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CAPÍTULO V 
Conceitos básicos e modo de utilização de tecno-
logias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 

associados à internet/intranet.  
Ferramentas e aplicativos comerciais de navega-
ção, de correio eletrônico, de grupos de discus-

são, de busca e pesquisa;  
Conceitos de protocolos (FTP, HTTP, HTTPS) e 

Word Wide Web. 
 
 

Conceitos de Internet e intranet 
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Internet 

Introdução 
 
Internet é uma rede de redes em escala mundial com-
posta de milhões de computadores. A rede que deu 
origem a Internet foi a ARPANET - Advanced Research 
Projects Agency Network, idealizada pelo Departamen-
to de Defesa dos Estados Unidos da América, foi a 
primeira rede operacional de computadores à base de 
comutação de pacotes. A Internet oferece aos usuários 
um conjunto de serviços de transporte de informação, 
pesquisa e armazenamento com um bom tempo de 
resposta e alto nível de interatividade. 
A Internet já é considerada por alguns cientistas soci-
ais, antropólogos e psicólogos como um fenômeno que 
leva o ser humano a outro ambiente, o ambiente virtual. 
Já existem até doenças relacionadas ao uso da Inter-
net. 
 
Exemplos de Serviços oferecidos na Internet: 
 

 Salas de Bate Papo 
 Serviços de Busca e Pesquisas (Google, Alta Vis-

ta, etc.) 
 Correio Eletrônico (serviços de mensagens off-line) 
 Conversação (Messenger / Skype) (serviços de 

mensagens on-line) 
 Navegação em Páginas (WWW) 
 Comunidades (Orkut) 
 Etc. 

 
Os serviços oferecidos pela Internet são utilizados com 
grande facilidade pelos usuários. Esta facilidade torna 
oculta ao usuário final a infra-estrutura complexa que 
dá suporte a estes serviços. A complexidade da infra-
estrutura que oferece este suporte passa por entidades 
como: Roteadores, Concentradores, Modem’s, Siste-
mas telefônicos, Meios de Transmissão e fundamen-
talmente por um conjunto de protocolos encabeçados 
pelo TCP/IP. 
 
Protocolo de Comunicação  
 
Para que os computadores de uma rede possam trocar 
informações entre si é necessário que todos os compu-
tadores adotem as mesmas regras para o envio e o 
recebimento de informações. Este conjunto de regras é 
conhecido como Protocolo de Comunicação. No 
protocolo de comunicação estão definidas todas as 
regras necessárias para que o computador de destino, 
“entenda” as informações no formato que foram envia-
das pelo computador de origem.  
 
Antes da popularização da Internet diferentes protoco-
los eram utilizados nas redes das empresas. Os mais 
utilizados eram: 
 

 TCP/IP 
 NETBEUI 
 IPX/SPX  
 Apple Talk 

 
 
O protocolo que nos interessa é o TCP/IP, por ser utili-
zado na Internet acabou se tornando um padrão, inclu-

sive para redes locais, como a maioria das redes corpo-
rativas hoje tem acesso Internet, usar TCP/IP resolve a 
rede local e também o acesso remoto.  
 

O que é TCP / IP ? ? ? 
 
Sigla de Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol (Protocolo de Controle de Transmissão / 
Protocolo Internet) 
 
O TCP/IP aparece nas literaturas como sendo: o pro-
tocolo principal da Internet, o protocolo padrão da 
Internet ou como sendo o protocolo principal da 
família de protocolos que dá suporte ao funciona-
mento da Internet e seus serviços. 
 
RFC - Request for Comments, é o documento que 
descreve os padrões de cada protocolo da Internet 
previamente a serem considerados um padrão. Alguns 
exemplos são: RFC 793 - Transmission Control Proto-
col, RFC 2616 – Hyper Text Transfer Protocol – HTTP, 
RFC 2821 - Simple Mail Transfer Protocol. 
 
Considerando ainda o protocolo TCP/IP, pode-se dizer 
que: 
 

 A parte TCP é responsável pelos serviços 
 A parte IP é responsável pelo roteamento (estabe-

lece a rota ou caminho para o transporte dos paco-
tes) 

 
Quando é dito que o TCP é responsável pelos serviços 
da Internet, isto significa que os programas que utiliza-
mos como, navegadores, clientes de correio ou qual-
quer outro programa cliente, entregam ou recebem 
seus pacotes do TCP para que sejam transportados. 
 
Na realidade o correto é dizer que cada Cliente se 
conecta a uma porta do TCP possibilitando assim a 
oferta de vários serviços sobre o protocolo principal. 
 

 
 
Exemplos de Protocolos de Serviços da Internet. 
 

 HTTP 
 POP e SMTP 
 FTP 
 TELNET 
 IRC 

 
Serviço HTTP 
 
HTTP ou Hyper Text Transfer Protocol (Protocolo de 
Transferência de Hipertexto) é o serviço que oferece 
aos usuários a opção de navegação em páginas da 
Internet clicando em links, é o serviço mais popular e 
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fácil de utilizar. É conhecido também com os nomes: 
 

 WEB 
 WWW 
 W3 

 
WWW - World Wide Web - (teia do tamanho do mun-
do) é o serviço da Internet que fornece informação em 
forma de hipertexto. Para ver a informação pode-se 
usar um software chamado navegador para descarre-
gar informações que são chamadas "documentos" ou 
"páginas“ de servidores de internet ou "sites" e mostrá-
los na tela do computador do usuário.  
 
Em computação, hipertexto é um sistema para a visua-
lização de informação cujos documentos contêm refe-
rências internas para outros documentos (chamadas de 
hiperlinks ou, simplesmente, links), e para a fácil publi-
cação, atualização e pesquisa de informação. O siste-
ma de hipertexto mais conhecido atualmente é a World 
Wide Web (WWW).  

 
** Importante ** 

 
Cuidado para não confundir HTTP com HTML. 
 
HTTP é o protocolo do serviço de páginas (WWW, 
Web, W3). 
 
HTML - Hyper Text Markup Language (Linguagem de 
Marcação de Hiper Texto). Trata-se de uma linguagem 
utilizada para produzir páginas na Internet. Esses códi-
gos podem ser interpretados pelos browsers (navega-
dores) para exibir as páginas da World Wide Web.  

 
Browsers - (navegadores) 
 
Um browser (também conhecido como navegador) é 
um programa que habilita seus usuários a interagirem 
com documentos HTML hospedados em um servidor 
Web. O browser ou navegador interpreta o código HT-
ML e constrói a página no computador do usuário. Os 
Browsers são clientes dos servidores HTTP. Existem 
vários Clientes de HTTP no mercado, sendo que alguns 
se sobre-saem.  
 Os Browsers ou Navegadores mais conhecidos são: 
 

 Internet Explorer - acompanha o Windows 
 Mozila  
 Browzar 
 Netscape  

 

Segurança na navegação 
 
O HTTP tem uma variação, o HTTPS. 
 
HTTPS - Hyper Text Transfer Protocol Secure (Protoco-
lo de Transferência de Hiper Texto Seguro), é uma 
implementação do protocolo HTTP sobre uma camada 
SSL ou TSL, essa camada adicional permite que os 
dados sejam transmitidos através de uma conexão 
cifrada (criptografada) e que se verifique a autenticida-
de do servidor e do cliente através de certificados digi-
tais. A porta TCP usada por norma para o protocolo 
HTTPS (SSL) é a porta 443. 
 

O SSL - Secure Socket Layer é um protocolo de segu-
rança desenvolvido pela Netscape Communications 
que tem por finalidade compensar a falta de proteção 
no ambiente Web. SSL faz três coisas: 
 
1 - SSL autentica que o servidor ao qual você se conec-
tou é o que deveria ser. Você pode se certificar que 
você está realmente se comunicando com o banco e 
não um terceiro tentando interceptar a transação. 
 
2 - SSL cria um canal de comunicação seguro através 
da criptografia de todas as comunicações entre o usuá-
rio e o servidor. 
 
3 - SSL conduz a contagem de palavras criptografadas 
para assegurar a integridade dos dados entre o servi-
dor e o usuário.  Se uma mensagem não for recebida 
em toda sua integridade, ela é rejeitada e uma outra 
cópia da mensagem é enviada automaticamente. 
 
Certificado Digital 
 
É um documento contendo dados de identificação da 
pessoa ou instituição que deseja, por meio deste, com-
provar, perante terceiros, a sua própria identidade. 
Serve igualmente para conferirmos a identidade de 
terceiros. Podemos compará-lo a uma espécie de car-
teira de identidade eletrônica. Usados em conjunto com 
a criptografia, os Certificados Digitais fornecem uma 
solução de segurança completa, assegurando a identi-
dade de uma ou de todas as partes envolvidas em uma 
transação eletrônica. 
 
As Autoridades Certificadoras (AC) desempenham uma 
função similar a de um cartório da vida real, ou seja, 
garante a quem recebeu um documento (pacote de 
dados) que a fonte que o emitiu é autentica. 
Uma entidade certificadora bastante conhecida é a 
Certisign. 
 
O que é Criptografia ? ? ? 
 
Criptografia (Do Grego kryptós, "escondido", e gráphe-
in, "escrever") é entendido como sendo o estudo dos 
princípios e das técnicas pelas quais a informação pode 
ser transformada da sua forma original para outra ilegí-
vel, a menos que seja conhecida a "chave de decodifi-
cação", o que a torna difícil de ser lida por alguém não 
autorizado. Assim sendo, só o receptor da mensagem 
pode ler a informação com facilidade. 
 

e-mail (correio eletrônico) 
 
SMTP e POP são os protocolos de serviços da internet 
responsáveis pelo envio e recepção de mensagens 
eletrônicas, e-mail. 
 
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol é o protocolo 
usado no sistema de correio eletrônico na arquitetura 
Internet para a transmissão de mensagens eletrôni-
cas, o SMTP se encaixa na porta 25 do TCP. 
 
O POP ou POP3 como é mais conhecido - Post Office 
Protocol é o protocolo usado no sistema de correio 
eletrônico na arquitetura Internet para a recepção de 
mensagens eletrônicas, o POP se encaixa na porta 110 
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do TCP. 
 
Eletronic Mail = e-mail = Correio Eletrônico 
SMTP e POP ou serviço de e-mail pode ser acessado 
através de um cliente de correio eletrônico como, Ou-
tlook Express, IncredMail, Eudora, etc. Para isto os 
servidores devem ser configurados nestes programas. 
  
IMAP - Internet Message Access Protocol é um proto-
colo de gerenciamento de correio eletrônico superior 
em recursos ao POP3 - A última versão é o IMAP4. 
Embora superior é raro encontrar usuários que utilizem 
este protocolo. 
 
Webmail 
 
Quanto ao serviço de e-mail é interessante frisar que 
apesar de SMTP e POP serem sinônimos de e-mail, o 
usuário poderá utilizar o serviço Webmail se for ofere-
cido por seu fornecedor de serviços Internet. Neste 
caso, pelo Webmail, poderá acessar as mensagens em 
sua caixa postal no provedor sem configurar em seu 
computador os nomes dos servidores SMTP e POP. 
 
Como o próprio nome diz, Webmail é acessar as men-
sagens por uma página da Web, portanto o usuário 
utiliza o protocolo HTTP. 
 
Nomes de e-mail 
 
Não existem dois nomes de e-mail iguais no mundo. Ao 
se cadastrar em um ISP – Internet Service Provider  
(Provedor de Serviços Internet), o usuário deverá esco-
lher o nome com o qual deseja que seu e-mail se inicie, 
pois após este nome aparecerá o caractere @ e depois 
o nome de domínio do provedor. Lembre-se o caractere 
@ (arroba) é regra, e aparecerá sempre em nomes de 
e-mail na Internet. 
Veja um exemplo: 
 

jo@globo.com 
 

FTP (Transferência de arquivos) 
 
FTP - File Transfer Protocol (Protocolo de Transferên-
cia de Arquivos), é uma forma bastante rápida e versátil 
de transferir arquivos, sendo uma das mais usadas na 
internet, usa as portas 20 e 21 do TCP.  
É possível fazer transferências de arquivos utilizando o 
Internet Explorer, se o arquivo está em um servidor da 
Internet e será baixado para uma computador de usuá-
rio dizemos que será feito um download, (descarga) se 
estiver no computador de um usuário e for transferido 
para um servidor da Internet dizemos que será feito um 
upload (carga). 
 
FTP pode ser Anônimo ou Identificado (autenticado), no 
FTP anônimo, não há necessidade de identificação 
para realizar a conexão e a transferência do arquivo. 
No FTP identificado, há necessidade de identificação 
para realizar a conexão e a transferência do arquivo. 
 
Telnet (acesso remoto) 
 
Telnet é um protocolo de comunicações usado para 
permitir acesso remoto a um computador em uma rede, 

usa a porta 23 do TCP. Através de Telnet é possível 
capturar o console do computador remoto, enviar-lhe 
comandos, executar programas, e visualizar os efeitos 
e resultados destas ações. Para acessar um computa-
dor remoto é necessário que ele esteja configurado 
para oferecer a conexão, e habitualmente será solicita-
do nome de usuário e senha, evitando assim o acesso 
de pessoas não autorizadas. 
 
IRC (bate-papo) 
 
IRC - Internet Relay Chat é um protocolo de comunica-
ção utilizado na Internet, usa a porta 194 do TCP. Ele é 
utilizado basicamente como bate-papo (chat) e troca de 
arquivos, permitindo a conversa em grupo ou privada, 
sendo o precursor  dos serviços de mensagens instan-
tâneas atuais. 
O Messenger usa a porta 1863 do TCP. 
 
IP - Internet Protocol (Endereço IP) 
 
Para ligar para qualquer pessoa do mundo via telefone 
basta saber o número. Combinando o DDD e o DDI não 
existem 2 números de telefone iguais no planeta. Da 
mesma forma que isso ocorre na rede telefônica ocorre 
também na Internet. Cada máquina da Internet possui 
um número único que a identifica na rede mundial de 
computadores. Este número é chamado de endereço 
IP. Quando você acessa o seu provedor de Internet sua 
máquina recebe um número IP que fica com você até o 
momento da desconexão. 
É um número único para cada computador conectado à 
Internet, composto por uma seqüência de 4 números 
que variam de 0 até 255 separados por “ponto". Por 
exemplo:  
 

 200.250.8.1 
 
Endereços Iniciados com 255 e 0 são reservados para 
tarefas internas de rede. Endereços iniciados com 
10.x.x.x e 192.168.x.x são reservados para redes inter-
nas. (não são rateáveis na rede principal - Internet). 
 
Endereços IP´s dinâmicos e fixos   
 
IP dinâmico é o IP fornecido a um computador por um 
servidor de DHCP - Dynamic Host Configuration Proto-
col (Protocolo de Configuração de Host dinâmico) para 
que este possa acessar a Internet. Usuários que aces-
sam internet por linha discada utilizam o esquema de 
endereçamento dinâmico. Usuários que acessam a 
internet por uma rede ou via rádio podem usar IP´s 
dinâmicos ou IP´s fixos, depende de como é feita a 
configuração. 
Embora os computadores conectados a Internet utili-
zem os endereços IP´s para localização e troca de 
informações, os usuários utilizam nomes amigáveis. Os 
nomes amigáveis são chamados de URL. 
 
URL - Uniform Resource Locator (localizador de desti-
no padrão), é uma indicação do protocolo e do endere-
ço para acessar informações na Internet. 
 

protocolo://servidor.domínio 
Exemplos de URL´s: 
 

 http://www.globo.com 
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 http://www.uol.com.br 
 http://www.terra.com.br 
 http://www.geniusnet.com.tw 

 
Embora a grande maioria dos servidores de http (pági-
nas) tenha o nome WWW, isto não deve ser considera-
do uma regra. O administrador da rede ou o técnico 
que a configura pode dar o nome que julgar mais con-
veniente. 
Mesmo sendo minoria, muitas páginas da Internet es-
tão hospedadas em servidores que não se chamam 
WWW. 
 
Domínios 
 
Um domínio é nada mais do que uma forma encontrada 
para facilitar o acesso das pessoas na Internet onde 
podemos dar nomes a números que não possuem 
muitos significados. É um nome que serve para locali-
zar e identificar conjuntos de computadores na Internet. 
O nome de domínio foi concebido com o objetivo de 
facilitar a memorização dos endereços de computado-
res na Internet. Sem ele, teríamos que memorizar se-
qüências grandes de números.  (retirado da pg. regis-
tro.br) 
 
Os Domínios iniciam na Raiz ou ponto Zero da Internet, 
os servidores Raiz são Geridos pelo INTERNIC - Inter-
net Network Information Center 
 

 
 
Domínios Disponíveis no Brasil 
 
No Brasil a FAPESP - Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo - é a entidade responsável 
pelo registro e manutenção dos domínios.br, ou seja, 
todos os domínios com terminação .br são registrados 
na FAPESP (Registro.br).  
 
A RNP (Rede Nacional de Pesquisa) é uma autarquia 
ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia do gover-
no federal do Brasil, responsável pela rede acadêmica 
do Brasil.  
A RNP integra as instituições acadêmicas através da 
Internet. 
 
Embora o nome de domínio facilite a memorização de 
endereços na Internet, vale ressaltar que o IP é que 
fornece a rota para acessar e enviar informações pela 
rede. Então resta uma pergunta. Se digitamos URL´s 
com nomes de domínio como é que o endereço do 
computador remoto é encontrado através do IP ? 
 

A resposta tem 3 letras “ DNS “ 
 
 
DNS (Tradução de nomes em IP´s) 
  
Sigla para Domain Name System ou Sistema de No-
mes de Domínios. É uma base de dados hierárquica, 
distribuída para a resolução (tradução) de nomes de 
domínios em endereços IP. 
 
Quando digitamos um URL na barra de endereços de 
um navegador e pressionamos o ENTER ele é enviado 
ao provedor, ai então o Servidor de DNS traduz o URL 
em um endereço IP, depois da tradução o IP é informa-
do para o navegador que fez a solicitação, a partir des-
te momento a conexão lógica está estabelecida entre 
os pontos que irão se comunicar.  
 
O esquema de DNS que traduz os nomes de domínios 
para endereços IP´s foi criada para facilitar a vida do 
usuário, mas se quiser digitar diretamente o endereço 
IP na barra de endereços do navegador  o site será 
acessado normalmente. 
 
Infra-estrutura física 
 
Tudo que foi abordado até o momento diz respeito à 
parte lógica da Internet, agora falta falar da parte física. 
Roteadores 
 
Uma palavra bastante freqüente no meio tecnológico é 
a palavra roteador. Roteador ou router é um equipa-
mento usado para fazer a comunicação entre diferentes 
redes de computadores. Este equipamento provê a 
comunicação entre computadores distantes e até mes-
mo com protocolos de comunicação diferentes. 
 
Concentradores / HUB´s 
 
Concentrador ou HUB é um equipamento que se desti-
na a interligar diversos computadores em uma rede. 
Além de computadores é possível ligar em um HUB, 
Roteadores, Impressoras (com porta de rede), e quais-
quer outros dispositivos com as mesmas características 
técnicas de comunicação. 
 
Modem 
 
A palavra Modem vem de modulador demodulador, é 
um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital 
em uma onda analógica, para ser transmitido pela linha 
telefônica, e que na outra extremidade demodula e 
extrai do sinal analógico a informação para o formato 
digital original. Utilizado para conexão à Internet, BBS, 
ou a outro computador.  
 
Meios de Transmissão 
 
Para que sinais sejam enviados de um equipamento a 
outro, são necessários meios que possam transportar 
estes sinais. Os meios de transmissão entre equipa-
mentos mais utilizados são: 
 

 Pares metálicos (fios) 
 Fibra ótica 
 Rádio (sinais de rádio freqüência) 
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Tipos ou Modos de Acesso 
 

 Acesso Discado  
 
Através de um Modem ligado a uma linha telefônica o 
computador disca para o provedor de acesso, depois 
que a conexão é estabelecida e o nome de usuário e 
senha são autenticados, o usuário poderá fazer uso 
dos serviços Internet, é o tipo de conexão recomenda-
do para usuários residenciais ou com volume de tráfego 
pequeno. Este tipo de acesso também é conhecido 
como Acesso Comutado. 
 

 Acesso Dedicado 
 
Forma de acesso à Internet na qual o computador fica 
permanentemente conectado à rede.  
É o tipo de conexão recomendado para usuários que 
tem alto volume de tráfego de dados, residenciais ou 
comerciais. 
 
Backbone 
 
Espinha dorsal de uma rede, geralmente uma infra-
estrutura de alta velocidade que interliga várias redes. 
Na Internet Existem vários provedores de Backbone 
que fornecem acessos dedicados de alta velocidade 
para os provedores menores, estes provedores meno-
res vendem acesso para usuários finais. Seria mais ou 
menos como comprar no atacado (dos provedores de 
Backbone) e vender no varejo (para os usuários finais). 
 
Intranet 
 
Intranet é uma rede de computadores privativa que 
utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na 
Internet. O protocolo TCP/IP e os vários tipos de servi-
ços de rede comuns na Internet, como, por exemplo, o 
e-mail, Chat,  HTTP, FTP, TELNET entre outros.  
Apenas usar endereços IP´s para construir uma rede 
local onde se compartilha impressoras, discos e pastas, 
não caracteriza uma INTRANET. Para que uma rede se 
caracterize como uma INTRANET, é necessário além 
da utilização do endereçamento IP, utilizar serviços 
disponibilizados pelo protocolo TCP/IP. 
Para a utilização destes serviços, será necessária a 
configuração de Servidores de HTTP, FTP, POP e 
SMTP, DNS, e assim para qualquer serviço desejado. 
Uma INTRANET pode ter conectividade INTERNET, ou 
seja, pode ser ligada a rede mundial de computadores. 
Intranet´s ligadas a Internet, podem trocar informações 
com computadores ligados a rede mundial, ou com 
outras Intranet´s que também tenham conectividade 
Internet. 
 
Quando duas Intranet´s podem se comunicar surge o 
conceito de EXTRANET. 
 
 
Extranet 
 
EXTRANET pode ser definida como um conjunto de 
duas ou mais Intranet´s ligadas em rede, geralmente, 
as EXTRANET´s são criadas tendo como base a infra-
estrutura da Internet e servem para ligar parceiros de 
negócio numa cadeia de valor.  
 

 
Segurança para redes Privativas 
 
Quando uma rede privativa é ligada a Internet para 
oferecer acesso a outras pessoas ou empresas, a 
questão da segurança torna-se um ponto crítico para a 
proteção dos dados sensíveis que estão armazenados 
nos servidores que estão sendo compartilhados. 
 
Diversas ferramentas de segurança podem ser imple-
mentadas para aumentar o nível de segurança das 
redes que compartilham seus servidores em meios 
públicos como a Internet.  
 
Ferramentas como: 
 
Firewall, Proxy, Políticas de Segurança, Criptografia, 
Certificação Digital, e outras 
 
Firewall 
 
Firewall pode ser definido como uma barreira de prote-
ção, que controla o tráfego de dados entre seu compu-
tador e a Internet (ou entre a rede onde seu computa-
dor está instalado e a Internet). Seu objetivo é permitir 
somente a transmissão e a recepção de dados autori-
zados. Existem firewalls baseados na combinação de 
hardware e software e firewalls baseados somente em 
software. Este último é o tipo recomendado ao uso 
doméstico e também é o mais comum. Quando se usa 
um Firewall é como construir um muro que cria uma 
zona delimitada.  
 
 

 
Proxy 
 
Firewalls de controle de aplicação (exemplos de aplica-
ção: SMTP, FTP, HTTP, etc.) são instalados geralmen-
te em computadores servidores e são conhecidos como 
Proxy. Este tipo não permite comunicação direta entre 
a rede e a Internet. Tudo deve passar pelo Proxy, que 
atua como um intermediador. O Proxy efetua a comuni-
cação entre ambos os lados por meio da avaliação da 
sessão TCP dos pacotes.  
 
Geralmente o conceito de Firewall está associado ao 
bloqueio de pacotes nocivos que vem de fora da rede 
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(invasão). O Proxy geralmente está associado ao blo-
queio de pacotes que saem da rede, possibilitando o 
controle de acesso de dentro para fora da rede evitan-
do a utilização de serviços que não são úteis ou que 
sejam indesejados (evasão). 
Além dos bloqueios, o Proxy pode ser configurado 
como um cache que, por exemplo, agiliza a busca e 
acesso a informações já acessadas.  
 
Política de Segurança  
 
É um conjunto de decisões que, coletivamente, deter-
minam a postura de uma organização em relação à 
segurança dos dados em uma rede. Mais precisamen-
te, a política de segurança determina os limites do que 
é aceitável ou não e os critérios a serem adotados em 
função das violações. A política de segurança difere de 
organização para organização em função de suas ativi-
dades. Definir os limites é fundamental para a operação 
correta de um firewall, Proxy, implementação de logs, 
etc. 
 
Política de Senhas 
 
 Define critérios de criação e utilização de senhas para 
dificultar sua violação.  
 
 Requisitos para formação de senhas;  
 

 período de validade para senhas;  
 normas para proteção de senhas;  
 reuso de senhas;  
 treinamento do quadro funcional 

 
Novas Tecnologias 
 
O IP é o elemento comum encontrado na internet 
pública dos dias de hoje. É descrito no RFC 791 (Re-
quest For Comments) da IETF (The Internet Enginee-
ring Task Force) que foi pela primeira vez publicada em 
Setembro de 1981. Este documento descreve o 
protocolo da camada de rede mais popular e 
actualmente em uso. Esta versão do protocolo é 
designada de versão 4, ou IPv4. 
O IPv4 utilizado atualmente na Internet possui 
limitações para atender as necessidades criadas pela 
Internet moderna, limnitações como, conjunto de 
endereços limitados a aproximadamente 4,3 bilhões 
(com 32 bits), graves problemas de segurança, e 
muitos outros. 
 
IPv6 - também conhecida por IPng “IP Next Genera-
tion 
 
O IPv6 (RFC´s 1883 e 1884) que será a nova versão do 
protocolo IP utilizado futuramente na Internt, tem 
endereçamento de origem e destino de 128 bits, 
oferecendo mais endereçamentos que os 32 bits do 
IPv4.  
 
Combinações de endreços possíveis no IPv4: 
232  (2 elevado a 32) que seria: 
 

 4.294.967.296,00  
 
Combinações de endereços possíveis no IPv6: 
2128  (2 elevado a 128) que seria: 

 
 340.282.366.920.938.000.000.000.000.000.000.00

0.000,00  
 
Esta é uma faixa de endereçamento extremamente 
grande. Teoricamente, isto representa 
aproximadamente 665.570.793.348.866.943.898.599 
endereços por metro quadrado da superfície do nosso 
planeta (assumindo que a superfície da Terra seja de 
511.263.971.197.990 m2).  
Christian Huitema (do IETF) fez uma análise na qual 
avaliou a eficiência de outras arquiteturas de 
endereçamento inclusive o sistema telefônico francês, o 
sistema telefônico dos E.U.A e a Internet atual que usa 
IPv4. Ele concluiu que o endereçamento de 128 bits (do 
IPv6) pode acomodar em sua estimativa mais 
pessimista 1.564 endereços por metro quadrado do 
planeta Terra. 
 
A estimativa otimista permitiria 
3.911.873.538.269.506.102 de endereços para cada 
metro quadrado do planeta. Considerando estas 
estimativas, seria improvável que alguém tivesse a 
necessidade de utilização de tantos endereços em um 
espaço tão pequeno.  
Com a adoção do IPv6 como novo protocolo de 
Internet, as empresas, a indústria e as pessoas teriam 
um novo desafio. O de aprender uma nova forma de 
trabalho devido as novas características do IPv6. Veja 
algumas delas: 
 

 Maior endereçamento (128 bits)  
 Auto-configuração  
 Segurança incorporada ao protocolo  
 Múltiplos endereços por interface de rede  
 Tempo de vida no endereço IPv6  
 Datagrama melhorado  
 Novo modelo de roteamento  
 Sem máscara de sub-redes  
 Sem NAT 

 
Os grandes líderes no mercado mundial em sistemas 
operacionais e dispositivos de redes já estão 
preparados ou em fase final dos seus projetos de 
implementação do IPv6 em seus produtos e serviços. 
Vejam alguns deles abaixo: 
  
Sistemas Operacionais: Apple, Bull, Digital, FreeBSD, 
Hitachi, HP, IBM, GNU/Linux, Microsoft, NetBSD, 
Nokia, Novell, OpenBSD, SCO, Siemens, Silicon 
Graphics, Sun, etc.  
 
Roteadores: Bay Networks, NTHU, Cisco Systems, 
Digital, Hitachi, 3Com, IBM, Merit (protocolos de 
roteamento), Nokia, Telebit Communications, etc. 
Migração do IPv4 para o IPv6 
 
Não haverá um dia D marcado em que todos deverão 
trocar de tecnologia,  a mudança será feita 
gradualmente, ou seja os protocolos IPv4 e IPv6 irão 
coexistir e conviver na Internet. 
O protocolo IPv6 não é um "upgrade" do IPv4, é um 
protocolo totalmente novo. O seu endereçamento é 
diferente, os seus cabeçalhos são especializados e 
flexíveis. A interoperabilidade entre as duas versões do 
protocolo IP é essencial, dada a quantidade de infra-
estruturas IPv4 atualmente em funcionamento. Uma 
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tentaiva de mudança brusca provocaria o caos na 
Internet. 
Mecanismos foram criados para permitir qua haja 
comunicação entre as duas tecnologias. 
 
SIT - Simple Internet Transition Mechanisms 
(RFC1933) é um conjunto de mecanismos criados para 
permitir a transição IPv4-IPv6. Este projeto foi pensado 
de modo a facilitar aos utilizadores, administradores de 
sistemas e operadores a instalação e integração do 
IPv6. 
Os seus objetivos são:  
 

 Permitir a atualização progressiva e individual de 
hosts e routers;  

 Evitar dependências de atualização;  
 Completar a transição antes do esgotamento do 

espaço de endereçamento IPv4.  
 
Os mecanismos introduzidos pelo SIT asseguram que 
hosts IPv6 possam interoperar com hosts IPv4 até ao 
momento em que os endereços IPv4 se esgotem. Com 
a utilização do SIT há a garantia de que a nova versão 
do protocolo IP não vai tornar obsoleta a versão atual, 
protegendo assim o enorme investimento já realizado 
no IPv4. Os hosts que necessitam apenas de uma 
ligação limitada (por exemplo, impressoras) não preci-
sarão nunca de ser atualizados para IPv6. 

 


