar voz, vídeo e dados.
802.11f: o padrão IEEE 802.11f especifica a subcamada MAC e a camada física para
as WLANs, além de definir os princípios básicos da arquitetura da rede, incluído os conceitos
de access points e dos sistemas distribuídos.
O IEEE 802.11f está definindo as recomendações práticas, mais do que os padrões.
Estas recomendações descrevem os serviços do access point (AP), as primitivas, o conjunto
de funções e os protocolos que deverão ser compartilhados pelos múltiplos fornecedores para
operarem em rede.
802.11g: o IEEE 802.11g prevê a especificação do MAC (Medium Access Control) e
da camada física (PHY). A camada física será uma extensão do IEEE 802.11b com uma taxa
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de transmissão de 54 Mbps usando a modulação OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing).
A especificação IEEE 802.11g é compatível com a especificação IEEE 802.11b.
Usando um protocolo estendido, o 802.11g permite o uso misto da rede. Esta
característica de uso misto permite que equipamentos que usam o 802.11b, operando em 11
Mbps, possam compartilhar a mesma rede com os novos equipamentos, operando em 54
Mbps. Isso permitirá a migração sem impacto das redes de 11 Mbps para as redes de 54
Mbps.2
802.11h: na Europa, os radares e satélites usam a banda de 5 GHz, a mesma utilizada
pelo padrão IEEE 802.11a. Isto significa que podem existir interferências entre os sistemas.
O padrão 802.11h adiciona uma função de seleção dinâmica de freqüência DFS
(Dynamic Frequency Selection) e um controle de potência de transmissão TPC (Transmit
Power Control) para o padrão 802.11a.
802.11i: o Task Group IEEE 802.11i foi criado para melhorar as funções de segurança
do protocolo 802.11 MAC, que agora é conhecido como ENS (Enhanced Security Network).
O objetivo do ESN é unificar todos os esforços para melhorar a segurança das
WLANs.
Sua visão consiste em avaliar os seguintes protocolos:


Wired Equivalent Protocol (WEP)



Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)



Advanced Encryption Standard (AES)



IEEE 802.1x para autenticação e criptografia.

Percebendo que o algoritmo RC4 (chave de 40 bits) não é robusto o suficiente para as
futuras necessidades, o grupo de trabalho 802.11i está trabalhando na integração do AES
dentro da subcamada MAC.
O AES segue o padrão do DES (Data Encryption Standard). Como o DES, o AES usa
criptografia por blocos.

2 Velocidade de Transmissão
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Diferente do DES, as chaves AES podem exceder 1024 bits, reduzindo as
possibilidades de ataques.
802.11k: possibilita um meio de acesso para o Ponto de Acesso (PA) transmitir dados
de gerenciamento e freqüências específicas de rádio para aplicações em hierarquias superiores
de gerenciamento.
802.11n: em fase final de homologação, este protocolo foi submetido à aprovação em
meados de 2004. Tem largura de banda de 104 Mbps e opera na faixa de 2,4Ghz e 5Ghz.
O 802.11n promete ser o padrão wireless para distribuição de multimídia, pois oferece
taxas mais altas de transmissão (até 500 Mbps), maior eficiência na propagação do sinal e
ampla compatibilidade reversa com demais protocolos.
O 802.11n atende tanto as necessidades de transmissão sem fio para o padrão HDTV,
como de um ambiente altamente compartilhado, empresarial ou não.
802.11r: padroniza o handoff rápido utilizado quando um cliente wireless se re-associa
ao se locomover de um ponto de acesso para outro na mesma rede.
802.11s: padroniza o self healing/self configuring, a habilidade de uma rede
restabelecer os links de comunicação automaticamente quando eles estão quebrados e a
habilidade para adaptar dinamicamente a ambientes variáveis em Redes Mesh (malha).3
O DCF (Distributed Coordination Function), mecanismo básico de acesso ao meio no
802.11, implementa acesso múltiplo com detecção de portadora, evitando colisões CSMA/CA
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) com reconhecimento positivo.
Embora o método de acesso CSMA/CD (CSMA com detecção de colisão) seja muito
utilizado nas redes IEEE 802.3, ele não é adequado às redes 802.11 pois, nesse caso, a
detecção de colisões é muito difícil por assumir que todas as estações ouvem as outras, por
requerer um rádio full-duplex de custo elevado e por que a taxa de erro de bit na subcamada
MAC do 802.11 é de 10−5.(SANCHES, 2005)

3 Redes de interconexão
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3.3 Hiperlan

O padrão Hiperlan utiliza a faixa de rádio de 5,15 a 5,30 GHz, com taxa de
velocidades em torno de 23 Mbps. Este padrão procura atingir os mesmos níveis de
desempenho do padrão Ethernet. A distância coberta chega a 100 metros.
O método de acesso ao meio utilizado é o TDMA/TDD (Time Division Multiple
Access)/( Time Division Duplex) baseado no CSMA, porém possui três fases distintas, com
dois níveis de prioridade de transmissão.
A Sigla Hiperlan significa High Performance Radio Local Area Network. Trata-se de
um conjunto de padrões desenvolvido pelo European Telecommunications Standards
Institute. Usado principalmente na Europa, a Hiperlan é similar ao 802.11.
O Hiperlan/2 é um dos projetos BRAN (Broadband Radio Access Networks),
regulamentado pelo ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e especifica
um conjunto de padrões que define uma tecnologia de LAN sem fio.
O Hiperlan/2 provê suporte tanto a transmissões de dados assíncronos como em
serviços que requerem tempos de propagação específicos como transmissões de voz e vídeo.
O Hiperlan/2 apresenta uma flexibilidade de uso que vai desde aplicações em
escritórios a transmissões multimídias domésticas. Isso é possível por apresentar uma taxa de
transmissão que pode chegar a até 54 Mbps aliado ao suporte ao QoS. Na segurança o
Hiperlan/2 utiliza o DES (chave de 56 bits). A figura 6 apresenta uma topologia típica desse
tipo de rede.(THE OFFICIAL BLUETOOH WEBSITE, 2005).
São demonstrados os terminais móveis (MT) e os pontos de acesso (AP) que fazem a
ligação a outros terminais ou a um tipo específico de rede. O usuário pode mover-se
livremente dentro da área de cobertura da rede Hiperlan/2 e estará sempre conectado.
As características gerais da tecnologia Hiperlan/2 podem ser resumidas nos itens
abaixo:


Transmissão de alta velocidade.



Orientação à conexão.



Suporte a QoS.
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Alocação dinâmica de freqüência.



Suporte a segurança.



Suporte a mobilidade.



Independência rede aplicação.



Economia de energia.



Alocação de Espectro.



Área de cobertura.

Figura 5 – Esquema de uma Hiperlan/2
Fonte: Disponível em:
<http://www.gta.ufrj.br/~rezende/cursos/eel879/trabalhos/Hiperlan2/rd_Hiperlan2_introducao.html>.
Acesso em 07 set. 2005.

3.4 Bluetooth

Em 1994, a Ericsson começou a analisar uma interface de rádio que tivesse baixo
consumo e baixo custo. O objetivo era desenvolver uma tecnologia para ligar telefones
móveis e os seus acessórios sem utilizar fios. Em 1998, a IBM, a Nokia, a Toshiba e a Intel
uniram-se e formaram o chamado Bluetooth Special Interest Group, com o objetivo de
desenvolver uma tecnologia sem fios.
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O consórcio Bluetooth (http://www.bluetooth.com/) cresceu incrivelmente em poucos
anos e já conta com a participação de mais de 2000 empresas, dentre elas HP, 3Com, Philips,
Motorola, Samsung, Siemens, Dell, Sony, permitindo, então, uma ampla divulgação da
tecnologia em todo o mundo.
O nome Bluetooth foi escolhido em homenagem ao rei da Dinamarca Harald Blatand,
que era conhecido como Harald Bluetooth. Esse apelido lhe foi dado por ele possuir uma
coloração azulada em seus dentes. O apelido foi usado para esta tecnologia pelo fato de
Harald Bluetooth ter ficado conhecido como unificador da Dinamarca, logo o significado de
Bluetooth é unificação.

Símbolo oficial da tecnologia Bluetooth

A tecnologia Bluetooh é basicamente um padrão para comunicação sem fio de baixo
custo e de curto alcance. Através dele permite-se a comunicação sem fio entre aparelhos
eletrônicos, os quais podem ser telefones celulares, Palmtops, computadores, scanners,
impressoras, equipamentos de escritório, enfim, qualquer aparelho que possua um chip
Bluetooth.
A comunicação realiza-se através de ondas de rádio na freqüência de 2.4 GHz, a que
não necessita licença e está disponível em quase todo o mundo. Em relação à velocidade pode
chegar a 721 Kbps e possui três canais de voz. As desvantagens desta tecnologia são o seu
raio de alcance e o número máximo de dispositivos que podem se conectar simultaneamente.
As conexões são ponto a ponto. A distância máxima é de dez metros. Podem ser
trocados dados a uma taxa de 1 Mbps (até 2 Mbps na segunda geração da tecnologia). Um
esquema permite aos dispositivos comunicar-se até mesmo em áreas com muita interferência
eletromagnética. Possui criptografia4 e verificação de erros.
Os dispositivos Bluetooth comunicam-se, formando uma rede que chama-se piconet
ou picorede, na qual podem existir até oito dispositivos conectados entre si. Necessariamente
4 Segurança para transmissão de dados
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um deles é o Master, ou seja, o principal, sendo os demais os dispositivos escravos (slave).
Apesar de oito ser um número muito pequeno, é possível sobrepor vários piconets,
aumentando os pontos de comunicação. Esse método é conhecido como scatternet e, desta
forma, podem coexistir até 10 piconets num mesmo lugar de cobertura de rádio. A segurança
está preservada porque cada piconet decodifica-se e protege-se contra interferências de
intrusos.
Para a operação do Bluetooth na faixa ISM de 2,45 GHz, foram definidas 79
portadoras espaçadas de 1 MHz. Ou seja, existem 79 freqüências nas quais, instantaneamente,
um dispositivo pode estar transmitindo.
A seqüência escolhida deve ser estabelecida pelo dispositivo mestre da piconet e os
dispositivos escravos devem tomar conhecimento dessa seqüência para poder se comunicar.
Isso é feito através de sincronismo. Para minimizar interferências, o dispositivo mestre pode
mudar sua freqüência 1600 vezes por segundo!
Para estabelecer conexões no Bluetooth, são necessários três elementos: scan, page e
inquiry.
O SCAN é usado para economia de energia. Quando dispositivos estiverem ociosos,
eles entram em modo stand by e passam a verificar a cada 10 ms se existe algum dispositivo
tentando estabelecer uma conexão.
O PAGE é utilizado pelo dispositivo que deseja estabelecer conexão. A cada 1,25 ms
são transmitidos dois pedidos de conexão seguidos em diferentes portadoras. O dispositivo
verifica também duas vezes se há respostas.
Os INQUIRY são mensagens enviadas por um dispositivo para determinar quais outros
dispositivos estão em sua área e quais suas características. Ao receber esta mensagem, um
dispositivo deve retornar um pacote chamado FHS (Frequency Hopping Synchronization)
contendo, além de sua identidade, informações para o sincronismo entre os dispositivos.
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3.5 Redes com fio

3.5.1 Rede Ethernet

O meio físico da Rede Ethernet, cabos e conectores que interligam os PC´s,
impressoras, e outros periféricos lidam com uma série de protocolos de comunicação tais
como IP (Internet Protocol), TCP (Transport Control Protocol) e vários outros protocolos de
comunicação em redes. Isto permite o compartilhamento de arquivos entre outras funções de
uma rede.
As redes Ethernet utilizam o protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access
with Collision Detection) para coordenar o acesso ao meio de transmissão; este protocolo
apresenta alto desempenho, o que proporcionou o grande sucesso deste tipo de rede.
O endereçamento é feito com base numa seqüência de 6 bytes (48 bits) habitualmente
conhecida por endereço físico, endereço MAC ou endereço “Ethernet”. (STALLINGS, 2005)

3.5.2 Ethernet de alta velocidade

A necessidade de taxas de transmissão maiores do que 10 Mbps fez com que o IEEE,
em 1995, criasse a norma 802.3u, mais conhecida como Fast Ethernet. As redes Fast Ethernet
utilizam par trançado ou fibra óptica como meio fisco.
O Fast Ethernet funciona nos modos half e full duplex e é compatível com as
especificações anteriores. Quando utiliza como meio físico o par trançado, limita a distância
máxima entre pontos a 100 metros.
Em 1998, foi criado pelo comitê 802.3z, o padrão Gigabit Ethernet. O Gigabit
Ethernet mantém o formato do quadro original da Ethernet, incluindo os tamanhos mínimo e
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máximo do quadro (TORRES, 2001).

Os modos de operação half e full duplex foram

padronizados.
O padrão 802.3ae (IEEE P802.3AE 10GB/S ETHERNET TASK FORCE, 2005) que
fornece velocidades de até 10 Gbps, foi desenvolvido em 2002. Esse padrão funciona em
modo full duplex e normalmente utiliza fibras ópticas, embora já exista padronizado um novo
cabo com oito pares metálicos.
São preservados o formato e os tamanhos mínimo e máximo do quadro Ethernet na
interface de serviço do cliente MAC.5
O IEEE tem um grupo de trabalho 802.3ah (IEEE P802.3AH ETHERNET IN THE
FIRST MILE TASK FORCE, 2005), ou Ethernet no primeiro quilômetro (Ethernet in first
mile), desde o final de 2001. Os trabalhos deste grupo têm a ver com a normalização de um
nível físico Ethernet, com base em vários tipos de linhas digitais de assinantes (par trançado
de cobre (CAT3) atinge velocidade 10 Mbps a 750 metros e 2 Mbps a 2.700 metros, fibra
óptica ponto a ponto atinge velocidade de 100 a 1.000 Mbps em até 10 kilometros e rede
óptica passiva ponto a multiponto atinge 1.000 Mbps em até 20 kilometros).
Nenhuma outra tecnologia até o momento oferece velocidades tão altas como as
fornecidas pelas redes Ethernet.

3.6 HomePlug (Power line)

Em março de 2000, treze empresas fundaram o consórcio HomePlug Power line
Alliance. Seu objetivo era criar uma especificação aberta para geração de redes, utilizando a
rede elétrica.
O grupo criou um documento MRD (Market Requirements Document), descrevendo
as metas que a tecnologia HomePlug deveria alcançar antes de sua liberação para o mercado.
O

MRD

incluiu:

o

regulador,

interoperabilidade,

desempenho,

interface,

confiabilidade, escalabilidade, diagnósticos e exigências de manutenção. Exigências de
5 Meio de acesso físico
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desempenho incluem as taxas Ethernet “10BaseT” como taxas de referência para
transferências de arquivo e garantia de QoS. O MRD também solicitava a coexistência com
outras tecnologias de rede.
O HomePlug analisou 10 propostas antes de selecionar a tecnologia de Power Packet
de Intellon como a base para a especificação de HomePlug. O grupo gastou mais de um ano
para compatibilizar a proposta de Intellon contra o MRD. Depois de fazer modificações, a
tecnologia de Power Packet evoluiu para a especificação HomePlug 1.0 que o consórcio
anunciou em junho de 2001 (BINGHAM, 2005).
O padrão HomePlug 1.0 foi estabelecido em julho de 2001 e os primeiros produtos
começaram a ser lançados em novembro, ou seja, trata-se de um padrão bastante recente. Não
existe um número máximo de dispositivos que podem ser adicionados à rede, mas a banda é
compartilhada entre todos os dispositivos. Quanto maior o número de dispositivos, pior será o
desempenho.
O maior problema do HomePlug é que os sinais da rede se propagam por toda a
instalação elétrica até o transformador da rua. Isto é um problema, sobretudo em apartamentos
e conjuntos residenciais, onde é comum cada prédio ou bloco compartilhar o mesmo
transformador. Caso um número grande de moradores resolvesse usar redes HomePlug, sem
dúvida, a velocidade de transmissão cairia bastante. Para garantir pelo menos a privacidade
dos usuários, o padrão utiliza o algoritmo de encriptação DES, que utiliza chaves de 56 bits,
razoavelmente seguras para os padrões atuais. A versão 1.0.1 é a mais recente atualização e
inclui erratas da inicial (GUNTHER, 2005).
Ainda é muito cedo para dizer se o HomePlug será capaz de conquistar seu espaço,
competindo diretamente com as redes sem fio, mas, sem dúvida, o padrão tem potencial para
tornar-se uma alternativa viável, principalmente considerando que já está em desenvolvimento
o padrão 2.0, que aumentará a velocidade de transmissão para 100 Mbps.
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3.7 HomePNA (HPNA ou HPN)*

A estrutura da fiação do telefone dentro de cada localidade é originalmente preparada
apenas para atender a telefônica convencional, não existindo a preocupação com isolação e
casamento de impedâncias.
A topologia da rede telefônica é geralmente uma conexão aleatória dos nós6. O
telefone, o fax e o modem podem ser conectados e desconectados da linha, mudando a
topologia a qualquer momento. Em cada um destes nós é possível ter diversas conexões que
não são usadas e, conseqüentemente, não são terminadas adequadamente (futuras expansões).
Isto poderá resultar numa má transmissão do sinal e muitas vezes nos ecos que podem
conduzir aos sinais multi-path7. Por estes motivos, a comunicação de dados por linha
telefônica apresenta alguns desafios; como principal desafio cita-ser a tolerância às topologias
de rede não especificadas e completamente aleatórias, pois a estrutura do cabo telefônico
segue rotas ou caminhos diferentes (DIAS, 2002). Por exemplo, a simples ação como a de
ligar um telefone ou fax irá adicionar um “ganho” na “árvore" da linha e este fator pode
interferir na transmissão dos dados.
A rede deve ser desenhada levando-se em consideração os pontos telefônicos, que
tipicamente estarão sujeitos a um grande grau de sinais de diminuição de velocidade, estes
provocados através dos ruídos que ocorrem na distribuição randômica da topologia da rede.
Um pulso telefônico transmitido é sempre atenuado e espalhado nos fios que fazem
parte do circuito, enquanto cobre o diâmetro interno do fio. Quanto maior a viagem que o
pulso telefônico faz através dos fios da rede, mais ele é atenuado. Esse efeito combinado com
a falta de padrão dos conectores e terminadores utilizados na rede de telefônica, são os mais
sérios fatores na geração de impedâncias e harmônicos (múltiplos da freqüência de trabalho),
que prejudicarão a transmissão dos dados (por exemplo, um Jack com nada conectado, gera
uma diferença de potencial no circuito).
A rede deve ser capaz de tolerar vários níveis de barulho no sinal (ruídos), como os
fornecidos por ferramentas, aquecedores, ar-condicionado e principalmente telefones – tudo
adicionará ruído e variações de nível no sinal dentro dos fios.
6 Pontos de rede
7 Sinais que podem seguir por varias direções
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A rede deve ser capaz de tolerar as mudanças nas características da linha de
transmissão de dados, que ocorrem com uma grande freqüência. Os telefones e outros
aparelhos têm uma grande variedade de mudanças nas características operacionais, que, se a
rede não for corretamente desenhada, podem interferir na transmissão dos dados. O simples
ato de tirar o telefone do gancho pode mudar dramaticamente as características da transmissão
dos dados; do mesmo modo, se não forem tomadas as devidas e corretas medidas para a
transmissão dos dados, ele também pode interferir no funcionamento do telefone ou do fax
(HOMEPNA, 2005).
A rede que utiliza como meio físico o cabeamento telefônico deve ser capaz de
coexistir com o serviço telefônico, as funções de transmissão de dados e recursos de rede
simultaneamente.
As redes telefônicas trabalham com baixos índices de energia, o que complica a tarefa
de estabelecer uma adequada relação entre sinal e ruído.

3.7.1 Home Phoneline Networking Alliance

Em junho de 1998, foi formado o consórcio Home Phoneline Networking Alliance
entre as empresas 3Com, Agere Systems, AMD, AT&T Wireless Services, Broadcom,
Compaq, Conexant, Hewlett-Packard, Intel, Motorola e 2Wire, entre outras. O consórcio
então lançou no mercado de tecnologia de redes um desafio, a criação de uma rede de
computadores que se utiliza do cabeamento telefônico existente para trafegar informações,
sem interferir nos sinais telefônicos, trabalhando de forma conjunta e simultânea (SILVA,
2003)
Em meados de 2004, este consórcio já contava com mais de 150 empresas que apóiam
projetos tecnológicos voltados às conexões através de infra-estrutura telefônica.
A Home Phoneline Networking Alliance é uma associação sem fins lucrativos que
reúne indústrias ligadas às áreas de redes, telecomunicações, hardware, software e
eletrodomésticos, com o objetivo de garantir a adoção de uma única especificação técnica ou
padrão, que possa promover o rápido desenvolvimento de produtos e sua interoperabilidade
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através de uma rede que utiliza como meio físico os cabos telefônicos existentes em um
ambiente.

3.7.2 Versões do padrão HomePNA

Hoje, o mercado oferece três versões de implementação para o padrão HomePNA:
HomePNA 1.0: Tut Systems; (1.1) (versão comercial): Velocidade de 1 Mbps.
abrangência 150 metros.
HomePNA 2.0: Velocidade de até 10 Mbps; abrangência 300 metros.
HomePNA 3.0: Velocidade de até 240 Mbps; abrangência 300 metros.
As três versões são compatíveis entre si (auto-sensing) 8 e utilizam a tecnologia Time
Modulation Line Coding Method.
A primeira versão para rede de computadores através da infra-estrutura de linhas
telefônicas já existente foi proposta pela empresa Tut System (figura 7). Depois de vencer uma
disputa entre outras empresas da Home Phoneline Networking Alliance; ela desenvolveu uma
tecnologia diferente das atuais conhecidas para redes de computadores. Esta tecnologia
permite velocidades de até 1 Mbps sobre pares telefônicos convencionais.

= HomePNA Certified

Figura 6– Idéia básica de uma rede HomePNA
Fonte: <http://www.homepna.org/connected/HomePNAconnect.html>. Acesso em 07 set. 2005.

8 Identifica automaticamente a velocidade do meio físico
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3.7.3 Versão HomePNA 1.1

A primeira especificação técnica proposta pela Home Phoneline Networking Alliance
para o mercado, a HomePNA 1.1, foi publicada em junho de 1999 e assegura a
compatibilidade entre outros serviços de comunicação, tais como voz, ISDN e xDSL.9
Ocupa a faixa de freqüência da banda entre 5.5 MHz e 9.5 MHz, onde os filtros de
atenuação trabalham muito bem, eliminando interferências geradas pelos serviços xDSL ou
telefones tradicionais, entre outros.
Trata-se de uma rede de 1 Mbps Ethernet sobre linhas telefônicas, um critério
importante na definição do modo de transmissão, que permitiu que o HomePNA pudesse
utilizar um grande número de softwares, aplicativos e hardwares compatíveis com o padrão
Ethernet, que já era uma tecnologia estável e bem conceituada tecnologicamente.
Transmitir dados de forma aceitável sobre as linhas de telefone que possuem uma
topologia aleatória consistia em um grande desafio. A empresa Tut Systems criou e patenteou
uma tecnologia chamada TMLCM (Time Modulation Line Coding Method) para a
transmissão de dados em qualquer topologia, através de fios de telefone.
O TMLCM tem a capacidade de se adaptar a variações de ruído, o circuito de
transmissão pode variar os níveis de saída do sinal. Ambos circuitos, de transmissão e
recepção, monitoram continuamente as condições da linha e ajustam automaticamente seus
parâmetros, garantindo a perfeita comunicação entre os pontos.

3.7.4 Versão HomePNA 2.0

A segunda geração da tecnologia HomePNA foi proposta pela empresa Broadcom e
nela foram empregadas a tecnologia de equalização adaptativa e modulação de amplitude em
quadratura AQAM (Adaptive Quadrature Amplitude Modulation), para aumentar a taxa de
9 Padrões de comunicação em Banda Larga
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transmissão que era inicialmente de 1 Mbps para a taxa de 10 Mbps.
Em março de 2002, foram publicadas as especificações da HomePNA 2.0, que
permitiam taxas de transmissão de até 10 Mbps, verificadas na figura 9. Nesta versão foi
mantida a compatibilidade total com a versão anterior. A Home Phoneline Networking
Alliance procurou tornar suas especificações em padrões internacionais. Nesse sentido, a ITUT, baseando-se na especificação HomePNA 2.0, estabeleceu as recomendações G.989.1 (ITUT, 2001a), G.989.2 (ITU-T, 2001b) e G.989.3 (ITU-T, 2003a). A banda de freqüências
definidas pelo padrão HomePNA 2.0 é de 4 MHz a 10 MHz ,como a descrita na figura 8.

Home PNA

Figura 7 – Banda de freqüências definidas pelo padrão HomePNA
Fonte: <http://www.gta.ufrj.br/ftp/gta/TechReports/VCAR04.pdf>. Acesso em 11 out. 2004.

Esta faixa de freqüência foi definida de forma a não interferir nos serviços já
oferecidos, como a telefonia padrão POTS (Plain Old Telephone System )10 e outros serviços
de acesso, como o UADSL (Universal Asynchronous Digital Subscriber Line).
O serviço telefônico convencional padrão utiliza, tipicamente, a faixa de 20 Hz a 3.4
kHz, e os sistemas UADSL mais utilizados como forma de acesso à Internet ocupam uma
faixa de 25 kHz a 1,1 MHz.
Segundo análises realizadas pelo consórcio HomePNA sobre as faixas de freqüências
definidas, a resposta do canal se mostrou mais sensível aos efeitos das reflexões e da diafonia
a partir da faixa de freqüência acima de 10 MHz.
10 Padrão de códigos para telefonia convencional
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Para sistemas cuja banda se sobrepõe à especificada para o padrão HomePNA 2.0,
como é o caso do VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line), uma tecnologia que
permite a transmissão simultânea de voz, dados e vídeo em pares telefônicos comuns, é
necessária a inclusão de uma função de isolamento para eliminar as interferências ocasionais,
geradas pela invasão nas faixas de freqüência.
Além da compatibilidade com outros serviços já existentes, o uso da fiação telefônica
tornou necessário que os dispositivos da rede sigam algumas regulamentações especiais.
Existem regulamentações para dispositivos ou terminais ligados à linha telefônica que tratam
de questões como o nível máximo de sinal a ser transmitido, os ruídos máximos permitidos,
entre outros.
Algumas questões indiretamente ligadas ao cabeamento telefônico também devem ser
consideradas, como a irradiação de sinais de Rádio-Freqüência (RF). Na máscara de
densidade espectral de potência PSD (Power Spectral Density) definida para os transmissores
HomePNA 2.0, a portadora utilizada é de 7 MHz. (Figura 9)

Figura 8 – PSD (Power Spectral Density) HomePNA Versão 2.0
Fonte: <http://www.gta.ufrj.br/ftp/gta/TechReports/VCAR04.pdf>. Acesso em 11 out. 2004.

38

A escolha da banda entre 4 e 10 MHz apenas se sobrepõe a uma banda de rádioamador, simplificando a filtragem para eliminação dos problemas de emissão e interferência
de sinais de RF. Além dos limites em 4 e 10 MHz, há um notch11 reduzindo a densidade
espectral de potência máxima entre 7 e 7,3 MHz para -81,5 dBm/Hz. O limite de -140
dBm/Hz para a banda abaixo de 2 MHz garante a compatibilidade tanto com os sistemas de
acesso ADSL e G.Lite, quanto com a rede tradicional de telefonia. Assim, a rede de telefonia
e as redes de dados podem coexistir multiplexadas em freqüências diferentes e trabalharem
simultaneamente.
Adotando a máscara de densidade espectral de potência, os transmissores puderam
atender às exigências da FCC (Federal Communications Commission) Parte 68,

um

instrumento regulador dos EUA para a conexão de equipamentos e terminais à rede
telefônica. É comum que os produtos apresentem também compatibilidade com a FCC Parte
15, que regulamenta dispositivos de comunicação.
A modulação escolhida para o HomePNA 2.0 foi a modulação adaptativa de amplitude
em quadratura AQAM (Adaptive Quadrature Amplitude Modulation), que possibilita ao
sistema operar com 2 ou 4 Mbaud com diferentes taxas de modulação, ou seja, ao invés de
utilizar uma taxa “x” de bits por símbolo, o padrão possibilita variar a codificação de 2 a 8
bits por símbolo para cada quadro.
Para canais com boa resposta em freqüência pode ser utilizado o modo de 4 Mbaud,
que possibilita transmissões de até 32 Mbps, se utilizada a taxa de 8 bits por símbolo. A taxa
básica de símbolos, no entanto, é de 2 Mbaud, e permite a transmissão de dados a taxas entre
4 e 16 Mbps. Quando o sistema opera a 2 Mbaud, o espectro do sinal discreto no tempo
possui uma freqüência de 2 MHz. No entanto, a banda do sistema é de 6 MHz (entre 5.5 e 9,5
MHz). O sinal transmitido pode, então, ser considerado como se fosse composto por três
cópias do sinal de 2 MHz, centradas em 5, 7 e 9 MHz, conforme a determinação do protocolo
HomePNA 2.0.
Por este motivo, no contexto do HomePNA 2.0, o sinal QAM no modo 2 Mbaud utiliza
o FDQAM (Frequency Diverse Adaptive Quadrature Amplitude Modulation). Em canais com
uma baixa relação entre sinal e ruído, onde grande parte do espectro é atenuada, o FDQAM
funciona de forma robusta em muitas situações em que o QAM tradicional não funcionaria.
Além disso, o FDQAM não necessita que o transmissor possua conhecimento das
11 Faixa de Freqüência
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características do canal, o que simplifica o funcionamento do protocolo com canais que
variam no tempo. Isto consiste em um preâmbulo de 16 octetos, um campo de controle de
quadro FC (Frame Control) de 4 octetos, um campo correspondente ao quadro Ethernet, o
campo de CRC de 2 octetos, o campo de enchimento (PAD) de tamanho variável e o campo
EOF de 1 octeto.
O preâmbulo é uma seqüência conhecida de símbolos adaptada à modulação,
transmitida a 2 Mbaud, que serve para sincronizar a recepção do quadro. O preâmbulo
consiste de 64 símbolos (16 octetos) definido pela seqüência hexadecimal 0xFC483084
repetida quatro vezes.
O campo de controle do quadro possui 4 octetos e é subdividido em 6 campos: tipo de
quadro, com 1 octeto, RSVD (Reserved), com 1 bit, PRI (Priority), com 3 bits, SI (Scrambler
Initialization), com 4 bits, PE (Payload Encoding), com 1 octeto e HCS (Header Check
Sequence), com 1 octeto.
O campo tipo de quadro é destinado a prover flexibilidade para compatibilizar
definições futuras de novos formatos e moduladores. Para o HomePNA 2.0, este campo é
preenchido com algum valor conhecido pelo transmissor e o quadro deve ser desconsiderado
se o seu valor for desconhecido. O campo RSVD (1 bit) é reservado. Ele deve ser mantido em
zero pelo transmissor e desconsiderado pelo receptor. O campo PRI (Priority) de 3 bits serve
para definir a prioridade absoluta que um quadro específico irá receber para acessar o meio.
Sete níveis de prioridades são especificados. Parte do quadro deve ser encriptada para
transmissão. A encriptação começa no primeiro bit do campo PE e termina no último bit do
campo CRC, ou PAD, caso este campo exista. O campo SI deve conter o valor utilizado na
inicialização do encriptador.
O campo PE define a codificação da parte do quadro que possui taxa de transmissão
variável não disponível reservado na transmissão, para descartar os quadros ao receber o
campo HCS (verificação do cabeçalho) consistente de 8 bits de verificação de redundância
cíclica CRC (Cyclic Redundance Check) obtidos pela codificação da seqüência dos 128 bits
(não encriptados), na ordem de transmissão, começando no campo tipo de quadro e
terminando no campo de endereço de origem do Ethernet. O campo HCS, que ainda não foi
computado, é substituído por zeros. A codificação é definida pelo polinômio gerador.
Os campos seguintes são endereço de destino, endereço de origem, tipo, dados e
seqüência de verificação de quadro FCS (Frame Check Sequence), todos obtidos do quadro
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Ethernet.
O campo CRC consiste de 16 bits de verificação de redundância cíclica. O CRC é
função do conteúdo do quadro Ethernet.
Para o cálculo do CRC é usado um polinômio gerador, porque na rede em linha
telefônica existem muitas reflexões do sinal. Como conseqüência destas características, a taxa
de quadros errados na rede em linha telefônica é bem maior do que a encontrada na rede
Ethernet e por isso são necessárias as proteções do cabeçalho (HCS), do quadro Ethernet
(FCS) e do quadro HomePNA (CRC).
O campo PAD, ou enchimento é utilizado apenas quando parte do pacote é transmitido
a 4 Mbaud. No último octeto do campo PAD é colocado um valor, PAD LENGTH, igual ao
número de octetos no campo PAD, menos 1. Todos os outros octetos são mantidos em zero. O
tamanho do campo PAD deve ser suficiente para que o tempo de transmissão do quadro
completo seja pelo menos 92,5 micro-segundos. Este tempo de transmissão garante que um
fragmento de colisão seja distinguido de um quadro válido pelo tempo de transmissão obtido
pela detecção de portadora.
O delimitador “m” de um quadro (EOF) é uma seqüência conhecida de quadros e
símbolos (1 octeto) transmitidos a 2 Mbaud, cujo valor hexadecimal é 0xFC. Além disso, um
intervalo mínimo de silêncio, chamado de Inter-Frame Gap (IFG), deve seguir cada quadro.

3.7.5 Versão HomePNA 3.0

Em junho de 2003, a Home Phoneline Networking Alliance (HomePNA), divulgou sua
nova versão, finalizando assim o desenvolvimento de sua terceira geração de protocolos, o
HomePNA 3.0 com velocidade de 128 Mbps (LORENZANA, 2005), que superou as
expectativas da indústria tecnológica, segundo Toni Kistner editor chefe da revista
Net.Worker e bem conceituado crítico nas revistas americanas especializadas em
redes; Kistner, que havia predito a morte brusca da tecnologia HomePNA, voltou
atrás em suas afirmações e assumiu que esta nova versão da tecnologia HomePNA
estava bem balanceada e que foi bem aceita nas empresas de tecnologia. Várias
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empresas já estão incorporando em seus produtos a compatibilidade com esta
versão; segundo Kistner, o número de empresas é bem superior daquelas que
acreditaram na versão 2.0 da tecnologia.
Em maio de 2005, a Home Phoneline Networking Alliance recebeu as recomendações
do ITU para sua versão 3.0, a qual tem como base as mesmas especificações de camadas
físicas da versão HomePNA 2.0 (G.989.1, G 989.2 e G 989.3) e é inteiramente compatível
com todas as versões anteriores. A recomendação G.9954 (Phoneline networking transceivers
– Enhnaced physical, media access and link layer specifications) também foi aplicada,
garantindo assim a transmissão de dados em velocidades de até 240 Mbps.(Figura 10).

Figura 9 – PSD (Power Spectral Density) HomePNA Versão 3.0.
Fonte: <http://www.gta.ufrj.br/ftp/gta/TechReports/VCAR04.pdf>. Acesso em 11 out. 2004.

Considerada como a única especificação de tecnologia de última milha da indústria de
rede capaz de alcançar velocidade de até 240 Mbps (JUNIOR, 2004), o HomePNA 3.0
conseguiu esta característica através de implementações baseadas na recomendação G.9954,
transporte de dados com exigências inerentes de QoS (Quality of Service) e com as novas
potencialidades do Media Access Control (MAC) usadas na versão 3.0, que permitem que os

42

usuários atribuam espaços de tempo na transmissão dos dados, garantindo, desse modo, a
entrega dos dados em real-time sob um esquema predeterminado de latência12 que foi
projetado para impedir interrupções do sinal.
Isto vem bem ao encontro das necessidades das aplicações multimídias atuais. Com
esta potencialidade expandida de QoS, espera-se permitir que os fornecedores de serviço
possam oferecer serviços de jogos on-line com acesso de alta velocidade, diretamente pela
Internet; a transmissão do vídeo on-demand sobre a rede também pode ser utilizado nesta
versão do HomePNA.
No MAC (Media Access Control) da versão 3.0 do HomePNA foi introduzido o
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) que integra um novo
sistema de sincronismo junto com o CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Detection), o SMAC (Synchronous MAC). O sistema de prioridades utilizado são baseadas
no HomePNA versão 2.0.
O SMAC é utilizado para garantir a largura de banda, latência, jitter e as
características de BER/PER (Bit Error Rate)/( Priority Error Rate) para apoiar as transações
síncronas e assíncronas e provê a função de QoS.
O protocolo SMAC usa as técnicas do CSMA/CA para o controlar um dispositivo
denominado Master, utilizado para evitar as colisões na rede.
O Master opera com um MAP (Media Access Plan), ou seja, um planejamento de
mídia de acesso que orienta as estações HomePNA através de periódicos broadcasts.
O MAP divide o período de acesso de mídia em uma sucessão de oportunidades para
transmissão denominadas TXOP (Transmission Opportunities of Succession). Em cada TXOP
são determinados o tempo de início e sua duração no meio físico.
Um MAP é gerado durante cada ciclo de controle MAC e o TXOP pode ser alocado a
um serviço específico (ou grupo de serviços), a um nodo de rede ou grupo de nodos.
Os nodos, para evitar as colisões durante a transmissão, alocam-se a outros nodos e
tentam manter suas transmissões dentro dos limites do TXOP alocado a eles.
A figura 10 descreve o ciclo do SMAC (STERENSON, 2003).

12 Tempo que uma mensagem demora a atravessar um sistema
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Figura 10 – Ciclo de SMAC
Fonte: STERENSON, R. Guaranteed QoS in Home Network, PDF, CopperGate Communications, 17
out. 2003.

O período de acesso de mídia provido é baseado nas restrições do QoS (Quality of
Service) requeridas pelos serviços de rede. O Master aloca as restrições para cada TXOP, que
podem ser usadas por qualquer dispositivo que esteja disputando uma transmissão de dados.
Para garantia de QoS, o HomePNA 3.0, utiliza as normas ITU-T SG13 que definem
uma arquitetura de framework construída em blocos e a utilização de um protocolo
assíncrono, o AMAC (Asynchronous Media Access Control) baseado em prioridades; ele
utiliza o CSMA/CD e as técnicas de resolução de colisão para arbitrar o acesso às mídias e
controlar as colisões. (STERENSON, 2003)
O AMAC inclui oito níveis de prioridade para habilitar os mecanismos de QoS. As
prioridades são planejadas de forma estatística em um esquema que tenta reduzir a variação
da latência do fluxo de dados, para com isso prover um nível de QoS satisfatório.
Para auxiliar no controle das colisões, o HomePNA 3.0 utiliza DFPQ (Distributed Fair
Priority Queuing), um procedimento distribuído de resolução de colisão.
As técnicas ECN (Early Congestion Notification) que auxiliam de forma antecipada
os congestionamento também foram agregadas ao HomePNA versão 3.0
O HomePNA 3.0 pode trabalhar em conjunto com a tecnologia de transmissão de fibra
residencial FTTH (Fiber to the Home) que permite a distribuição de televisão de alta
definição baseada em uma rede IP, o HDTV IP (high-definition television IP-based) e o
padrão Ethernet IEEE 802.3ah, o EFM (Ethernet First Mile)( EDOCSLIB, 2005).
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4 ARGUMENTOS TECNOLÓGICOS

Nesse capitulo são apresentados os argumentos tecnológicos necessários à definição
de uma tecnologia de rede que possa atender a uma implementação que fornecerá acesso
simultaneamente, rápido e seguro à Internet para os hóspedes de um Hotel, diretamente de
seus quartos.
A tecnologia definida deve atender a alguns requisitos básicos, como a não remoção
de molduras de gesso localizadas nos corredores, a não instalação de dutos ou canos em
corredores e paredes. Todo suporte técnico oferecido aos hóspedes, deverá ser prestado por
pessoal não especializado, resumidamente, os atendentes e recepcionistas do Hotel.

4.1 Abordagem metodológica

A primeira etapa para definição da solução foi a realização de um levantamento das
condições do ambiente de forma detalhada, ressaltando a quantidade de pontos, sua
localização e as condições da infra-estrutura.
Este Levantamento demonstrou a necessidade de 190 pontos que serão distribuídos
entre os 175 apartamentos e áreas administrativas.
A infra-estrutura disponível no prédio é muito antiga, não existem dutos disponíveis
nem guias de passagem de cabos entre os andares.
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4.2 Características das tecnologias

Entre todas as tecnologias analisadas, as sem fio apresentavam-se inicialmente como a
melhor solução, decorrente de sua fácil configuração e velocidade de acesso, fatores
primordiais para uma boa implementação de redes.
Entre as três tecnologias analisadas, a Bluetooth foi descartada, decorrente de sua
característica de atender a um raio máximo de apenas 10 metros.
A tabela 2 resume as principais características entre o padrão Hiperlan/2 e o
802.11a/g,

Característica
Espectro
Max. Taxa na camada física
Protocolo MAC
Suporte a QoS
Codificação de dados

802.11a/g
5GHz
54 Mbps
CSMA/CA
Não
RC4 (chave de 40 bits)

Hiperlan/2
5GHz
54 Mbps
TDMA/TDD
Sim
DES (chave de 56 bits)

Tabela 2 – Comparação entre 802.11 a/g e Hiperlan/2

As soluções sem fio, por condições impostas pelo cliente, proibindo a remoção do
gesso nos corredores e a grande quantidade de pontos de acesso (PA) que seria necessária,
também foi descartada.
A solução do problema ficou restrita à utilização de fios. Entre as soluções com fio, a
tecnologia HomePlug também foi descartada, porque, caso um número grande de hospedes
resolvesse usar a rede HomePlug, sem dúvida, a velocidade de transmissão cairia bastante, e
também problemas relacionados ao transformador de energia do Hotel poderiam acontecer.

46

A tabela 3 resume as principais características entre o padrão Ethernet e o HomePNA,
e deve auxiliar na determinar da solução a ser utilizada na implementação.

Característica
Meio Físico
Max. Taxa na camada física
Protocolo MAC
Suporte a QoS
Modo de transmissão
Topologia

Ethernet
Par trançado
10 Gbps
CSMA/CD
sim
Full-duplex
estrela

HomePNA
Par Telefônico
240 Mbps
CSMA/CD e CSMA/CA
sim
Half-duplex
mista

Tabela 3 – Comparação entre Ethernet e HomePNA

A tecnologia Ethernet desenvolveu-se sobre arquitetura exclusiva, seus projetistas
exploram cada recurso disponível, sempre que surge novo método de modulação, extraindo o
máximo de eficiência e um nível de desempenho insuperável. Não houvessem outras
exigências referentes ao valor de infra-estrutura, que criam restrições e remetem a decisão
puramente tecnológico para o campo das soluções de compromisso, Ethernet seria a escolha
inevitável.
A análise das soluções de mercado e o confronto com as necessidades do cliente
pontuaram a melhor opção na utilização da tecnologia HomePNA.

4.3 O HomePNA no Brasil

Como a implementação será realizada, utilizando a tecnologia HomePNA, foi
necessária a localização de fornecedores dos produtos no Brasil. Foram localizados dois
fornecedores.
Na região Sul, a empresa Cianet fornece produtos baseados na Tecnologia HomePNA
1.1; entre seus principais clientes encontra-se a empresa “Brasil Telecom”, que possui uma
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solução para Internet cooperativa denominada “Turbo Condomínio”.(BRASIL TELECOM,
2005)
Na região Sudeste (Eixo São Paulo), a empresa Trellis possui um produto denominado
“Net-Condomínio” (TRELLIS, 2005), que também utiliza a tecnologia HomePNA 1.1, e é
similar ao produto da empresa Cianet.

4.4 Certificação na tecnologia HomePNA no Brasil.

Em 31 de outubro de 2005, a empresa Trellis, especializada em tecnologia de ponta
para comunicação de dados e voz, recebeu a certificação pelas normas da Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações), tornando-se a primeira empresa brasileira certificada para a
tecnologia HomePNA (TRELLIS, 2005)
A certificação baseia-se em um conjunto de procedimentos regulamentados e
padronizados que resultam na expedição de certificado ou declaração de conformidade
específica para produtos de telecomunicações.
A certificação da Anatel significa a geração de benefícios, tanto para as empresas, que
passam a oferecer e trabalhar com qualidade reconhecida, como e, principalmente, para o
consumidor, que possui a certeza de obter um produto com garantia e uso adequado no Brasil.

4.5 Solução base para hotéis, utilizando a tecnologia HomePNA

Foram avaliadas as duas possíveis soluções coorporativas disponíveis no mercado: a
da empresa Cianet e da empresa Trellis.
A empresa Trellis, mesmo não dispondo da gama de equipamentos oferecidos pela
empresa Cianet, apresentou algumas vantagens relacionadas ao preço e à localização da
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empresa, que fica em São Paulo e possui certificação da Anatel, a Cianet está localizada na
região sul do país, onde realiza a maior parte dos de seus negócios.

4.6 Bateria de teste

A empresa Trellis cedeu, em demonstração, dois equipamentos de sua linha
HomePNA, para realização de testes de homologação.

4.6.1 NC-ETH

O adaptador HomePNA, modelo NC-ETH: possui duas portas Ethernet 10/100 Mbps
(Rede A e B) e duas portas RJ11 (Linha e Fone). Pode ser ligado em distâncias de até 150
metros e possui tecnologia de 1 Mbps (compatível com a versão 1.1 do HomePNA)

Figura 11 – NC-ETH
Fonte: Guia de Produtos Trellis.pdf.

Painel Frontal
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Figura 12 – Vista Frontal do Equipamento NC-ETH
Fonte: Guia de Produtos Trellis.pdf.

Painel Traseiro

Figura 13 – Vista Traseira do Equipamento NC-ETH
Fonte: Guia de Produtos Trellis.pdf.

4.6.2 NC32-B para rack de 19”

O concentrador HomePNA, modelo NC32-B para rack de 19”: possui 32 portas
HomePNA, possui tecnologia de 1 Mbps (compatível com a versão 1.1 do HomePNA), 2
portas Ethernet 10/100 Mbps e 1 porta Console Serial DB-9 (RS-232).
Possui NAT e Firewall integrado. Gerenciamento via Web Browser, Telnet e SNMP.
Recurso de VLAN e limitação de banda. Protetor de linha e filtros modulares.
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Figura 14 – Concentrador 32 Portas HomePNA modelo NC32-B
Fonte: Guia de Produtos Trellis.pdf.

Figura 15 – Concentrador 32 Portas HomePNA modelo NC32-B – Vista Frontal
Fonte: Guia de Produtos Trellis.pdf

Figura 16 – Concentrador 32 Portas HomePNA modelo NC32-B – Vista Traseira
Fonte: Guia de Produtos Trellis.pdf.

51

Figura 17– Concentrador 32 Portas HomePNA modelo NC32-B – Vista Lateral
8 portas cada conector Centronics
Fonte: Guia de Produtos Trellis.pdf.

4.7 Esquema de teste

A tabela 4 apresenta os tempos de transferência entre as três versões disponíveis da
Tecnológica. (dados fornecidos pelo consorcio HomePNA).

Versão HomePNA
Home PNA 1.0 / 1.1
Home PNA 2.0
*Home PNA 3.0

Velocidade
1Mbps
10Mbps
128 / 240 Mbps

Estimativa de tempo para Transferência de arquivo
4Mb - Arquivo
40Mb – Arquivo
1 Minuto
10 Minutos
6 Segundos
1 Minuto
60 milisegundos
6 Segundos

Tabela 4 – Tempo médio para transferência de arquivo
Fonte: <http://www.homenethelp.com/web/explain/about-wired-HomePNA.asp>.
Acesso em 31 out. 2005.

Com a utilização dos equipamentos fornecidos pela empresa Trellis, foi realizada uma
bateria de testes, utilizando a arquitetura física observada na figura 18.
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Figura 18 – Rede HomePNA Básica com par telefônico
Fonte: o autor

A tabela 5 apresenta o resultado da transferência de arquivos, entre dois pontos HomePNA,
utilizando a infra-estrutura telefônica.

Ponto A --> B
Tamanho do Arquivo
Arquivo – 4 Mb
Arquivo – 40 MB

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 1,2 1
1,1
1
1 1 1,2 1,2 1
10 10 10,9 10,1 10,2 10 10 10 10 10,3

Media
A
1,07
10,15

Tabela 5 – Tempo de Resposta em Meio Físico utilizando infra-estrutura telefônica.
T = tempo em minutos

Com o intuito do fornecimento de mais subsídios para a utilização, foi modificado o cabo do
meio físico para um padrão par trançado Cat 5e, como apresentado na figura 19.

Figura 19 – Rede HomePNA Básica com cabo Ethernet.
Fonte: o autor
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A tabela 6 apresenta o resultado da transferência de arquivos, entre dois pontos HomePNA,

utilizando como meio fio um cabo par trançado Ethernet de categoria 5e.

Ponto A --> B
Tamanho do Arquivo
Arquivo – 4 Mb
Arquivo – 40 MB

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1
1 1 1 0,9 0,95 1 1,1 1
1
10 9 10 10 10,1 10 10 10 9 10,1

Media
A
0,99
9,82

Tabela 6 – Tempo de Resposta em Meio Físico utilizando como meio fio um cabo par

trançado Ethernet de categoria 5e.
T = tempo em minutos

A tabela 7 apresenta a comparação entre a utilização de cabo telefônico convencional
e o padrão Ethernet.

Arquivo – 4 Mb

Arquivo – 40 MB

Cabo telefônico

1,07

10,15

Cabo Ethernet - Cat 5e
Diferença (%)

0,99
7,48%

9,82
3,25%

Tabela 7 – Tempo de Resposta em Meio Físico utilizando como meio fio um cabo par

trançado Ethernet de categoria 5e.

A diferença entre a transmissão de dados, utilizando cabo Telefônico convencional e
Cabo Ethernet Cat 5e, na transmissão de arquivos na ordem de 4 Mb ficou próxima a 8 pontos
percentuais nas condições físicas idênticas (100 metros).
Com o aumento na demanda de carga da rede, com a utilização de arquivos na ordem
de 40 Mb, a diferença percentual caiu para próximo de 3 pontos.
O Cabo Ethernet Cat 5e, já foi projetado para trabalhar com transferência de dados,
por este motivo apresentou uma melhor performance. A utilização de cabos telefônicos, no
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entanto, apresentam um desempenho muito próximo e satisfatório, o que credencia para as
aplicações com severas restrições de alterações de fachadas ou obras civis.
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5 IMPLEMENTAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE REDE COM A TECNOLOGIA
HOMEPNA

Neste capítulo é descrito o esquema utilizado na implementação da solução HomePNA
no Hotel.

5.1 Esquema do Hotel

Figura 20 – Pontos a serem distribuídos no Hotel
Fonte: o autor
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5.2 Ligação do DG (Distribuição Geral)

Figura 21 – Esquema da ligação Hotel
Fonte: o autor

A instalação dos equipamentos foi realizada no sub-solo do Hotel, junto com o DG
(Distribuição Geral), de onde partem todos os ramais do prédio como observado na figura 21.
Cada equipamento Concentrador HomePNA modelo NC32-B possui 32 portas. Para
atender 190 pontos, necessitamos de 6 equipamentos que atenderam todos os pontos e
forneceram 2 portas de reserva.
A interligação dos equipamentos NC32-B foi realizada através de um Switch, modelo
STWCH8 de 8 portas Ethernet 10/100 Mbps.
Em cada ponto da rede (lado Cliente) foi instalado um Adaptador HomePNA, modelo
NC-ETH, que possui duas portas Ethernet 10/100 Mbps (Rede A e B) e duas portas RJ11:
uma que recebe o sinal (linha) e a outra para conexão de um aparelho de telefone (Fone).
O sinal de banda larga foi instalada pela empresa telefônica, dentro do DG, e oferece
uma velocidade de 2 Mbps.
Foi instalado um servidor, como mostrado na figura 22, que possui as funções de
segurança e gerenciamento.
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Figura 22 – Ligação do DG
Fonte: o autor

Devido a vários problemas que a Internet pode oferece, como Vírus, Hacker entre
outros, optou-se por não utilizar os recursos de gerenciamento oferecidos pelos equipamentos
da Trellis e procedeu-se à instalação de Servidor para a realização das seguintes tarefas:


DHCP Server – responsável pela geração do número IP cliente (de forma
automática)



Firewall – Sistema responsável pela segurança da comunicação externa e
interna.



Antivírus – Responsável pela descoberta e eliminação de possíveis vírus.
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5.3 Suporte técnico interno

Foi criado um manual com informações básicas, com uma linguagem de fácil
entendimento para leigos. Este manual fica à disposição dos atendentes e recepcionistas e
possui as seguintes informações:



Como configurar o cliente DHCP no Windows 98 e XP.



Como conectar o cabo de rede do equipamento NC-ETH ao equipamento do
cliente.



Como verificar se o computador está conectado ao Servidor.
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6 DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A utilização da tecnologia HomePNA abre uma antiga discussão sobre a
implementação de redes cabeadas. Até pouco tempo, acreditava-se que apenas a tecnologia
Ethernet poderia oferecer uma solução viável nesta categoria de redes.
A rede Ethernet usa codificação em banda básica, transmitindo diretamente o sinal
digital no meio físico. A sincronização de um quadro é realizada a partir dos oito octetos de
preâmbulo do quadro Ethernet que geram uma onda quadrada que permite a sintonia de
relógio de recepção dos dados. É utilizada a codificação Manchester, de forma que as
transições (de 0 para 1 e de 1 para 0) do sinal digital facilitam a sincronização do quadro. Na
rede HomePNA, a codificação em banda básica não é possível, pois interferiria com os
serviços já existentes que ocupam esta banda. Portanto, o sinal deve ser modulado.13
Assim, o padrão HomePNA mantém todos os campos do quadro Ethernet, com a
exceção do preâmbulo, adicionando um “envelope” específico.
Os resultados apresentados neste trabalho basearam-se em argumentos tecnológicos e
dados experimentais coletados em laboratório.
Através da realização de transferência de arquivos entre dois pontos HomePNA, podese comprovar os resultados apresentados no capitulo 4, tabelas 4 a 7, o que permitiu uma
avaliação da utilização da tecnologia HomePNA.
Não foram realizados testes em um ambiente de produção, mas, através das medições
realizadas, pode-se afirmar que, para o caso específico de compartilhamento de Internet
solicitado pelo Hotel, a adoção da tecnologia está adequada.
A Ethernet é uma excelente tecnologia, com relação à qualidade X custo,
supostamente insuperável no cenário atual. A maioria das tecnologias que a sucederam,
incluindo a HomePNA, utilizam os mesmos mecanismos de controle, que podem ser
considerados até o momento os mais eficazes do mercado. Mas, uma ótima tecnologia como a
Ethernet, pode não ser a mais apropriada a todos os sistemas, demonstrando que a adoção dos
melhores componentes não levam necessariamente à melhor solução para o sistema global.
Esse último é intrinsecamente dependente de seus pré-requisitos. A opção pelo HomePNA
13 Preparado para coexistir com outros sinais
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segue esse critério, sendo a mais adequada para integrar as tecnologias de comunicação de
dados e voz num ambiente com as severas restrições descritas nessa dissertação.

6.1 Recomendações para Trabalhos Futuros

Os conhecimentos produzidos a partir deste trabalho representam o ponto de partida,
recomenda-se assim a continuidade desta pesquisa. Inicialmente sugere-se aplicar o modelo
proposto na implementação de redes, na presente dissertação, em outras topologias de rede,
adaptando-o às necessidades da instituição.
Explorar o uso da tecnologia em redes com pontos distantes a 1.200 metros, que
anteriormente utilizavam apenas a tecnologia de fibra ótica e atualmente podem ser atendidos
pela Tecnologia HomePNA. Com tal alcance, HomePNA pode se tornar uma alternativa ao
ADSL às próprias operadores de telefonia. As versões 2.0 e 3.0 trazem diversas inovações
que sugerem novas experimentações.
Identificar nichos para a outra tecnologia estudada e avaliá-la: HomePlug,

6.2 Contribuição da dissertação

O presente trabalho proporcionou uma comparação entre as possíveis soluções de
implementação de redes de locais em ambientes com restrições a obras civis, trouxe à cena
uma tecnologia até então pouco conhecida no Estado de São Paulo e deixa uma experiência
vivida em laboratório como contribuição ao meio acadêmico e profissional. A prova de que a
solução encontrada é consistente, está amparada pelas decisões de projeto que foram
efetivamente utilizadas no atendimento de uma demanda real, cuja implementação satisfez a
todos os requisitos especificados, resultando em satisfação do cliente e uma boa avaliação dos
serviços prestados. HomePNA consta atualmente no catalogo de soluções oferecidas pela
empresa e constitui uma abertura de oportunidade para se atingir um nicho importante do
setor de redes domesticas e de pequenos negócios. Atenta a essa oportunidade a empresa
implantou um laboratório para explorar o potencial das novas versões.
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7 CONCLUSÃO

Há um grande número de soluções oferecidas pelo mercado para a implementação de
redes de computadores, visando fornecer acesso compartilhado à Internet para suprir a
crescente demanda, mas nem todas as soluções são apropriadas para atender às demandas
impostas, as quais devem se pautar tanto por restrições de ordem estruturais e legais, quanto
por decisões estratégicas, visto que o acesso à rede, ou sua falta, torna-se um dos fatores de
mais alto impacto para o negócio.
Como decorrência da experiência de desenvolvimento de projetos d e r e d e , foi
possível constatar o grau de complexidade envolvido em um projeto desta natureza, que
tende a aumentar à medida que surgem novas tecnologias e cresce o número de opções de
produtos oferecidos no mercado.
A estratégia aqui proposta pode ser aplicada a diversos outros projetos de portes e
escopos diferentes. De um modo geral, os projetos de rede podem envolver andares de um
prédio, prédios inteiros ou até mesmo condomínios. Em alguns casos, a empresa deseja um
projeto de cabeamento inteiramente novo, mas normalmente os projetos d e v e m partir da
i n f r a - estrutura de cabeamento já existente.
Um prédio antigo, por exemplo, pode não dispor de garagem para acomodar os
veículos de todos os condôminos, mas, com certeza, possui um ponto telefônico em cada
apartamento, que normalmente é distribuído a partir de uma única central. Da mesma
maneira, os cabos de energia podem ser aproveitados como meio disponível para o transporte
de dados.
Comparando as tecnologias disponíveis no mercado para a realização do projeto,
observam-se algumas características relevantes na escolha de uma solução:


a tecnologia de redes sem fio é uma das mais atrativas devido à facilidade de
sua instalação, praticidade e ubiqüidade ou possibilidade de estar presente em
todos lugares ao mesmo tempo.



na família das tecnologias com fios que dispõe de alternativas tais como
PowerLine (cabos de energia elétrica), PhoneLine (cabos de telefone) e a
Ethernet (cabos dedicados UTP de várias categorias), este último apresenta-se
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como uma tecnologia “insuperável”, sendo recomendada sempre que houver
condições favoráveis.
No projeto desenvolvido, a solução que se apresentou viável utilizou a tecnologia
HomePNA, pois no caso “especifico” de hotéis ou prédios antigos, que não permitem ou
podem não oferecer facilidades na execução de obra civil e passagem de novos cabos, a opção
de utilizar-se a malha existente de cabos telefônicos deve ser considerada. O trabalho aqui
descrito ofereceu argumentos tecnológicos que, em relação a outras tecnologias disponíveis,
elegeu a HomePNA como a única que atendeu adequadamente a todos os requisitos do cliente
e apresentou resultados satisfatórios de desempenho.
A tecnologia HomePNA pode ser utilizada em situações especificas e pode atingir
velocidades de transmissão de até 240 Mbps através de implantações especiais, velocidade
que, embora prevista no padrão em sua versão mais recente (3.0), não dispõe de produtos
acessíveis à realidade brasileira.
A tecnologia HomePNA é uma forte concorrente na implementação de soluções
coletivas tais como condomínios horizontais e verticais. Já está presente no Brasil, com
implementações na Região Sul e Sudeste; a empresa Trellis (São Paulo) oferece soluções
coorporativas que recebem o nome de “Net-Condomínio”14 e é similar ao “Turbo
Condomínio” da empresa Cianet (Santa Catarina).
Tendo a solução HomePNA como premissa, a utilização da fiação telefônica existente
no local, a montagem de redes coorporativas em hotéis e prédios antigos torna-se viável.
A tecnologia HomePNA recebeu em 2005 a certificação da Anatel, o que deve
impulsionar a implementação de redes em todo o Brasil, pois as experiências realizadas e a
satisfação dos clientes com os novos projetos deverão transmitir mais confiança para
projetistas, proprietários e usuários da tecnologia.

14 Padrão utilizado para compartilhamento de Banda Larga
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ANEXO

Este anexo define todas as funcionalidades e exigências de cada camada do HomePNA
(LEE, 2005).

A.1 Camada física

As especificações de Camada Física definidas nos documentos ITU-T G.989.1 e ITUT G.989.2 e compatíveis com o HomePNA são especificadas neste capítulo.
As conexões dos nodos para comunicação de dados são determinadas em uma infraestrutura física, onde também trafegaram sinais elétricos de corrente contínua, conhecidos
como CC ou DC, juntamente com sinais de sincronização; não será especificado neste
capítulo a comunicação do tipo POTS, ADSL e outras.
O protocolo especificado aqui utiliza uma topologia de rede do tipo ponto-paramultiponto, que utiliza para controle de tempo de acesso o TDMA (Time Division Multiple
Access), onde cada estação tem acesso exclusivo ao meio de transmissão durante um intervalo
de tempo pré-determinado. O CSMA (Carrier Sense Multiple Access) também é utilizado
decorrente da característica onde a transmissão do sinal pelas estações varia em diferentes
faixas de freqüências em intervalos de tempo pré-determinados.
Tal técnica é chamada de spread spectrum e envolve chaves de codificação e
decodificação que devem ser iguais entre as estações, para que a estação receptora saiba qual
faixa de freqüências deve monitorar para captar o sinal transmitido em determinado instante
de tempo.
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A.1.1 Comunicação de dados

Especificações relacionadas à média de comunicação de dados, como freqüência de
portador, modulação, taxas de símbolo, são diretamente compatíveis com as especificações de
HomePNA, como descrito na seção 5 do ITU-T G.989.2.

A.1.2 Sincronização

Além da comunicação de dados e da tensão DC que circulam pelo cabeamento, na
rede também é gerado um sinal de sincronização; este sinal é gerado através do TBC (Time
Base Corrector) e é recebido pelos TBIM´s (Transducer Bus Interface Module).
O sinal de sincronização é usado como um relógio de referência e marcador de
intervalo de tempo para sincronizar as transmissões do TBIM e referenciar o tempo (se
implementado).

A.1.3 Freqüência de portadora

A sincronização CW (continuous wave) é a portadora de freqüência no HomePNA e
possui o valor de 2 MHz. Uma CW é uma onda eletromagnética de amplitude e freqüência
constante. O primeiro método de transmissão de rádio era feito através de onda contínua e
consistia em uma onda de portadora desmodulada; modos modulados distintos não têm
nenhuma informação (no senso de comunicações) embutida dentro do sinal, a informação é
levada no ritmo e com os espaçamentos com que o sinal é enviado.
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A transmissão de rádio de onda contínua foi chamada de rádio-telégrafo porque como
o telégrafo, trabalhava por meio de ON/OFF simples para transmitir o código Morse. Este
modo ainda é usado por alguns operadores de rádio amadores até hoje.

A.1.4 Amplitude da portadora

O sinal de sincronização gerado pelo TBC tem uma amplitude de 1 (um) Volt de ponta
a ponta. Os TBIM´s poderão descobrir um sinal de sincronização com uma amplitude mínima
de até 100 mV de ponta a ponta.

A.1.5 Modulação

O sinal de sincronização tem modulação BPSK (Binary Phase Shift Keying). As
modulações consistem em repetições fim-a-fim do PN (Pseudorandom Noise), na sucessão
101011001000111; o “1” representa o valor de dados e seu inverso 010100110111000,
representado pelo “0”, representa os bits movidos.
Embora pareça faltar um padrão definido, o Pseudorandom Noise trabalha com
sucessões de pulsos que se repetem por muito tempo e definem um padrão.
Cada uma das sucessões moduladas será completada uma vez a cada tempo de
abertura, desta forma a sucessão de tempos individuais, chamada fatias na linguagem do
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), será igual a 1/15 do tempo da abertura em
segundos.
Com uma taxa de fatia de 75 Kbps e um comprimento de sucessão de 15, pode-se
obter 5 Kbps (75/15); este resultado é um pedaço da taxa decodificada no sinal DSSS. Desta
maneira, cada decodificação ou sucessão produzirá um marcador de tempo de abertura.
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A.1.6 Isócrono TDMA (que se realiza com intervalos iguais ou simultaneamente de
tempo)

O isócrono TDMA (Time Division Multiple Access) tem uma porção de intervalos de
tempo definida por um valor “1” no sinal de DSSS. A primeira sucessão do DSSS será
repetida e sua produção no TBIM mostrará cada slot através de picos positivos que serão
cronometrados durante cada porção do TDMA.

A.1.7 Marcador de intervalo assíncrono

O Marcador de Intervalo Assíncrono CSMA (Carrier Sense Multiple Access) é a
porção de intervalo de tempo definida por um valor “0” no sinal de DSSS. A sucessão de
DSSS invertida será repetida durante o CSMA e o TBIM mostrará um tempo de cada slot
através de picos negativos.

A.2 Exigências do dispositivo

A.2.1 TBC

Um dispositivo de TBC (Time-Based Coordination) será capaz de transmitir 4Dsymbol-mapping-modulated frames. O 4D-symbol-mapping está definido na seção 5.2.4.1 da
ITU-T G.989.2.
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Um Transmissor de TBC no mínimo será capaz de transmitir frames com carga
codifica (PE) (Payload encoding) de valor 1-7: i.e. taxa de dados de 4-16 Mbps.
Um Receptor de TBC no mínimo será capaz de receber frames com PE de valor 1-5:
i.e. taxa de dados de 4-12 Mbps. O PE está definido na Seção 5.3.2.3 do ITU-T G.989.2.

A.2.2 TBIM

Um dispositivo de TBIM será capaz de transmitir até 4D-symbol-mapping-modulated
frames.
Um Transmissor de TBIM no mínimo será capaz de transmitir frames com PE; avalia
1: i.e. taxa de dados de 4 Mbps.
NOTE - A 4 Mbps é a taxa requerida para o começo e o fim de cada frame. Outro
Payload que codifica os valores é opcional e pode ser implementado em TBIM´s que requer
processamento de dados em mais alta velocidade.

A.3 Framing

A.3.1 Transmissão de frames

A camada física transmite frames encapsulado com o cabeçalho e Payload de acordo
com as especificações da Seção 7 do ITU-T G.989.1.
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A.3.2 Cabeçalho e payload do frame

O formato do cabeçalho e payload do frame são especificados em seção 5.3 do ITU-T
G.989.2.

A.4 Parâmetros médios

A.4.1 Relação de pico-médio de energia (PARIDADE)

A relação de energia de pico-médio é complacente com as especificações de ITU
(seção 5.1 de ITU-T G.989.1)

A.4.2 Parâmetros Físicos (Médios)

A tabela 8 resume os parâmetros físicos.
1
2
3
4
5
6
7
8

Parâmetros Físicos
RF – Largura da banda do Canal de dados
RF – Range de Modulação da Entrada de dados
RF – Largura da banda do Canal de sincronização
RF – Range de Modulação da Entrada de sincronismo
RF – Perda de Retorno na Entrada
RF – Impedância de Entrada
Emissões espúrias
Perda de Sinal RFI
Tabela 8 – Avaliação dos parâmetros físicos

6 MHz
7 MHz (fixo)
150 kHz
2 MHz (fixo)
20 dB
100 Ohms
(Veja PSD Figura 10)
(Veja PSD Figura 10)
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A.5 Níveis de Densidade de Energia do Espectro (PSD) (Power Spectrum Density)

Os níveis de densidade de energia do Espectro, especificados na seção 5 de ITU-T
G.989.1, foram modificados para refletir a presença do sinal de sincronização em 2 MHz
(LEE, 2004)

Figura 23 – PSD filtrado pelo output de transmissão
Fonte: <http://www.ornl.gov/sci/p1451/p1451.3/Proposals/P02-014.doc>. Acesso em 17 mar. 2004.

A.5.1 Especificações elétricas

As especificações elétricas incluem cabeamento, junção e distribuição de impedância.
Hoje em dia, o cabo utilizado possui um único par-trançado com uma impedância de RF de
aproximadamente 100 ohms.
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A.5.2 Casamento de impedâncias

Para a adequada recuperação do sinal, muitas vezes é necessário prover altas
impedâncias para todas as freqüências de non-power. Quando um dispositivo é conectado a
rede, ele causa no TBIM não mais do que 20 dB, esta perda é devolvida para os dados e sinais
de sync (Sincronismo). Quando o isolamento for requerido, um conversor de DC/DC deverá
ficar isolado junto com um transformador para que o “Magnetic” possa ser utilizado.

IEEE P1451.3 Network BUS

Magnetics

LPF

Sync

BPF

Comm

1-10 MHz
100
Ω

Looking-In
impedance
> 10kΩ for
freq > 1 MHz

BPF

DC/DC

Regulated
DC Power

Prevents DC/DC noise from
getting on the bus

Figura 24 – Circuitos acoplador para energia, Sync e Comm
Fonte: <http://www.ornl.gov/sci/p1451/p1451.3/Proposals/P02-014.doc>. Acesso em 17 mar. 2004.

A.5.3 O Transducer Bus de voltagem

O Transducer Bus de voltagem DC usa o nível de 6-12 VDC + - 10%.
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A.5.4 Filtro de conversão de entrada

Utiliza-se um filtro de DC para DC para bloquear as freqüências indesejáveis, neste
filtro apenas se deve passar o sinal DC atual e as voltagens eficazes, bloqueando-se a
freqüência de referência e o canal de dados dos componentes de RF.

A.6 Proteção de entrada

O conversor TBIM DC para DC deve ser protegido de polaridade inversa e de altas
voltagens.

A.6.1 Limite de entrada de corrente

A máxima corrente que o TBIM consome é menor que 250 mA em qualquer voltagem
do Bus.

A.7 Topologias de rede

Se os 100 ohms

de impedância forem mantidos a todos os TBIMs, acopladores e

terminações, então o comprimento de ramificação não está sendo restringido.
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No decorrer destas condições, o usuário instalaria cabos com um dB/foot listando as
perdas e acopladores com uma eficiência de junção avaliada (tipicamente 6 dB, 10 dB ou 20
dB).
A única restrição será quando existir a perda de caminho (comprimento total de perda
de tempos de cabo por pés é acrescentado da perda de acoplador) e ela for menor que 38 dB
entre cada TBIM e o TBC.
Para instalação elétrica típica, deve-se assumir 20 dB de perda de por 1.000 pés a 10
MHz.

A.7.1 Data Link – Sub-Camada MAC

A Sub-Camada (MAC) (Media Access Control) é responsável pelo acesso ao meio
físico.
A ligação entre o TBC e o TBIM opera de maneira ponto-para-multiponto,
fundamentado: i.e. um NCAP/TBC é capaz de manipular múltiplo TBIMS. Todos os TBIMS
em um bus recebem a mesma velocidade de transmissão, ou parte dela na mesma direção.
O NCAP/TBC é o único transmissor que opera nesta direção, porém, desde que o meio
físico e o tempo sejam compartilhados entre o NCAP/TBC e o TBIMS.
Durante o intervalo Isochronous o NCAP/TBC pode usar fatias de tempo nomeadas
para enviar dados aos atuadores. Durante o intervalo assíncrono o NCAP/TBC compete com o
TBIMS para o uso deste tempo. Neste caso, se faz uso do processo de detecção de colisão,
para garantia da transmissão. O NCAP/TBC conversa através de broadcast com todas as
estações; os TBIMS conferem o endereço de destino nas mensagens recebidas e retêm apenas
esses dígitos.
Na outra direção, compartilham-se o TBIMS com o link TBIM-para-TBC. O TBIM é
fixo e é setado durante o processo de inicialização; ele utiliza fatias de tempo específicas de
forma que não exista nenhuma contenção entre o TBIMS para o bus durante este intervalo de
tempo.
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Durante o intervalo de tempo assíncrono, o TBIMS compartilha as mídias em uma
base de demanda. Este intervalo de tempo é usado pelo TBIMS para retransmitir os pacotes
que foram transmitidos durante o intervalo de Isochronous, mas não foram reconhecidos
como serviços.

A.7.2 Cronometragem do canal de comunicação

Para cada instalação de rede, como mostrado na figura 36, todo o tempo é organizado
em blocos uniformemente cronometrados, que são chamados de “epochs”. Cada espaço de
tempo é subdividido em seções TDMA (isochronous) e contenção-base de seções CSMA
(assíncrono).
O tempo de alocação da porção de TDMA pode variar dependendo do número de
TBIMS e do número de aberturas que cada um deles requerer. É concebível que uma rede
possa operar estritamente em modo CSMA/CD e não fazer o uso de aberturas de TDMA.
Porém, o inverso não é verdadeiro. Quando o TBC é acionado, todas as comunicações
seguirão o protocolo do tipo HomePNA CSMA, até que o TBC complete seu período e
estabeleça as necessidades da rede.
Para estabelecer e cronometrar as janelas, o TBC enviará um sinal de broadcast
“begin-of-epoch”. Este comando será usado como um gatilho por alinhar a janela de tempo
“fence-posts”.
Também se nota que o TBC reservará a prioridade mais alta. Assim, pode se
comunicar a qualquer hora, se necessário.
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A.8 Intervalos

A.8.1 Intervalo de Isochronous

O comprimento de tempo deste intervalo pode variar de rede para rede na hora da
transmissão, mas é uniforme dentro de cada rede. O comprimento de tempo é um múltiplo do
tempo de abertura (atualmente definido em 200 micro-segundos).
O tempo mínimo para este intervalo pode ser 0 (zero) micro-segundos (um intervalo
de Isochronous pode não estar presente em uma instalação de rede particular). O tempo
máximo é igual à diferença entre o comprimento “Epoch” e o comprimento do intervalo
Assíncrono.

A.8.2 Intervalo assíncrono

O comprimento de tempo deste intervalo pode variar de rede para rede na hora da
transmissão, mas é uniforme dentro de cada rede. O comprimento de tempo é um múltiplo do
tempo de abertura (atualmente definido em 200 micro-segundos).
Este intervalo terá um tempo mínimo de 20 micro-segundos. O tempo de máximo será
igual ao comprimento de Epoch.
O intervalo assíncrono sempre deverá estar presente. Desta maneira, um tempo
mínimo sempre precisa ser definido.
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A.8.3 TDMA

O TBC nomeia um número (não mais que quinze) de fatias de tempo no intervalo
TDMA para cada um dos TBIMS. Isto assegurará que os eventos que serão informados nunca
terão uma latência maior que o comprimento do Epoch.
Para o evento que informa a precisão de cronologia, os pacotes podem incluir um
time-stamp com uma precisão de 1 micro-segundos nos dados distribuídos no pacote.
As aberturas de TDMA têm um tempo predefinido de 200 micro-segundos. O
HomePNA define um tempo de frame de comunicação entre 92,5 micro-segundos no mínimo
e 3.122 micro-segundos no máximo, com um tempo de silêncio mínimo de 29 microsegundos. Então, poderão ser permitidos pacotes que ocupam de 1 a 15 slots com tempo de
abertura de 200 micro-segundos.
Devido à exigência de tempo de silêncio mínima, um frame de comunicação pode
ocupar o primeiro slot com um tempo de 171 micro-segundos relacionados ao último tempo
de abertura alocada.

epoch - 100 ms
80 ms

TDMA

CSMA
TDMA

200 µs
171 µs

TBIM 1

TDMA

3000 µs
2971 µs

TBIM 2

TBIM n

silence time 29 µs

Figura 25 – Avaliação de TDMA/CSMA
Fonte: <http://www.ornl.gov/sci/p1451/p1451.3/Proposals/P02-014.doc>. Acesso em 17 mar. 2004.
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A.9 Epoch

O comprimento de tempo deste intervalo pode variar de rede para rede na hora da
transmissão, mas é uniforme dentro de cada rede. O comprimento do tempo é um múltiplo do
tempo de abertura (atualmente definido em 200 micro-segundos) nas redes HomePNA.
Este intervalo terá um tempo máximo de 250 micro-segundos. Precisamos apenas especificar
um tempo mínimo, não precisamos especificar um tempo de máximo porque os TBIMS
podem precisar ter um salto superior na implementação dos contadores de hardware

A.9.1 Mensagem de inicio de epoch

Uma mensagem de início de epoch será emitida pelo NCAP/TBC ao início de cada
epoch e conterá os campos seguintes:
Erro de tempo entre o começo do tempo ideal, o começo do epoch e o tempo atual
que a mensagem de início de epoch foi transmitida.
Reconhecimento dos sinais para pacotes transmitidos durante o segundo tempo do
epoch. Os reconhecimentos consistirão em palavras fixadas com “1” para um reconhecimento
negativo.

A.9.2 Identificador de epoch

Um flag indica quando são esperadas transmissões de dados de isochronous.
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Se uma mensagem de início de epoch é emitida com um flag; isto indica que nenhum
dado isochronous será transmitido, então esta mensagem será interpretada como uma
mensagem de fim de epoch e será indicado onde começa o intervalo assíncrono.

A.9.3 Começo de mensagem assíncrono

A mensagem de fim de epoch será a última transmissão no intervalo de tempo de
isochronous, nela conterá um flag de reconhecimento para pacotes transmitidos durante a
primeira metade do intervalo de isochronous atual. Esta mensagem marca o começo do
intervalo do tempo assíncrono.

A.9.4 CSMA/CD

No intervalo Assíncrono (CSMA), todos os nodos competem para acesso ao meio
físico, baseados nas prioridades nomeadas a eles. O procedimento de CSMA/CD é
especificado na seção 8 de ITU-T G.989.1.

A.9.5 Prioridades

O acesso às prioridades do bus de rede depende do modo de comunicação
(Isochronous ou Assíncrono) que a rede está operando. Uma rede HomePNA que está
exclusivamente em modo assíncrono possui um dispositivo que estará esperando por pelo
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menos 29 micro-segundos do fim da última transmissão (Inter-Frame Guard IFG), então
começará a transmissão com uma abertura que corresponde à prioridade designada para
aquela transmissão na ocasião, cada abertura de prioridade ocupa 21 micro-segundos.
Este procedimento é válido para as transmissões que acontecem no Isochronous com
intervalos Assíncronos. Porém, no intervalo de Isochronous a transmissão é governada
através de duas descrições:
1) A transmissão não começa antes do marcador de abertura.
2) Normalmente, apenas o TBIM com uma abertura nomeada deveria transmitir em
uma abertura particular.
A largura da banda de comunicação de dados da rede, o TBC e o TBIMS foram
aperfeiçoados no HomePNA para permitir a comunicarão de duas prioridades nomeadas, uma
será usada na comunicações durante o intervalo de Isochronous e a outra durante o intervalo
Assíncrono.
As prioridades são nomeadas pela aplicação levando em consideração as criticidades
de cada comunicação.

A.10 Protocolo da camada de Data Link

A camada de Data Link do HomePNA é especificada na Seção 6 de ITU-T G.989.2 e
inclui comandos de controle para Negociação de Taxa, Integridade de Ligação, Anúncio de
Capacidade de Recepção e Requisição Automatizada Limitada. Todas estas funções são
implementadas em um modo semi-automatizado e poderão interferir com a operação da rede
durante o período de Isochronous (LENARDUZZI, 2005).
A implementação destas funções não é exigida na camada de data link do HomePNA,
mas, foram implementadas devido às limitações do intervalo Assíncrono.
Nestas especificações não são definidas as responsabilidades da camada de aplicação.
Porém, os TBIMS pode precisar descobrir e manter os rastros dos modos de
comunicação com a implementação de cronômetros internos.
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A.10.1 Contadores de modos de comunicação

O TBC nomeia o comprimento do Isochronous e o intervalo Assíncrono da rede com
um comando difundido. Esta tarefa é implementada na configuração inicial da rede e sempre
que um dispositivo de TBIM é conectado ou desconectado a rede, ele sofre alteração.
O TBIMS usa estes contadores para descobrir a Abertura de Isochronous nomeada de
forma possam enviar a mensagens quando o intervalo assíncrono começa e quando o intervalo
assíncrono chega ao fim, desta maneira uma transmissão iminente não transbordara o próximo
intervalo de Isochronous.

A.10.2 Integridade do Link

A Integridade do Link define a máxima taxa de transmissão de dados para
comunicações na rede. A função da Integridade do Link é a mesma função da camada de
aplicação. Quando vários erros são descobertos na comunicação e recebidos pela camada de
aplicação, será iniciada uma sessão de Integridade do Link durante o intervalo assíncrono.
Desta maneira as taxas de comunicação serão acertadas garantindo a melhor taxa de dados de
comunicação naquela situação. Este procedimento aumenta ou diminui as taxas, sempre
levando em consideração as condições atuais do Link.

A.10.3 Taxa de negociação

A taxa de dados de comunicação entre o TBC e o TBIMs é estabelecida durante a
configuração da rede e dependente da capacidade de taxa de dados individual do TBIMs.
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As taxas são modificadas mais adiante, de acordo com o estado de integridade de
ligação atual. A negociação de taxa é uma função da camada de aplicação.

A.10.4 Mapeando os protocolos

A Camada de Ligação de dados tem a responsabilidade de codificar e decodificar o
formato do protocolo da camada de rede, o Payload (Ethernet) Frame, encapsulada pela
Camada Física.

A.11 A densidade espectral da máscara (PSD)

A densidade espectral da máscara que limita a produção do transmissor TBC ou TBIM
é especificada na Recomendação de ITU G.989.1 para sistemas que não usam o sinal de
sincronização. Para sistemas que usam o sinal de sincronização, este padrão modifica a
máscara de densidade de espectro (PSD) para TBIMS.
O valor aceitável da máscara de densidade espectral para um TBIM é especificado no
Parágrafo 5 de recomendação ITU G.989.2 e é representado na figura 26 e tabela 9.
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Figura 26 – PSD de TBIM transmissor de produção
Fonte: <http://www.ornl.gov/sci/p1451/p1451.3/Proposals/P02-024RevC.doc>.
Acesso em 17 mar. 2004.

Freqüência (MHz)
0.015 < f < 1.7
1.7 < f < 3.5
3.5 < f < 4.0
4.0 < f < 7.0
7.0 <f < 7.3
7.3 < f < 10.0
10.0 <f < 13.0
13.0 <f < 25.0
25.0 <f < 30.0

PSD limite (dBm/Hz)
-140
-140 + (f-1.7)*50.0/1.8
-90 + (f-3.5)*8.5/0.5
-71.5
-81.5
-71.5
-81.5-(f-10)*43.5/3.0
-125
-140

Tabela 9 – PSD Máscara de G.989.1

Na figura 27, os espectros da máscara estão na forma descrita pela tabela 10.
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Figura 27 – PSD Máscara para Transmissores de TBC
Fonte: <http://www.ornl.gov/sci/p1451/p1451.3/Proposals/P02-024RevC.doc>.
Acesso em 17 mar. 2004.

Freqüência ( MHz)
0.015 < f < 1.0
1.0 < f < 1.9
1.9 < f < 2.1
2.1 < f < 2.6
2.6 < f < 3.5
3.5 < f < 4.0
4.0 < f < 7.0
7.0 < f < 7.3
7.3 < f < 10.0
10.0 < f < 13.0
13.0 < f < 25.0
25.0 < f < 30.0

PSD limite (dBm/Hz)
-140
-140 + (f-1.0)*68.5/0.9
-71.5
-71.5-(f-2.1)*38.5/0.5
-110 + (f-2.6)*20.0/0.9
-90 + (f-3.5) * 8.5/0.5
-71.5
-81.5
-71.5
-81.5-(f-10)*43.5/3.0
-125
-140

Tabela 10 – PSD Máscara de G.989.1 : Modificados para o sinal de sincronização
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A.11.1 Isolamento elétrico

O isolamento elétrico não é requerido pelo padrão HomePNA, devido ao isolamento
elétrico Standard, provido para os sinais de dados de todas as interfaces do equipamento.
Porém, o Power DC necessariamente não é isolado. Para prover isolamento completo, um
conversor de isolação deve ser provido para o TBIM ou um acoplador separadamente.
Na prática de engenharia de sistemas telefônicos são incluídos os usos de
componentes, instalação elétrica, conectores, além de dispositivos de supressores de
passageiros, projetados para suportarem até 200 volts em uma base de curto prazo (~1
segundo) e controlar eventos de passagem de voltagem pela linha.
Os padrões Magnéticos típicos do HomePNA (i.e., módulos de transformador e filtros)
foram avaliados a tensões de até 1.500 Volts DC; são taxados pequenos transformadores de
RF que suportam pelo menos 250 Volts. Os transformadores e filtros devem interromper as
voltagens de terra e prover isolamento razoável na ausência do Power de DC no Bus.

A.11.2 Identificadores de protocolo

Na tabela 11 foram designados dois identificadores de protocolo como reservado
para versões futuras deste padrão. O identificador Aberto a fabricantes pode ser utilizado para
designar protocolos não descritos pelo padrão e implementado por algum fabricante
específico.
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Protocolo Identificador
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06 - 0x2F
0x30 - 0x3F

Nome do Protocolo
Reservado*
Protocolo de Datagramas
Protocolo de dados fluindo
Protocolo de gatilho
Protocolo de serviços de comando
Protocolo de resposta
Reservado*
Aberto a fabricantes

Tabela 11 – Protocolos identificadores

Se uma mensagem é recebida com um identificador de protocolo

listado como

reservado, a mensagem será descartada e o erro de protocolo marcado no registro de estado
será fixado. Se o identificador de protocolo é listado como aberto a fabricantes, mas não é
implementado dentro do dispositivo, a mensagem será descartada e o erro de protocolo será
registrado na palavra de estado e será fixado para aquela rede.
O identificador de protocolo é um campo de seis posições que provê um código que
identifica o protocolo que está sendo usado ou foi usado para transmitir a mensagem.

A.12 Intervalo de comunicação Isochronous

O TBC nomeia várias fatias de tempo no intervalo de isochronous para cada do
TBIMS.
O número de fatias de tempo adjacentes nomeadas a um TBIM terá de ser grande o
bastante para transmitir uma mensagem completa. Isto nos assegura que serão informados os
eventos com uma latência maior que duas vezes o comprimento do epoch. Para o evento que
informa a precisão de cronologia, os pacotes podem incluir uma porção de tempo dentro dos
dados do pacote. Se um TBIM tem atuadores, o slot (nomeado) será utilizado pelo TBC para
enviar dados ao atuador.
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A.12.1 Elementos do frame MAC

A seguir estão descritos os elementos do frame MAC segundo recomendações do ITU
G.989.1, ITU G 989.2 e do IEEE 802.3. A figura 28 identifica os campos do frame do MAC.
As subclasses subseqüentes provêem mais definições.
Todos os campos serão transmitidos em formato de octeto, o LSB (Least Significant
Bit), Bit menos significativo dentro de cada octeto, é transmitido primeiro. O LSB dentro de
um campo é designado através do número 0.

16 Octets

Preamble

1 Octet

Frame Type

3 Octets

Frame Control

6 Octets

Destination Address

6 Octets

Source Address

2 Octets

Ethertype/Length
MAC CLIENT DATA

46-1500
Octets

PAD

4 Octets

Frame Check Sequence

2 Octets

CRC-16

41-0 Octets

HPNA PAD

1 Octet
msb

Fields within a frame are
transmitted from top to
bottom and most
significant octet to least
significant octet

EOF
Bit
7

Bit
0

lsb

Bits within an octet are transmitted lsb first

-1C
S
kceR
O
hA
rtF
m
4aD
H
E
P
N
0s2b

Figura 28 – Frame MAC

ecnuqD
6

Fonte: <http://www.ornl.gov/sci/p1451/p1451.3/Proposals/P02-025RevH.doc>.
Acesso em 17 mar. 2005.
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Se um frame recebido não foi constituído corretamente, o protocolo descartará este
frame e realizará a sinalização adequada.

A.12.2 Definição de controle do frame

O conteúdo destes campos foi retirado diretamente da Recomendação ITU G 989.2,
parágrafo 5.3.2 e resumido abaixo.
O campo de controle do frame é constituído de 24 partes, como definido na tabela 12.

Campo

Bits

Reservado

23

Número do
bits
1

Prioridade
SI
PE
HCS

22:20
19:16
15:8
7:0

3
4
8
8

Descrição
Reservado. Este campo será setado para zerar
o transmissor, o receptor ignorará este campo.
Prioridade (0-7)
Inicialização de Scrambler
Codificação de Payload
Check de Seqüência de cabeçalho

Tabela 12– Campo de controle do frame

A.12.3 Prioridade

As prioridades descritas na tabela 6 são prioridade do mecanismo MAC. O bit de
número 3 da prioridade (PRI) será fixado de acordo com a Recomendação do ITU G.989.1,
parágrafo 8.1 e Recomendação do ITU G.989.2, parágrafo 5.3.2.2 nível de prioridade do
frame.
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A.12.4 Inicialização de Scrambler

Os 4 bits do campo serão fixados com um número aleatório na inicialização do
scrambler, como descrito em Recomendação de ITU G.989.2, parágrafo 5.3.6. O scrambler
consiste em 23 bits registrados na troca de dados de dois pontos.
É usado para prover uma densidade espectral uniforme na mensagem transmitida. O
polinômio gerador seguinte é usado para inicializar os 4 bits no registro de troca.

G(x) = x23 + x18 + 1.

A.12.5 Codificação do campo payload

Este campo determina as alternativas de codificação da taxa de bits variáveis do
campo payload. Os valores estão definidos na Recomendação de ITU G.989.2, parágrafo
5.3.2.3 e resumidas na tabela 12.
Se um frame é recebido com a payload que codifica um dos valores reservados, o
frame será descartado.
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Enumeração

Interpretação

0

Modo sem padrão

1

4D Mapeamento de Símbolo, 2 Bits por símbolo,

2

4D Mapeamento de Símbolo, 3 Bits por símbolo,

3

4D Mapeamento de Símbolo, 4 Bits por símbolo,

4

4D Mapeamento de Símbolo, 5 Bits por símbolo,

5

4D Mapeamento de Símbolo, 6 Bits por símbolo,

6

4D Mapeamento de Símbolo, 7 Bits por símbolo,

7

4D Mapeamento de Símbolo, 8 Bits por símbolo,

8

Modo sem padrão

9

2D Mapeamento de Símbolo, 2 Bits por símbolo,

10

2D Mapeamento de Símbolo, 3 Bits por símbolo,

11

2D Mapeamento de Símbolo, 4 Bits por símbolo,

12

2D Mapeamento de Símbolo, 5 Bits por símbolo,

13

2D Mapeamento de Símbolo, 6 Bits por símbolo,

14

2D Mapeamento de Símbolo, 7 Bits por símbolo,

15

2D Mapeamento de Símbolo, 8 Bits por símbolo,

16-256

Reservado para uso por ITU.T
Tabela 13 – Codificação de payload

A.12.6 Endereço de destino

O endereço MAC usado pelo IEEE P 1451.3 leva a forma mostrada na figura 34. Os
Bits I/G e U/L são definidos pelo protocolo IEEE 802.3.
Para esta aplicação, o Bit I/G pode assumir qualquer valor. Quando ele assumir o valor
1, serão enviadas as informações para endereços de um Grupo; quando ele possuir um valor 0
(zero), estará endereçando um TBIM individual ou TBC. O Bit U/L sempre será fixado em 1
para indicar que este é um endereço localmente administrado.
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Se um endereço é recebido com o Bit de U/L fixado em 0 ou 1 ou mais dos 38 Bits que
são exigidos fixados em 0, o frame será descartado e receberá um Bit na palavra de estado,
indicando o ocorrido.

I/G

U/L

Six Zeros

TBIM Alias

32 Zeros

I/G =0 INDIVIDUAL ADDRESS
I/G =1 GROUP ADDRESS
U/L =0 GLOBALLY ADMINISTERED ADDRESS
U/L =1 LOCALLY ADMINISTERED ADDRESS

Figura 29 – Formato do endereço MAC
Fonte: <http://www.ornl.gov/sci/p1451/p1451.3/Proposals/P02-025RevH.doc>.
Acesso em 17 mar. 2005.

A.12.7 Endereço de origem

O endereço de origem é idêntico ao endereço de destino a não ser quanto ao octeto do
TBIM, que contém o pseudônimo endereço da fonte da transmissão. Condições de erro são
iguais para o endereço de destino.

A.12.8 Comprimento/Tipo (Ethertype)

Estes dois octetos possuem alguns significados, dependendo de seu valor numérico.
Para uma avaliação numérica, o primeiro octeto é o mais significativo deste campo.
Este campo deverá ser interpretado como um campo de comprimento se o seu valor
for menor ou igual a 1.535 em decimal, e o campo de comprimento/tipo indica o número
MAC do cliente que receberá os dados.
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Todas as mensagens definidas por este padrão, menos as de ligação de dados e camada
física, usarão a interpretação de comprimento deste campo.
Este campo deveria ser interpretado como um campo de tipo se o seu valor for maior
que ou igual a 1.536 em decimal.
Dentro deste padrão, o único tipo usado para ligação de dados e mensagens de
controle físicas tem o valor fixado em 886C em hexadecimal.
Embora a interpretação do campo de comprimento/tipo, se o comprimento do campo
de dados for menor de 46 octetos, um campo de PAD (enchimento) será somado ao término
do campo de dados, anteriormente ao campo de FCS.
Nota: Se um fabricante escolher usar um tipo diferente de 886C para algum propósito
não descrito neste padrão, o frame deverá ser aceito; o bit de estado não deve ser fixado.

A.12.9 PAD

Este campo está definido no IEEE 802.3. Ele só estará presente se menos de 46 octetos
estiverem contidos no campo de dados.
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A.12.10 ITU-T G.989.2 Formato curto de ligação e controle do frame

Campo

Comprimento
6 octetos
6 octetos
2 octetos
1 octeto

Explicação
DA
Endereço de Destino Ethernet
AS
Endereço de Origem Ethernet
Ethertype
886C16
SSType
0 – Não Standard
1- Pedido de Taxa de Controle de Frame
2- Link de Integração de Frame Curto
3- Anúncio de Capacidades
4- Requisição Automatizada Limitada
5- Tipo de especificação de formato curto
6 –127 Reservados para uso futuro do ITU-T
(Veja Nota)
SSLength
1 octeto
Número de octetos de informação de controle,
começa com o campo SSVersion e terminando no
segundo campo do Ethertype e terá como valor
mínimo igual a 3 e máximo 255.
SSVersion
1 octeto
Informação do número da versão de controle
Data
0-252 octetos
Informação Controle
Next Ethertype
2 octetos
Ethertype/length próximo protocolo de camada,
ou utiliza o valor 0 (zero) para nenhum.
PAD
41-0 octetos
Enchimento requerido, quando dados < 41 octetos
FCS
4 octetos
Cheque de Seqüência de Frame
Nota: o SSType avaliado entre 128-255 correspondem ao subtipo que não é usado pelo
IEEE p1451.3.
Tabela 14 – Formato de ligação e controle do frame

O campo de SSVersion especifica qual versão de formato da informação de controle é
usada.
A Recomendação do ITU G.989.2, parágrafo 6.2.1 determina o formato de ligação e
controle de cabeçalhos de frame e o próximo campo Ethertype requerido.
Se um frame é recebido com o Ethertype igual a 886C (Hex), mas um SSType ou
SSLength ou Next Ethertype ou o bloco FCS estão incorretos, o frame será descartado.
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A.13 Avaliação de sistema

Na figura 30 é demonstrado o padrão IEEE 1451 para redes que utilizam o HomePNA.
Como o indicado pela especificação, P1451.3 são definidas as comunicações e os ajustes do
NCAP para a interface. Os blocos HomePNA/AFE são os responsáveis por prover a
conversão Analógica (A) / Digital (D), as funções A/D e as D/A são necessárias para traduzir
o HomePNA entre a Banda Base e as baixas freqüência de portadora do RF (7MHz).
O HomePNA possui blocos de camada física que são processados em Banda Base, por
isso existe a necessidade de converter um pacote HomePNA (físico – específico) para um
pacote no padrão P1451.3 Standard.

Figura 30 – IEEE 1451.3/HOMEPNA™ – Diagrama de bloco
Fonte: <http://www.ornl.gov/sci/p1451/p1451.3/Proposals/P02-014.doc>.
Acesso em 17 mar. 2004.

Como mostrado na figura 31, a interface entre o TBC/TBIM Standard, a máquina
lógica e o HomePNA PHY serão trabalhados como uma Interface Independente de Média
(MII), descrita no IEEE 802.3.
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Os passos executados pelo HomePNA PHY e HomePNA/AFE são mostrados em
detalhes na figura 36.

Figura 31 – HomePNA, Fases de Transmissão
Fonte: <http://www.ornl.gov/sci/p1451/p1451.3/Proposals/P02-014.doc>.
Acesso em 17 mar. 2004.

A.13.1 Avaliação do espectro de freqüência

Na figura 32 são demonstrados os componentes espectrais do HomePNA, com seus
correspondentes P1451.3, acompanhados da energia e do sincronismo conjuntamente com os
espectros de outras comunicações possíveis na linha telefônica como POTS, G.Lite, ADSL,
VDSL. No protocolo P1451.3 puro, estas outras fontes de comunicação não estariam
presentes, mas foram incluídas para ilustrar os desígnios de compatibilidade do HomePNA™
original.
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Figura 32 – Relação dos Espectros HomePNA
Fonte: <http://www.ornl.gov/sci/p1451/p1451.3/Proposals/P02-014.doc>.
Acesso em 17 mar. 2004.

A.13.2 Relação

A relação está separada em dois modos:
1) A verificação/descobrimento de vários TBIMS, imediatamente quando o TBC é
acionado.
2) A descoberta de TBIM´s adicionais depois que a rede já foi estabelecida (troca
quente).
Em ambas as situações, os TBIMS começarão em um modo de inicialização.
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A.13.3 Resultado do TBC (primeiro intervalo após a inicialização)

O TBC sempre iniciará em um modo CSMA, após a inicialização ele difundirá usando
o endereço de destino de todos nodos de rede, um pedido para o comando UUID (Universal
Unique Identifier). O TBC comandará através das prioridades os TBIMS que respondam em
modo CSMA.
O TBC usará uma prioridade alta para fixar suas mensagens. Assim, os TBIMS
começaram a enviar o UUID ao TBC usando 6 bytes como endereço de origem e tendo o
UUID inteiro no Payload de dados do pacote.
Reservando uma prioridade mais alta, pode-se anular o TBC e parar as transmissões
dos TBIMS, caso seja necessário.
Como o TBC recebe as transmissões de cada TBIM, ele montará um endereço de bus
(pseudônimo) associado com cada UUID.
Logo, o TBC notificará cada TBIM de seu bus através de um endereço composto dos
mesmos 6 bytes utilizados para o endereço de destino que o TBIMs usou como endereço de
origem. O UUID inteiro será incluído na payload, de forma que TBIMS que tem os mesmos
primeiros 6 bytes possam determinar qual mensagem foi endereçada a eles.

A.13.4 Resultados do TBC (intervalos subseqüentes após a inicialização)

O TBC começará no modo CSMA. O TBC verifica as tarefas de TBIM atuais,
enviando mensagens ao TBIM´s individuais. Se o TBIM ainda está conectado e responde,
então ele adquire um sinal de reinicialização; se não estiver mais conectado, o pseudônimo
endereço pode ser designado novamente. O TBC cuida dos TBIM´s adicionais da mesma
maneira da inicialização.
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A.13.6 Hot Swap

A única diferença do controle do TBC para o modo de “Troca Quente” (Hot Swap), é
que o TBC utilizará as janelas fornecidas previamente e estabelecidas pelo CSMA e não
identificados pelos TBIM´s, e determinará uma tarefa de prioridade mais alta para esses
outros TBIM´s. Desta forma, eles entraram como nodos de rede novos e não interferiram no
funcionamento da rede atual.

