
I NTERNET 
 
Internet pode ser entendida como um conjunto de redes de computadores, que podem 

possuir organizações diferentes, reunidas através de equipamentos de conexão (gateways) que 
cuidam da transferência de dados entre rede transmissora e rede receptora. Os equipamentos 
conectados na Internet fazem uso de um elenco de protocolos comum. 

A Internet, assim como outros tipos de rede, é baseada em uma determinada arquitetura. 
Arquitetura de uma rede é o conjunto de elementos em que ela se sustenta, tanto no que diz 
respeito a hardware quanto no que diz respeito a software. Quando se constrói uma 
arquitetura, o objetivo é torná-la o mais transparente possível ao usuário. 

A arquitetura é o que permite o estabelecimento de comunicação entre equipamentos 
e/ou entre redes. Antigamente, cada fabricante estabelecia suas próprias normas e protocolos, 
o que impossibilitava a comunicação entre equipamentos de diferentes fabricantes. 

Em vista disso, criou-se um esforço para estabelecer normatizações para a conexão de 
equipamentos, do qual resultou o modelo OSI (Open System Interconection). O OSI é um 
modelo de arquitetura dos mais difundidos. Ele é composto por uma pilha de protocolos, 
disposta em sete níveis. Por sua vez, protocolo pode ser entendido como um conjunto 
convencionado de instruções, estabelecidas através de mensagens formatadas, que 
regulamentam a transmissão de dados. 

Uma definição mais simples nos diz que protocolo é um elenco de regras padronizadas 
cuja finalidade é permitir que os computadores se interliguem e troquem informações. 

Voltando ao modelo OSI, suas camadas de protocolos são agrupadas nos níveis: 
• físico - trata das conexões de hardware, do meio físico através do qual os bits irão 

trafegar. Define, por exemplo, os tipos de conectores e meios de transmissão (cabos) 
que podem ser usados nos equipamentos de rede. Um exemplo de padrão desta 
camada é o Ethernet. Unidade de informação: bit; 

• enlace - trata de como é feito o acesso ao meio físico, como é a codificação, o 
endereçamento e a transmissão de informações através do meio físico. Exemplos de 
protocolos desta camada são o PPP, o HDLC e o Frame Relay, comumente 
utilizados em conexões de redes a backbones Internet. Unidade de informação: 
quadro; 

• rede - trata do estabelecimento de rotas para o transporte de dados e da interconexão 
de redes. Nem sempre a rota mais curta é a melhor rota. Unidade de informação: 
pacote (agrupamento de quadros); 

• transporte - a camada de rede não garante que um pacote chegue ao seu destino, e 
também não garante que os pacotes recebidos estejam em ordem correta. A camada 
de transporte acrescenta informações que permitem que este controle seja realizado, 
para prover um serviço de transmissão realmente confiável. Em vista disso, um dos 
objetivos é selecionar as conexões adequadas e oferecer a maior quantidade delas 
possível. Unidade de informação: mensagem (agrupamento de pacotes);  

• sessão - o seu principal objetivo é o controle das operações realizadas sobre os 
dados, a fim de assegurar a sua integridade. Unidade de informação: sessão 
(agrupamento de mensagens relacionadas), onde cada uma deve ser independente 
das demais; 

• apresentação - trata da formatação da informação e de conversões de códigos 
eventualmente necessárias; 

• aplicação - é a que menos se relaciona com o hardware. Ela se utiliza dos serviços 
oferecidos pelos níveis inferiores da pilha para prover funcionalidades a um usuário 
da rede conforme a aplicação que ele esteja utilizando. Dependendo da aplicação, 
esta camada será ocupada por um protocolo diferente. 



 
Na Internet, o modelo de protocolos é o TCP/IP, que é uma implementação simplificada 

do modelo OSI, dividida em apenas quatro camadas: a camada física (às vezes também 
denominada de camada de rede, abrangendo as camadas física e de enlace do modelo OSI), a 
camada de inter-rede, a camada de transporte e a camada de aplicação. Em cada uma delas, 
diferentes problemas da comunicação são resolvidos, e diferentes protocolos estão presentes. 

Exemplos de protocolos conforme a camada: 
• aplicação: HTTP, IMAP, FTP, SMTP e POP; 
• transporte: TCP e UDP; 
• inter-rede: ICMP, IP, ARP; 
• rede: ETHERNET, PPP (usado nas conexões discadas residenciais), TOKEN RING, 

FDDI. 
 
A Internet, por ser uma coleção de outras redes e ter inclusive abrangência mundial, não 

é uma rede local (LAN), mas sim uma rede de grande distância (WAN). As WANs, no fundo, 
são interligações de várias LANs, fazendo parte da sua topologia a própria topologia das 
LANs. 

Como já foi dito, a Internet foi criada para agregar redes dos mais variados tipos, que 
trabalham internamente nas mais variadas arquiteturas. Há, entretanto, algo típico, que é a 
ligação de redes à Internet através de roteadores. E, ainda, um elemento obrigatório: todas as 
redes que se ligam à Internet têm de efetuar essa ligação através do modelo de protocolos 
TCP/IP. 

O principal elemento quando se fala em topologia de redes de longa distância é o 
roteador. Os roteadores são, de forma simplificada, computadores especializados em certas 
tarefas. Eles têm a função de conectar segmentos de rede, podendo também filtrar e isolar o 
tráfego entre elas, além de permitir a interconexão de redes implementadas que usam 
protocolos distintos. 

Além disso, um roteador também pode saber como determinar a melhor forma (mais 
rápida) de uma rede se comunicar com outra, caso seja programado para tal. Os roteadores 
podem ser de diversos tipos, variando de funcionalidades, número de redes que podem 
conectar e protocolos de rede que sabem interpretar. 

Em última análise, as redes que se interligam à Internet obrigatoriamente têm de ser 
adaptadas para, pelo menos externamente, trabalhar com o modelo TCP/IP. Desse modo, seus 
roteadores são capazes de trocar pacotes de dados com o resto da rede. 

 
Histór ia  da I nternet  
 
A Internet nasceu em 1969, nos Estados Unidos. Interligava originalmente laboratórios 

de pesquisa e se chamava ARPAnet (ARPA: Advanced Research Projects Agency).  
Era uma rede do Departamento de Defesa norte-americano. Era o auge da Guerra Fria, e 

os cientistas queriam uma rede que continuasse de pé em caso de um bombardeio. Surgiu 
então o conceito central da Internet: é uma rede em que todos os pontos se equivalem e não há 
um comando central. Assim, se B deixa de funcionar, A e C continuam a poder se comunicar.  

O nome Internet propriamente dito surgiu bem mais tarde, quando a tecnologia da 
ARPAnet passou a ser usada para conectar universidades e laboratórios, primeiro nos EUA e 
depois em outros países.  

Por isso, não há um único centro que “governa” a Internet. Hoje ela é um conjunto de 
mais de 40 mil redes no mundo inteiro. O que essas redes têm em comum é o protocolo 
TCP/IP, que permite que elas se comuniquem umas com as outras.  



Durante cerca de duas décadas a Internet ficou restrita ao ambiente acadêmico e 
científico. Em 87 pela primeira vez foi liberado seu uso comercial nos EUA.  

Mas foi em 92 que a rede começou a explodir em crescimento. Começaram a aparecer 
nos EUA várias empresas provedoras de acesso e centenas de milhares de pessoas começaram 
a disponibilizar informações na Internet. 

 
A I nternet  no Brasil  

 
A Rede Nacional de Pesquisas (RNP) foi criada em julho de 90, como um projeto do 

Ministério da Educação, para gerenciar a rede acadêmica brasileira, até então dispersa em 
iniciativas isoladas. Em 92, foi instalada a primeira “espinha dorsal” conectando a RNP à 
Internet nas principais universidades e centros de pesquisa do país, além de algumas 
organizações não-governamentais.  

Em 95 foi liberado o uso comercial da Internet no Brasil, com os primeiros provedores 
de acesso comercial. O Ministério das Comunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia 
criaram um Comitê Gestor da Internet para acompanhar a expansão da rede no Brasil.  

 
Principais aplicações 
 
World Wide Web: nasceu em 1991 no laboratório CERN, na Suíça. Seu criador, Tim 

Berners-Lee, a concebeu apenas como uma linguagem para exibir documentos científicos de 
forma simples e fácil de acessar.  

A Web cresceu rápido. Em 93, já era comum em universidades que estudantes fizessem 
“páginas” com informações pessoais. O que determinou seu crescimento foi a criação de um 
programa chamado Mosaic, que permitia o acesso à Web num ambiente gráfico. Antes do 
Mosaic, só era possível exibir textos na Web. Hoje é o segmento da Internet que mais cresce.  

A chave do sucesso da World Wide Web é o hipertexto. Os textos e imagens são 
interligados através de palavras-chave, tornando a navegação simples e agradável. A antiga 
Internet, antes da Web, possuía um ambiente pouco amigável, unicamente em texto. 

Os endereços de Web sempre se iniciam com http:// (para indicar protocolo de aplicação 
HTTP). 

 
Correio eletrônico: é o recurso mais antigo e mais utilizado da Internet. Qualquer 

pessoa que tem um endereço de e-mail pode mandar uma mensagem para qualquer outra que 
também tenha um endereço, não importa a distância ou a localização. Não é necessário pagar 
individualmente as mensagens enviadas.  

Outra grande vantagem: não se está limitado a mandar textos por correio eletrônico. 
Podem ser enviados programas, arquivos e imagens. 
 

FTP: protocolo usado para a transferência de arquivos. Muitos programas de 
navegação, como o Netscape e o Internet Explorer, permitem que se faça FTP diretamente a 
partir deles, sem precisar de um outro programa específico. 

 
Outras aplicações: telnet, chat, listas de discussão. 

 


