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RESUMO E PALAVRAS-CHAVE

o trabalho prove de maneira simples e confiavel 0 acesso a internet, baseada em
cartoes pre-pagos par meio de um ponto de acesso. Esse acesso e disponibilizado
em ambientes diversos para usuarios de computadores portateis que naG desejam
S8 deslocar, dentro de estabelecimentos com esse servigo, ate um ponto fixe para
realiza-Io. Foi utilizado urn navegador proprietario e tada urna solugao servidora, 0

que possibilitou 0 aces so e a controle do tempo de utiliza~ao.

Palavras-Chave: Acesso pre-pago; Acesso sem-fio: Seguran9a wi-Ii.



INTRODUc;:Ao E JUSTIFICATIVA

Com 0 avan,o da tecnologia de acesso sem-fio e sua ampla disponibilidade

para usuarios de computadores portateis, surge a necessidade de acesso facilitado

aos recursos de comunicac;ao, principalmente a Internet, em ambientes diversos.

Dentro desse contexte as redes publicas de acesso surgem como uma alternativa

interessante para utiliza,ao em estabelecimentos publicos, tais como: shopping

centers, hoteis, aeroportos, cafes e centros de convenc;oes.

Com a rede sem-fio e a utilizac;8.odesta tecnologia em computadores

portateis par pessoas como empresarios, consultores, vendedores, dentre Qutros

profissionais, surgiu a necessidade em acessar a Internet com seu proprio

equipamento sem precisar S8 deslocar dentro desses estabelecimentos ate urn

ponto fixo, por exemplo, uma LAN House. Partindo dessa necessidade tornou-se

necessaria a cria930 de urn sistema que controle este acesso e garanta praticidade

a um baixo custo.

o objetivo geral desse projeto e criar urn sistema de acesso a Internet

simples, seguro, confiavel e barato. Este acesso e cobrado at raves de cartao pre-

pago.

Tambem, como objetivos especfficos, visa:

>- Desenvolver um sistema de controle de acesso par cartao pre-pago com

identifica,ao atraves de um c6digo;

>- Desenvolver um sistema de controle de creditos do cartao pre-pago;



>- Oesenvolver um sistema de segurant;a dos dados em transito, entre 0

computador portatil e 0 equipamento que disponibiliza 0 acesso, atraves de

criptografia;

No primeiro capitulo e abordada a comunicac;ao de dados em rede, desde a

sua abrangencia geografica, padr6es adotados quanto it forma de comunicac;ao

entre softwares e hardwares, ate os componentes que fazem parte da rede. 0

segundo capitulo envolve a tecnologia sem-fio, algumas abordagens sobre 0 seu

funcionamento, componentes e pad roes da tecnologia no mercado. 0 terceiro

capitulo esta ligado a parte de seguran<;a de dados, no meio sem-fio e com fio,

equipamentos e metodos utilizados para protec;ao dos dados em transito na rede.

Acredita-se que, atraves desse sistema e com a criac;ao de cartoes com

creditos pre-pagos fica facilitado tanto 0 controle do tempo restante quanto 0 custo

de Internet dos clientes. A pessoa pode utilizar estes creditos diversas vezes ate 0

seu esgotamento. Alem dos beneficios citados, garante a seguran<;ados dados do

cliente, que e a maior preocupac;ao do uso desta tecnologia, atraves de um sistema

de criptografia.



2 FUNDAMENTA9AO TEORICA

2.1 COMUNICAC;;Ao DE DADOS EM REDE

E 0 processo de comunicac;ao de informagoes em estado binario entre dais

au mais pontcs. A comunicac;ao pode ser informatizada, S8 as informac;oes forem

trocadas entre computadores, impressoras, terminais au dispositivos perifericos

relacionados a comunicac;ao. Este sistema de comunicac;8,opode ser composto par

tres componentes: 0 transmissor, 0 caminho de transmissao e 0 receptor (HELD,

1999).

2.1.1 Tipos de rede quanto a abrangencia geografica

Conforme a abrangE'mcia geografica de uma rede, sla e classificada como

uma rede local, conhecida com LAN - Local Area Network, uma rede metropolitana,

conhecida como MAN - Metropolitan Area Network ou rede de longa distancia,

conhecida como WAN - Wide Area Network (CARVALHO e STARLIN, 2001).

Segundo Carvalho e Starlin (2001), a classifica<;ao da rede se da atraves do

ambiente au area ffsica em que ela S8 encontra, conforme abaixo:

);- LAN e utilizada em estabelecimentos, salas e residencias, onde os

equipamentos da rede encontram-se pr6ximos.

);- MAN e utilizada em comunicac;6es entre predios, estabelecimentos, em

campus universitario, on de as distancias entre as redes LAN de cada predio

estao em um mesmo bairro ou regi6es pr6ximas.

);- WAN e utilizada em comunicac;6es de grande distancia, como entre estados,

paises e grandes regi6es.
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2.1.2 Tipos de rede quanto aos computadores utilizados

Em uma rede, quando os computadores buscam dados como: documentos,

servic;osau bancos de dados, a computador que fornece estes dados e conhecido

como servidor. Uma rede pode possuir urn ou mais servidores, dependendo do seu

porte. Esla rede e conhecida como clientefservidor. Ja uma rede onde os

computadores fazem 0 papal de servidor entre si sem a necessidade de urn servidor

de referencia e conhecida como ponto a ponto (CARVALHO e STARLIN, 2001)

(DERFLER e FREED, 1993) (TORRES, 2001).

2.1.3 Tipos de comunicagB.o quanto ao meio fisico

A comunicac;ao fisica entre interfaces de rede, nos diversos tipos de redes e

tecnologias, na maieria das vezes, ocorre atraves de urn meio solido e guiado

(conhecido lambem como "cabeado" ou "com fio") como 0 cabo coaxial, par tranc;ado

(UTP), fibra olica ou fios de cobre. Em algumas situac;6es pode-s8 enconlrar a

comunicac;ao que S8 propaga nao em urn meio solido, mas atrav8S da atmosfera ou

no espac;o,por um meio nao-guiado (conhecido como "sem-fio" ou "nao cabeado").

Como exemplo do meio nao-guiado existe 0 laser, 0 infravermelho, microondas e

ondas de radio (KUROSE, ROSS, 2003) e (DERFLER e FREED, 1993).

2.1.4 Componentes de uma rede

Em uma rede de computadores, os softwares e hardwares estao distribuidos

de forma a garantir a comunicac;aoentre compuladores. Segundo Torres (2001), as

componentes basicos que comp6em uma rede sao:
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Computadores: Equipamento que pode ser uma estac;ao de trabalho ou urn

servidor para 0 usuario acessar sistemas, disponibilizar e utilizar servi<;osda rede de

computadores.

Meios de liga':(ao entre as computadores ou mfdias: e 0 meio Hsico ou area

onde a informa<;aotrafega apos sair de computador ou outro equipamento de rede.

Como exemplo pode-se citar 0 cabo de rede (par tran<;ado,coaxial, fibra otica e 0 ar

no caso do meio sem-fio).

Placa de rede: tem 0 papel de interface entre a midia de rede e 0

computador. E atraves deste componente que 0 computador consegue acessar a

rede de computadores.

Sistema operacional: e 0 software instalado no computador que fara a

interface entre a pessoa e 0 computador e consequentemente com a rede de

computadores.

Equipamentos de conectividade: equipamento de topologia que concentra a

comunicagao de dados dos computadores de uma rede e que pode possuir um

gerenciamento. Estes equipamentos sao as hubs e switches (gerenciaveis).

Quiros equipamentos comumenle encontrados em redes sao:

~ Roteador Ii 0 equipamento destinado a comutar duas redes independentes

atraves de ratas e regras.

~ Proxy e 0 equipamento ou aplica<;ao que controla as solicita<;6es das

aplicac;6es de computadores de uma rede interna para uma rede externa.
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);> Firewall possui a fun<~ao de controlar os dados que saem e entram em uma

rede au urn computador, com a finalidade de proteger contra ataques e

invas6es externas.

2.1.5 Tipos de servidores

as servidores sao computadores com fun\=oes especfficas, como controlar

gerenciar e disponibilizar recursos na rede (CARVALHO e STARLIN, 2001).

Segundo Carvalho e Starlin (2001), os tipos de servidores mais comuns e

suas funltoes sao:

),:> Servidor de arquivos tern a responsabilidade de armazenar, mover,

recuperar e compartilhar arquivos atraves de permissoes de acesso.

>- Servidor de impressao tern como fun<;8.ogerenciar, compartilhar e controlar

filas das impressoras de uma rede atrav9S de permiss6es de acesso.

» Servidor de fax possui fun,ao similar ao do servidor de impressao, sendo

que ao inves de imprimir sera enviado au recebido urn fax.

;;.. Servidor de e·mail gerencia e contrala as envios e recebimentos de

mensagens, compartilhada caixas postais ou cotas de armazenamento para

as mensagens atraves de permissoes de aces so.

~ Servidor de comunicaceo tem como func;eomediar a troca de informac;oes

entre duas redes, sendo elas independentes ou constitufdas de meios

diferentes.
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2.1.6 Protocolos de rede

o protocolo de rede e um padrao 16gico no formato e na ordem das

mensagens trocadas na comunicaq8.o dos equipamentos de uma rede. 0 protocolo e
definido de acordo com 0 tipo de servi90 de rede utilizado (KUROSE, ROSS, 2003).

2.1.7 Tipos de protocolos

Existem diversos protocolos para comunicaq8.o em redes, sua escolha

depende do servi90 necessario. Como exemplo de protocolos para comunica9ao de

computadores em rede, existe 0 TCPI/P, utilizado em rades que acessam a Internet

au que necessitem de roteamento entre redes, e NetBeui, utilizado em rsdes que

nao necessitam de roteamento au acesso a Internet e em redes locais de pequeno

porte (TORRES, 2001).

2.1.8 Modelo OSI

Para facilitar 0 entendimento sabre 0 comportamento dos dados entre

sistemas independentes de varias redes, foi convencionado urn modele em

camadas, anda cada camada possui caracterfsticas e fungoes diferentes e com

relacionamento entre a cam ada inferior e superior, como uma hierarquia. Este

modele e conhecido como modele OSlo E utilizado hoje mundialmente para entender

o funcionamento da comunica98.o dos hardwares e softwares de uma rede

(TORRES, 2001) (KUROSE e ROSS, 2003).

Segundo Torres (2001) e Kurose e Ross (2003) 0 modelo as/ possui sete

camadas dispostas da seguinte forma:
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~ Cam ada 1 ou camada fisica esta Jigada ao meio de comunica<;8.o e suas

interfaces. Ex.: Placa de rede ligada a um meio fisico (com fio ou sem-fio).

>- Cam ada 2 au camada de enlace esta relacionada ao meio de transmissao

do meio de comunica<;ao. Exemplos dos meios de transmissao: Ethernet,

ATMou PPP.

>- Cam ada 3 ou cam ada de rede efetua a traca de mensa gens entre 0 meio

fisico e 0 meio 16gico. Exemplos de protocolos desta cam ada: IP ou Netbeui.

>- Cam ada 4 ou camada de transporte e responsavel por fornecer urn nfvel

adicional de conex8.o, ajudando a cam ada de rede a garantir a troca de

mensagens do infcio ao tim do processo e com a possibilidade de tratar os

8rras existentes no processo. Exemplos de protocolos desta camada: TCP,

Netbeui ou SPx.

};- Cam ada 5 ou cam ada de sessao tern a fun9ao de co nectar duas aplica90es

no momento da comunica9ao, tentando restabeleC8-la ou nao, em casos em

que ocorra algum erro ou desconexao.

>- Cam ada 6 ou cam ada de apresentacao determina 0 formata dos dados

trocado entre os computadares de uma rede. Nesta camada ocorre a

compacta<;8.o ou encripta,8.o dos dados.

~ Cam ada 7 ou cam ada de aplicac8.o representa os servi<;os disponibilizados

para 0 usuario par meio das aplica<;6es, como banco de dados, transferencia

de arquivos e acesso a Internet.
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2.1.9 Protocolo TCP!IP

o protocolo de comunicagao mundialmente utilizado hoje para roteamento

entre redes e na Internet e 0 TCPIIP (KUROSE e ROSS, 2003).

Segundo Kurose e Ross (2003), fazendo uma breve analogia do protocolo

TCPIIP e 0 Modelo 051, 0 protocolo TCPIIP apresenta as camadas da seguinte

forma com rela,ao ao modelo 05/:

~ Camada de ApJicagao: Essa camada equivale as camadas 5,6 e 7 do

modelo OSI e faz a comunicagao entre os aplicativos e 0 protocolo de

transporte. Existem varios protocolos que operam na cam ada de ap1ica98.o.

Os mais conhecidos sao 0 HTTP (HyperText Transfer Protoco~, SMTP

(Simple Mail Transfer Protoco~, 0 FTP (File Transfer Protoco~, 0 SNMP

(Simple Network Management Protoco~, 0 DNS (Domain Name System) eo

Telnet. A camada de aplica,ao comunica-se com a camada de transporte

atraves de uma porta.

~ Camada de Transporte: Eo equivalente direto da camada de transporte do

modelo 051 (camada 4). Esta camada e responsavel par pegar os dados

en vi ados pela camada de aplicac;8.o e transforma-Ios em pacotes, a serem

repassados para a cam ada de Internet.

~ Camada de Internet: Eo equivalente a camada 3 (Rede) do modelo 051. Eo

responsavel pelo endere,amento dos pacotes, convertendo endere,os

logicos em endereyos ffsicos, de forma que os pacotes consigam chegar

corretamente ao destino. Tambem determina a rota que as pacotes iraQ
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seguir para atingir 0 destin~, baseada em fatores como condi<toes de tr8.1ego

da rede e prioridades. Envolve-se IP, ICMP, BOOTP, ARP e RARP.

'r Camada de Interface com a Rede: Esta camada e equivalente as camadas 1

e 2 do modelo OSI. E respons8.velpelo acesso a rede, como meio Ethernet,

Token Ring, ATM e FOOl. (KUROSE e ROSS, 2003) (TORRES, 2001).

2.1.10 Modelo IEEE 802

Este modele foi criado pelo Institute dos Engenheiros Eletro-Eletr6nicos

(IEEE) para padronizar os componentes ffsicos da rede, como a placa de rede e 0

meio de comunicagao. Este padrao esta ligado diretamente a cam ada fisica e de

enlace do modelo OSI. Dentre as categorias do modelo IEEE 802, existem 12

categorias. Como exemplo, a categoria 802.3 e ulilizada em redes Ethernet

CSMAICO e a categoria 802.11 e utilizada em redes sem-fio, Wireless (CARVALHO

e STARLIN, 2001).

2.2 TECNOLOGIA SEM-FIO

A finalidade da rede sem-fic naG e substituir a rede com fiD, e complementcl-

la em algumas situ8c;oes, como: barreira geografica, mobilidade au estatica.

Na tecnologia sem-fic a comunic8g8,O ocorre atrav8S de emissores e

receptores. Existem quatro formas de S8 transmitir sem-fic: infravermelho,

microondas, frequencias de radio e laser. Cada forma de transmissao possui

caracteristicas diferentes quanto ao seu funcionamento, raio de alcance, velocidade

de transmissao e aplica<;ao(CARVALHO e STARLIN, 2001).
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Em urn meio de transmissao atrav8S de radio, a comunicac;ao pode S8

apresentar de duas formas: direcional e nao-direcional. Na comunicac;8.o direcional,

existe a necessidade dos pontcs que S8 comunicam possufrem visadas entre si, ou

seja, sem obstaculos entre ales para que a comunicac;8.o tenha sucesso. Para a

comunicac;ao nao-direclonal, 0 obstaculo nao e tao importante devido a
comunicac;ao S8 propagar aleatoriamente, ou saja, as equipamentos de

comunicac;8.osem-fic inseridos no espectro das ondas receberao sinais aleat6rios de

radio e conseguirao se comunicar sem problema (TORRES, 2001).

2.2.1 Padronizag8o da tecnologia sem-fio

o padrao utilizado hoje para redes sem-fio e 0 IEEE 802.11. Este padrao

define a cam ada fisica e a cam ada de controle do acesso ao meio (MAC - Me,dia

Access Contro~ para uma rede local sem-fio (KUROSE, ROSS, 2003).

Segundo 0 site Wikipedia (2005) a tecnologia sem-fio tornou-se padrao

trabalhando nas seguintes modalidades: 802.11a, 802.11b e 802.119 que

correspond em respectivamente a 5Mbits, 11Mbits e 54Mbits de velocidade maxima

de transferencia.

o padrao 802.11a opera dentro de uma frequencia de 5GHz e suporta 64

usuarios por AP (Access Point). As suas principais vantagens sao: a velocidade, a

gratuidade da frequencia que e usada e a baixa interferencia. A maior desvantagem

e a incompatibilidade corn os padr6es 802.11 beg.

o padrao 802.11b opera dentro da frequencia de 2.4GHz. Suporta 32

usuarios par AP. Um ponto negativo neste padrao e a alta frequencia tanto na

transmissao quanto na recepc;aode sinais. 0 problema esta na frequencia do sinal
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que e de 2,4GHz, a mesma utilizada par telefones m6veis, fornos de microondas e

dispositivos B/ueetooth. 0 lade positiv~ e 0 baixo prevo de seus dispositivos, a

gratuidade da banda e a disponibilidade gratuita em todo mundo.

o padrao 802.11g opera na freqOencia de 2,4GHz. Tern os mesmos

inconvenientes e vantagens do padrao 802.11b.

2.2.2 Arquitetura da LAN 802.11

Os principais componentes da arquitetura LAN 802.11 sem-fio sao: 0

conjunto basico de serviyo (Basic Service Set - BSS), constituido da area de

atua<;ao da comunicagao sem-fic, as esta<;6es sem-fic que podem ser fixe ou m6veis

e a estac;ao-base conhecida como ponto de acesso. Quanto a arquitetura de

comunicac;8.o,quando as estayoes sem-fio S8 comunicam com 0 ponto de acesso e

naG existe a comunicac;8,o entre as estac;oes ssm-fio, somente com 0 ponto de

acesso, chama-se esta arquitetura de Infra - estrutura. Quando existe a

comunicac;8.oentre as estac;6es sem-fic sem a necessidade de urn ponto de acesso

como referencia chama-se esta estrutura de Ad-hoc (KUROSE E ROSS, 2003).

2.2.3 Controle via Mac Address

A comunicac;8,oentre os componentes de uma rede sem-fic ocarre atraves

do protocolo MAC /EEE 802.11 sem-fio. Este protocolo controla 0 acesso ao meio e

e urn protocolo de acesso multiplo do tipo detecyiio de portadora com prevenyao de

colisao, CSMAICA (KUROSE E ROSS, 2003) e (TORRES, 2001).
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2.2.4 Comunicactao aberta ou protegida

No padrao 802.11 existem dois metodos de autenticayao: urn usando

criptografia e outra nao. 0 metodo que nao usa criptografia se divide em dois: 0

metodo aberto e 0 fechado. No melodo aberto 0 AP e as estayoes sem-fio enviam

convites entre ales para que possam saber da 8xistencia de urn e de Qutro, estes

convites contem 0 canal de acesso e a identifiC898,O selecionada para 0 servi90

(SSID - Service Set 10). No metodo fechado 0 AP exige que a estayao sem-fio

responda com 0 nome correto do SSIO para que possa acessar a rede. No metodo

criptografico, utiliza chaves compartilhadas para aulenlicar a estayaOsem-fio no AP.

Atraves de chaves pre-definidas no AP enos clientes, a autenticay8,o e processada

e apenas autentica 0 cliente no AP (MARTINS, 2003).

2.3 SEGURAN<;:A DE DADOS

2.3.1 Segurancta de Dados quanto ao meio

Ao S8 conectar a uma rede de dados, seja com au sam-fio, sla devera

proporcionar 0 sigilo, autenticidade e integridade dos dados em comunicayao com

as demais computadores pertencentes direta ou indiretamente a rede. Como

componentes de controle da seguran9a em pontcs de conectividade, existem:

switches, roteadores, firewall e proxy. Alem desses controles pontuais por

equipamentos, os dados em transito em determinados casos passam por metodos

de cifragem para que somente 0 remetente e 0 destinatario entendam 0 que esta

sendo comunicado entre eles e a autentica9ao entre os equipamentos em

comunica9ao para saber se realmente sao quem dizem ser (MARTINS, 2003).
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2.3.2 Papel da criptografia

Atualmente e a melhor forma para implementar um sistema de comunicagao

computacional seguro. Segundo Lucchesi "A Criptografia au grafia secreta e urn

conjunto de tecnicas que permitem tornar incompreensfvel uma mensagem

original mente esc rita com clareza de forma que apenas 0 destinatario a decifre e a

compreenda". (in: BURNET, Steve e PAINE, Stephen, 2002).

2.3.3 Tipos de criptografia

Existem dais tipos possfveis de algoritmos de encripta9ao de mensagens, a

criptografia de chave simetrica au privada e a de chave assimetrica au publica.

No tipo chave simetrica, as chaves de encripta<;ao e de desencriptac;ao sao

as mesmas, de forma que para manter a mensagem em seguranya deve-s8 garantir

que tal chave somente sera conhecida pelo receptor e pelo transmissor. Esse tipo de

criptografia e computacionalmente mais leve, mas possui 0 inconveniente da

dificuldade de manuseio da chave utilizada. (BURNETT, Steve e PAINE, Stephen,

2002).

No tipo chave assimetrica, as duas chaves, encriptac;:aoe desencriptac;:ao,

sao distintas. 0 receptor gera as duas chaves e envia a primeira, de encriptac;:ao,

para 0 transmissor. Nao exige confiabilidade nenhuma. Essa chave e utilizada pelo

transmissor para gerar a mensagem encriptada. Em posse da mensagem, 0 receptor

utiliza a segunda chave, diferente da primeira, para recuperar a mensagem original.

(BURNETT, Steve e PAINE, Stephen, 2002).
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2.3.4 Criptografia dos equipamentos sem-fio

as metodos criptograficos disponfveis atualmente em equipamentos sem-fic

sao conhecidos por WEP, WPA e WPA2, listados em ordem de idade e qualidade

dos algoritmos utilizados. A base do metodo WEP e uma senha conhecida pelos

participantes da rede, quer sejam maquinas clientes conectadas diretamente, quer

sejam maquinas conectadas at raves de urn concentrador (que tambem devera ter

conhecimento da senha). 0 mesmo princfpio de senha compartilhada e usado em

urn dos modos de operag8o do WPA, com a vantagem de usar mecanismos mais

resistentes a ataques do que 0 seu antecessor WEP. Urn outro modo de opera<;ao

do WPA, e tambem do WPA2, exige uma infra-estrutura bem mais complexa,

incluindo urn servidor de autenticac;ao, que pode ainda S8 reportar a Qutros

servidores, como controladores de dominic, bancos de dados contendo a base de

usuarios (MURILO, 2005).

o Wired Equivalency Privacy (WEP) e 0 metoda criptografico usado nas

redes wireless 802.11. 0 WEP opera na camada de enlace de dados e fornece

criptografia entre a cliente e a Access Point. Ele e baseado no metoda criptogra.fico

RC4 da RSA, que usa um vetor de inicializa,ao de 24 bits e uma chave secreta

compartilhada de 40 ou 104 bits. 0 vetor de inicializa,ao e concatenado com a

chave para formar uma chave de 64 ou 128 bits que e usada para criptografar os

dados. Alem disso, 0 WEP utiliza CTC-32 para calcular 0 checksum da mensagem,

que e incluso no pacote, para garantir a integridade dos dados. 0 receptor entao

recalcula 0 checksum para garantir que a mensagem nao foi alterada. Pesquisas

comprovaram que ele nao e totalmente segura, uma vez que sua chave pode ser

quebrada. Eo recomendado entao que nao se confie no WEP para criptografia de
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trafe90 e apenas use-o para dificultar 0 acesso nao autorizado a reds. E melhor usar

o WEP do que nao usar nada (MARTINS, 2003).

2.3.5 Controle de acesso

Para saber quem esta acessando determinada informagao da sua reda,

quem entra e sai e 0 que faz nela, ha necessidade de dispositivos que garantam a

seguranl'a da informal'ao e que ela seja disponibilizada para a pessoa a quem e
destinada ou possui a permissao para acessa-Ia (KUROSE E ROSS, 2003).

2.3.6 Firewall

Um firewall tem a funl'ao basica de separar uma rede protegida de uma

desprotegida, it Internet, par exemplo. Ele exibe e filtra as conexoes que chegam

para Internet a rede protegida (corporativa), e vice-versa, par meio de urn unico

ponto de verifical'ao de seguranl'a coneentrada, ou seja, um firewall garante que

voce nao possa atingir a Internet a partir da reda interna, e vice-versa, ao menes que

passe atraves deste ponto de verific8g8.0. Dave-s8 considerar que 0 firewall par si 56

nao consegue proteger a rede completamente. Ele apenas faz parte de uma area

mais ampla na protel'ao (GONC;:ALVES,2000).

2.3.7 Proxy

o proxy e urn sistema mediador que segmenta a reda e contrala 0 acesso de

certas aplic8goes a uma reda externa, como a Internet, atraves de uma regra ou

politica de seguranl'a. Garante a integridade das estal'oes pertencentes it rede

interna e otimiza 0 tempo de aces so das esta90es da rede interna a servidores na

rede Internet atraves de um sistema chamado cache, que armazena

::::.~~S\\)J.'O{ /,y\

iii 'C
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S'"",l";'" "".,,
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temporariamente endere,os da Internet mais utilizados pelos usuarios da rede,

diminuindo ° tempo de busca da informa,ao (KUROSE E ROSS, 2003).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

3.1 DOMiNIO DO PROBLEMA - ESTUDO DO CASO

o dominic do problema deste trabalho envolve a necessidade das pessoas

em acessar 11Internet, com sua propria estagao de trabalho sem-lio, dentro de um

estabelecimento, como: shopping center, hotel, cale e aeroportos.

Diante desta situagao problema, surgiu a oportunidade de desenvolver um

sistema de gerenciamento e controle de acesso 11Internet para estagoes de trabalho

sem-fio, atrav9S de urn sistema pnfl-pago de creditos e uma comunicac;ao segura e

conliavel entre a estagao de trabalho e 0 servidor de acesso.

3.2 ANALISE DAS FERRAMENTAS

3.2.1 Criptografia

Os dados tralegados na rede sem-lio sao criptogralados pelo algoritmo de

criptogralia a escolher. Alem desta criptogralia, que e utilizada na camada de

aplicagao, tambem e utilizada a criptogralia lornecida pelos equipamentos da rede

sem-lio, a WEP.

3.2.2 Ponto de aces so sem-fio

Para a estac;ao de trabalho sem-fio acessar 0 servidor de acesso a Internet e
necessario que as dois utllizem equipamentos de tecnologia sem-fio compativeis.

Hoje, no mercado de equipamentos sem-lio, as tecnologias mais dilundidas sao:

802.t t b e 802.t t g, sendo que a segunda e sucessora da outra e compativeis entre

si. Os equipamentos utilizados na solugao sao da tecnologia 802. t 1b, uma placa
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PCMCIA wireless 802.11b e um Access Point SwitchlRouterlWi-fi Linksys do

fabricante Cisco.

3.2.3 Banco de dados

o banco de dados escolhido para 0 sis1ema e 0 Firebird. 0 Firebird e um

banco de dados open source baseado no Interbase 6 e que ja apresenta varias

melhorias em rela<;,:aoa versao de origem.

3.2.4 Linguagem de programa«ao

Atualmente a programa<;ao visual S8 faz necessaria para muitos projetos,

principalmente da natureza deste, tornando mais ami gavel seu uso. Alguns con troles

sao necessarios para fornecer ao usuario uma facilidade de opera98.o. A ferramenta

escolhida para implemen1a<;aoe 0 Borland Delphi, por trabalhar em ambiente

utilizando as recursos que 0 Microsoft Windows disp6e, alem de ser uma plataforma

amplamente difundida.

3.2.5 Servidor de acesso a Internet

o acesso a Internet e mediado par urn servidor que fomece urn IP da rede

interna (DHCP). Esse servidor autentica 0 ID do cartilo do cliente, controla 0 tempo

de aceSSD e roteia 0 trafego Internet entre a estayao de trabalho sem-fio e a Internet.

o servidor e um Pentium III 866MHz, com 512MB de memoria Ram, HD de 20GB,

placa de video de 64MB e duas placas de rede PC/1 0/1OOMbps.

3.2.6 Firewall

Para evitar qualquer tipo de invasilo proveniente da rede interna (LAN) ao

servidor de acesso it Internet e utilizado 0 aplicativo de firewall Sygate. Este firewall
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foi escolhido por ser freeware e ja oj conhecido da equipe de projeto, mas qualquer

firewall conhecido no mercado podera ser utilizado para garantir a seguranga dos

dados contidos no servidor.

3.2.7 Link Internet

o link Internet oj utilizado para validar a solu,ao oj uma banda larga de

300Kbps, essa do fornecedor Virtua.

3.2.8 Metodologia

Para efetuar 0 desenvolvimento do sistema sao necessarios a utilizagao de

processos de desenvolvimento e urn conjunto de metodos e ferramentas, a fim de

minimizar a possibilidade de erras e garantir 0 maximo de precisao nos resultados. 0

objetivo geral da uliliza,ao da metodologia e chegar 0 mais proximo dos resultados

esperados, visando urn produto final de qualidade, de facil manuten<;ao. de facil

opera,ao e com 0 custo do projeto 0 mais proximo do planejado. A metodologia

adotada para 0 projelo e ja utilizada durante 0 periodo academico e 0 RUP com

UML.

o RUP (Rational Unified Process) e urn processo interativo e incremental

que prove uma abordagem disciplinada para 0 desenvolvimento de sistemas. Ele

encoraja 0 controle de qualidade e 0 gerenciamento de riscos continuos e objetivos.

A avaliagao da qualidade e inserida no processo em todas as atividades. 0

gerenciamento de riscos e inserido no processo de forma que os riscos que se

op6em ao sucesso do projeto sejam identificados e atacados no inicio do processo

de desenvolvimento. Alem dis so, 0 desenvolvimento e centrado na arquitetura. Uma



26

arquitetura robusta minimiza 0 retrabalho e aumenta a reutiliz8g8.0 de componentes

e a capacidade de manutenc;ao do sistema (WESSBERG, 2005).

o RUP possui duas dimensoes para trabalho. 0 eixo horizontal representa a

aspecto dinamico do processo e mostra aspectos do cicio de vida a medida que este

S8 desenvolve. a eixo vertical representa 0 aspecto estatico do processo, como ele

e descrito em termos de componentes, disciplinas, atividades, fluxos de trabalho,

artefatos e papsis do processo. (WESSBERG, 2005).

Segundo 0 tutorial WESSBERG (2005) 0 cicio de vida de software do RUP s

dividido em quatro tases: iniciagao, elaboragao, construg8.o e transi9ao.

>- Fase de iniciacao 0 objetivo e delimitar 0 escapo do projeto, discriminando

os principais cenarios de operayao. Alem disso, custos, pianos e riscos sao

estimados.

>- Fase de elaboracao tem por objetivo analisar 0 domlnio do problema, de

modo a propor uma arquitetura para os cenarios de aplica9ao.

>- Fase de construcao tem por objetivo esclarecer os requisitos restantes e

concluir 0 desenvolvimento do sistema com base na arquitetura definida.

>- Fase de transicao tem par objetivo assegurar que 0 software esteja

disponlvel para seus usuarios finais. A fase de transi9ao inclui testar 0

produto e realizar pequenos ajustes com base no retorno de infarma90es do

usuario (WESSBERG, 2005).

o UML (Unified Modeling Language) s uma linguagem padrao para a

elabora9ao da estrutura de projetos de software. Utilizada para a visualiza9ao,
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especifica<;ao, constru<;ao e documenta<;ao de sistemas complexos (GOOGH,

RUMBAUGH e JACONBSON, 2000).

Segundo Googh, Rumbaugh e Jacobson (2000), a UML e destinada a:

>- Visualizar: emprega sfmbolos para representar graficamente 0 modelo do

sistema, e qualquer Dutro desenvolvedor ou ferramenta, podera interpreta-Ia;

>- Especificar: significa construir modelos precisos e completos. Atende a todas

as decis6es de analise, projeto e implementaqao para 0 desenvolvimento do

sistema;

>- Construir: mapear as modelos da UML em linguagens de programaqao para

gerar c6digos a partir do modelo;

>- Documentar: documentaqao da arquitetura do sistema e de todos os seus

detalhes. Proporciona uma linguagem para a expressao de requisitos, para a

realizaq8.o de testes, para modelagem das atividades de planejamento de

projeto e gerenciamento de versoes.
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4 APLlCA<;:AO DA METODOLOGIA

4.1 REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos do sistema sao:

>- Controlar 0 acesso par cartao pre-pago com identificac;8.o atrav8S de urn

c6digo.

~ Controlar os creditos do carlao pre-pago.

>- Garantir a segurang8 dos dados em transito, entre 0 computador portatil e 0

equipamento que disponibiliza 0 acesso, atraves de criptografia.

4.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Para melhor descrever a seqOencia de 8goes que 0 sistema pode realizar na

interag8.0 com 0 cliente, e representado a seguir 0 diagrama de casa de usc.

Acessar Internet
Faz autentica<;ao para 0 acesso e
nave a na Internet
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I Cliente
Sair da Internet
Solicita desconexao da internet
Cliente

FIGURA 1: CASO DE USO DO CLiENTE. NOTA: Criado na ferramenta JUDE
Community UML MODELING TOOL.

4.3 AVALlA<;Ao DE RISCO

as riscos levantados que pod em impactar 0 born funcionamento do sistema

saO:

>- Invasao na comunica~aosem·fio para roubar informaC;ao OU sabotagem.

>- Invasao no servidor de acesso para roubar informac;8.o, fraudar ou

sabotagem.

>- Invasao na comunicaC;8o sem·fio para obter acesso a Internet sem custo.

;;.:. Fraudar identificac;ao para ter acesso a Internet sem custo.

;;.:. Ataque ao sistema originado na Internet.

4.4 DESCRI<;Ao DO SISTEMA

o cliente esta dentro do estabelecimento que possui cobertura do servic;o

Internet para equipamentos sem-fic e visualiza informac;oes com procedimentos para

conseguir 0 acesso. Ele S8 dirige ate a loja que vende as cartoes pre-pagos e

compra 0 cartao com determinado tempo de acesso. Este cartao possui urn numero

de identifica980 unico que se destina a autentica980 e verifica980 dos creditos

existente. Estes dados estarao previamente cadastrados em uma base de dados

que servira como referencia para a autenticaGao e controle dos creditos.
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o clienle acessa pelo navegador de Inlernel do seu equipamenlo 0 site

informado no cartao para que possa realizar 0 download do navegador (browset')

proprietario dO servic;o de acesso a Internet sem-fio. Este navegador proprietario tern

a finalidade de canalizar os dados que serao trafegados entre 0 equipamenlo do

cliente e 0 servidor de acesso a Internet. Tambem fara a criptografia dos dados a

serem transmitidos para 0 servidor, atraves de urn algoritmo de criptografia e

tambem a desencripta98.0 dos dados recebidos deste servidor e vice-versa.

o cliente instala 0 navegador proprietario para que possa acessar 0 servic;:o

pre-pago de Inlernel com seguran9a, atraves de um caminho unico e criplografado.

Ao executar 0 arquivo do navegador proprietario, abre uma janela solicitando

o c6digo de identificac;:8.oconti do no cartao de acesso. A mesma janela utilizada para

autenticac;ao serve para navegac;8.o na Internet.

o clienle digila no navegador proprietario 0 c6digo de idenlifica9ao do cartao

com prado para que possa abter 0 acesso ao servic;:ode Internet.

Ap6s confirmar a solicitagao de autenticagao, os dados informados sao

criptografados atraves do navegador proprietario, que aciona 0 algoritmo de

criptografia e envia para 0 ponlo de acesso (AP - Access Point) com SSID

determinado, pais a conexao com 0 ponto de acesso e fechada e protegida par

WEP. as dados entao sao enviados para 0 servidor de autentica9ao, atraves do

protocolo TCPIIP, para 0 endere90 IP 192.168.1 0.1 e porta 1024.

Assim que os dados sao recebidos pelo servidor de autenlica9ao, alraves da

porta especificada anteriormente, a aplica9ao de firewall identifica os dados
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entrantes e permite a acesso ao servidor caso nao seja identificada uma situa9ao de

invasao.

A informa<;ao chega em uma aplica<;ao de controle desenvolvida e instalada

no servidor, que desencripta as dados para que possam sofrer validayao com as

informa<;6es contidas no banco de dados. ID e tempo restante de acesso.

Caso as dados sejam validados, a 10 existe e a cliente possui creditos

suficientes, e liberado a acesso.

Ap6s a autenticayao, as dados requisitados pelo navegador do cliente

(navegador proprietario) sao fornecidos pel a aplica<;ao de controle. A aplica<;ao de

controle realiza as requisi<;6es das esta<;6es de trabalho it Internet

Existem duas situagoes em que a acesso ao cliente e bloqueado:

;;;.:. A primeira acontece quando as dados informados para autenticagao nao sao

validos. Ou a 10 e invalido au entao a cliente nao possui mais creditos

disponfveis para acesso.

>- A segunda esta baseada na forma como e control ada a conexao do cliente

propriamente dita. E utilizado um pacote de verifica<;ao de status da conexao

entre a navegador proprietario e a servidor. No momenta em que a

autorizagao de acesso e concedida, os pacotes sao enviados. 0 servidor

envia um pacote com dados de tempo restante ao navegador. Quando a

navegador recebe essas informagoes, envia ao servidor uma confirma9ao.

Esses pacotes sao identificados pelo ID do cartao. Sendo assim, no

momenta em que um desses pacotes nao chegar ao destino, cinco

tentativas de restabelecer conexao sao executadas. Caso nao seja
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restabelecida, a conexao e automaticamente finalizada. lS80 tambem

acontece caso 0 clients saia da area de cobertura do ponto de acesso.

4.5 PLANO DE AryAo

Para desenvolver 0 sistema e atingir as requisitos solicitados foi criado um

principais marcos.

cronograma contendo 0 plano de a«ao com suas tases, interac;6es e datas dos
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ferramenta Microsoft Project.
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Representam conjuntos de objetos que compartilham mesmas atributos,

opera~6es e rela~6es com Qutros objetos.

Navegallor Controle

-IP: Siring
-10: Siring

.;. CtyplO : iloid

.•.SendlextO :void

.•KeepAliveO :void

.•ReadO :void

.•ContadorO : void

.•.CryptO :void

.•.KeepAliveO :void

fo-------I :g~~o:a~~~~a~;~i~Oid
.•.SendtextO :void
.•.ReadO :void
+ AutenticarO : \loid
.•.Contad~rO :void

FIGURA 3: DIAGRAMA DE CLASSES DO
SISTEMA. NOTA: Criado na lerramenta JUDE
Community UML MODELING TOOL.

4.7 DIAGRAMA DE SEQUENCIA

para a realiza98,o de um determinado proposito.

Esle diagrama mostra a troca de mensagens na ordem em que Deorrem,

B[JB, , ,, ,

[
' o,~~'::':'''~:IF~".~m""i

,donavegildori

I : t., , ,

FIGURA 4: DIAGRAMA DE
SEQUENCIA DO CLiENTE
BAIXANDO 0 NAVEGADOR.
NOTA: Criado na ferramenta
Microsoft Visio.
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FIGURA 5: DIAGRAMA DE SEQUENCIA DO
CLiENTE ACESSANDO A INTERNET. NOTA:
Criado na ferramenta Microsoft Visio.
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FIGURA 6: DIAGRAMA DE SEGUENCIA
DO CLiENTE SAINDO DA NAVEGA<;iiO.
NOT A: Criado na ferramenta Microsoft
Visio.

4.8 DESCRIc;:iio DA ARQUITETURA DO SISTEMA

Interface do cliente: Para 0 cliente acessar 0 sistema e necessaria urn

notebook com dispositivo de acesso a rede ssm-fio. E necessario tambem adquirir 0

cartao de creditos que contem 0 c6digo de identificagao, 10, para acessar 0 sistema.

o cliente deve configurar em seu notebook uma rede local sem-fio com criptografia

WEP, as informa90es que ajudam na configura9ao da rede estao no cartao de

creditos. Alem disso, 0 cliente deve baixar no site da empresa um navegador http, 0
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navegador proprietario que "conversa" com a aplica,ao servidor, para poder, depois

de autenticado na rede, efetuar a navegayao na Internet.

Ponto de acesso sem-fic: Este equipamento taz a transmissao dos dados

entre a rede sem-fic e a rede com fic, funciona como "ponte" entre os dais meios. A

transmissao dos dados ocorrera entre 0 notebook do cliente e 0 servidor de acesso.

o ponto de acesso tambem tem a funcionalidade de aplicar a criptografia WEP nos

dados que trafegam.

Servidor de acesso: 0 servidor eontsm 0 sistema que fornece 0 IP da rede

local para 0 notebook do cliente (OHCP) , faz a autentica,ao do 10 do cliente, 0

roteamento das requisig:oes do cliente a Internet e as respostas, contabiliza 0 tempo

de utiliza,ao do acesso il Internet e tambem monitora a atividade do navegador do

cliente para identificar situ8goes de desconexao au limite dos creditos.

Banco de dados: 0 servidor de acesso mantem urn banco de dados com a

identifica,ao dos cartoes de creditos, quantidade de creditos de cada cartao, a

quantidade de creditos restantes ou sal do para uma utiliz898.0 posterior e as datas e

horarios de acesso a rede, efetuadas com esse cartao, fazendo parte de um extrato.

Modem a cabo: 0 modem faz a transmissao dos dados entre a Internet e 0

servidor de acesso.

4.9 IMPLANTA<;;Ao

Seguindo 0 plano de a,ao definido para 0 desenvolvimento do projeto, foi

realizada a implanta9ao da soluyao conforme os passos a seguir:
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Instalac;ao e configurac;ao do Servidor de Comunicac;ao: 0 sistema

operacional instalado para fazer 0 papel de servidor foi 0 Windows 2000 Advanced

Server.

FIGURA 7: INSTALA<;:AO DO WINDOWS 2000 ADVANCED
SERVER. DISPONIVEL EM: www.netadmintools.com/
nimages/nlb/asstart1.png. Acesso em 31 out. 2005.

A instalayao escolhida foi tfpica, sem criac;8.o de urn dominio. 0 protocolo de

comunica<;ao configurado para 0 servi<;o de rede foi 0 TCPIIP. As configura<;6es de

rede adotadas para 0 adaptador de rede interne do servidor, que funciona com a

LAN, sao: 0 IP 192.168.1.1 0, a mascara 255.255.255.0 e 0 gateway 192.168.1.1 .

http://www.netadmintools.com/
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FIGURA 8: CONFIGURAC;:,iiO DA CONEX,iiO
LAN. NOTA: C6pia da tela de configura~ao.

Para 0 outro adaptador que trabalha com a rede externa WAN, a

configura~ao aplicada foi a de IP din amico, pois 0 servi~o de internet trabalha com

OHCP.
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FIGURA 9: CONFIGURACAO DA CONEXAo
WAN. NOTA: C6pia da lela de conligura,ao.

Foi leila a alualiza,ao do Windows, Windows Update, para garantir 0 born

funcionamento e a seguranc;a do servidor. Quanta a seguranc;a do servictor, foi

instalado tambem 0 anti·vfrus F-Prot e depois atualizado com a ultima verse.o

disponfvel pelo fabricante.
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FIGURA 10: INSTALA<;:iio DO ANTI-viRUS. NOTA: Copia
da tela principal do antj·virus.
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tipo de comunica~ao internamente e evitar algum tipo de invasao.

o firewall instalado no servidor toi 0 Sygate, configurado para permitir todo 0

AIIodIOsl<><VO •• ph

'"81,! ,1'111 t, I Lit I' :
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FIGURA 11: INSTALA<;:iiO DO FIREWALL. NOTA: Copia da tela
principal do firewall.
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Para publicar as paginas que 0 cliente acessa do servidor, quando for baixar

o navegador especificQ, foi instalado e configurado 0 liS do Windows.

Configura9iio do Access Point 0 equipamento switchlrouterlWi-fi foi

configurado com 0 IP 192.168.1.2 e mascara 255.255.255.0, somente para servir de

gateway da rede sem-fio para a rede com fio e aplicar a criptografia WEP nos dados

transmitidos pela rede sem-fio.

FIGURA 12:
SWITCHIROUTERIWI-FI
L1NKSYS. DISPONivEL
EM:
http://www.pcp.ch/1405b1
2046883g/Linksys-
WRT54G-Wireless-
Internet-Gateway-
54Mbps.jpg. Acesso em
31 out. 2005.

http://www.pcp.ch/1405b1
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FIGURA 13: CONFIGURAyAO DO ACCESS POINT.
NOTA: C6pia da tela principal do gerenciamento.

Aplica~6es (Navegador I Aplica~ao de conlrole): As aplica<;6es foram

desenvolvidas em Delphi 7. Uma aplica<;ao cham ada WEBSACI, que e 0 navegador

baixado pelo cliente, e instalada na maquina e outra cham ada Aplica<;ao de contrale

e instalada no servidor para realizar 0 controle das requisi~6es. 0 objetivo e criar urn

canal segura de comunic8<;ao entre essas duas aplica<:oes.

o Navegador e quem envia as requisi<;6es criptografadas para a aplica<;ao

de controle. Essa par sua vez realiza a descriptografia e a identifica9ao da

solicita<;ao, executa 0 que foi solicitado e devolve 0 resultado tam bern criptografado.

o aces so e todo realizado pela aplica<;ao de controle que envia a informa<;ao obtida

na internet palo canal criado entre as duas aplic8<;oes.

A aplica<;ao de contrale e quem realiza a autentica<;ao a partir do numera de

identific8<;8.0do cartao. Verifica S8 esta e valida e S8 possui sal do para sar utilizado.

Depois do cliente autenticado a aplica<;ao de controle realiza a contagem do tempo

em que 0 navegador ficou conectado com 0 servidor.
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FIGURA 14: APLlCA<;:AO DE CONTROlE.
NOT A: C6pia da tela principal do aplicativo
de conlrole,

I Bem-"indo "0 \YebS"ci

Monograli.alpreSenlJda 3.0Curso de Batbilfelado em Sistemas da Informa~lioda Faculdade de CientlJ.s E;,atas
da UlUversldade Twuu do Parana, como reqwsito parCial para a obtenl;::iode gmu de Bacharel em Sistemas da
Infonna~ao

FIGURA 15: NAVEGADOR, NOTA: C6pia da tela principal do navegador,



44

Arquitetura da rede: 0 notebook S8 comunica com 0 Access Point at raves

de um cartao PCMCIA wi-Ii, conforme arquitetura de rede sem-fio chamada infra-

estrutura. Toda a comunica<;ao entre 0 notebook e 0 servidor e intermediada pelo

Access Point, que serve de meio de ligaC;ao(gateway) entre os dois tipos de rede. 0

servidor faz um trabalho de roteamento entre as duas redes, LAN e WAN. 0 modem

disponibiliza, para 0 servidor, 0 acesso a Internet.

.------ .•••..
Arqlitettn ..•.....•

~ Infra ..es.n •.•.a " \

\
'1
/
/

/'

cabo

Esta~io de Traballo

Uotollod!

IP: dinirRto
Plata Po.1(:lA WH'j
~8-2.4G:bl

IP:192.168.1.2
Mascara de rede: 255.2SS.25S.o

WEP 128bits atiuado
PortaWf;):10J10(lW)its

5510: Internet
~B-2.4G.bl

Penti.rn866Nhz
512MB de RAM

2 platas de rede10111J14:1ils
IPlAII:192.168.1.10

Mascara LAN: 255.25rS.255.0
~LAII:192.168.1.1

IP WAil: DHCP

FIGURA 16: ARQUITETURA DE REDE. NOTA: Criado na ferramenta PowerPoint.

Fluxo dos dados: Todas as a<;6es feitas pelo cliente atraves do navegador

http geram requisic;6es para 0 servidor. Estas requisic;6es sao criptografadas e

transmitidas pela rede, atraves do Aeees POint, ate chegar ao servidor para que a
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aplicaC;:30 de controle captura, descriptografa e analisa a solicitac;:ao. Em paralelo,

durante a comunicac;:ao entre 0 notebook e 0 servidor, as aplicac;:oes de antj·virus e

firewall fazem 0 papal de defesa contra invas6es e contaminac;:oes no servidor. 0

resultado da analise de solicita98o, apos autentica<;ao do cartao, e encaminhado

para 0 modem que S8 encarrega de transmitir a Internet. 0 retorno da informac;:8.o

fornecida pel a Internet taz 0 caminho inverso, passando par lodos as processos

citados anteriormente, ate chegar ao navegador.

:~~-------~ Re""isi~~

i :J~.=-~ '~i ~

: ,..' --",R':::t",:::~=_=re"q.o::~",.=res=.2"",",,,,rmt=,,,,,,<m,,,,-. _, ,, ,
I tI<tuegadortt1p I, ,
~------ '

AccesseniJJ

FIGURA 17: FLUXO DOS DADOS. NOTA: Criado na lerramenta PowerPoint.
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5 RESULTADOS E DlSCUSSAO

5.1 SERVIC;O OHCP E FIREWALL

Depois de toda a infra-estrutura montada e configurada, um endere90 IP

deveria S8r fornecido pelo servidor ao notebook quando ests solicitasse acesso a

LAN. Por diversas vezes 0 notebook nao obteve 0 endere90 IP, e desabilitando 0

firewall que esta ativo no servidor, 0 notebook recebeu esse IP. Na documenta~ao

do firewall e informado que a versao utilizada (pessoal e gratuita) nao possui a

caracterfstica de permitir 0 funcionamento de entrega do enderec;:o IP. Para

solucionar este problema foi utilizado 0 servi90 de DHCP do switchlrouter, por ele se

situar antes do firewall, entregando a endere90 IP diretamente 80 notebook.

5.2 OUTROS NAVEGADORES

Foram testados outros navegadores para obter acesso a Internet. Como era

esperado, nenhum navegador conseguiu acessar a Internet par dois fatores: a naG
autentic89ao e a nao utiliz8C;8.0 da aplic8C;30 do servidor para requisitar paginas a

Internet.

5.3 ACESSO A INTERNET POR MAIS DE UM COMPUTADOR

a sistema nao suporta 0 acesso a. Internet por mais de um computador. 1550

se deve ao fato do navegador proprietario se conectar diretamente com 0 servidor

sem que este consiga interpretar mais de uma conexao. Esta caracterfstica e
facilmente resolvida rnudando a codifica9ao do aplicativo de controle.
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5.4 BANCO DE DADOS

Uma vez que 0 sistema 56 suporta uma conexao e que 0 intuito e provar a

soluc;ao, foi decidido que utilizar urn banco de dados relacional e robusto como 0

Firebird nao seria necessario. Devida a esta situa<;:ao fo; utilizado 0 banco de dados

Paradox com duas tabelas de dados por ser mais leve.

5.5 NAVEGADOR INTERPRETA TEXTO E IMAGEM

Mais uma vez, apenas com 0 intuito de provar a soluc;ao, foi decidido

codificar somente a interpretagao de texto e imagem devido a complexidade de

desenvolvimento dos demais interpretadores.

5.6 DESCONEXAo DO ACESSO A INTERNET

Para os casas de desconexao 8xistem quatro opc;oes contempladas:

~ Oesconexao por esgotamento do eredito: Depois da autenticac;ao, que 0

navegador recebe 0 crf§dito restante do cartao, 0 proprio navegador faz a

contagem do eredito, e caso ocorra 0 esgotamento, realiza a desconexao

automaticamente.

>- Desconexao por sair da area de cobertura: Apos 0 notebook sair da area de

cobertura da rede sem-fio e perder a conex8.o com 0 servidor, depois de

cinco tentativas de restabelecer a comunicac;8.o e nao obtEHa com sucesso,

a aplicaC;ao de controle encerra a contagem dos creditos deste cartao e

grava no banco de dados. Enquanto 0 navegador mostra para 0 usuario 0

tempo utilizado e 0 saldo restante.
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>- Desconexao par queda do servigo do servidor: Par algum problema no

servidor e que afete a comunicac;ao com 0 navegador, case alguma conexao

permanega "presa", na proxima inicializag8.o da aplicar;ao de controle esta

conexao e encerrada e 0 eredito gasto com 0 cartao e desconsiderado.
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6 CONCLUSAO

Com 0 crescimento do mercado de vendas de notebooks e a necessidade

das pessoas em acessar a Internet para neg6cios e entretenimento a todo 0

momento, urn novo nicho de neg6cio foi identificado. Disponibilizar a 50lU980

desenvolvida neste trabalho e uma oportunidade de agregar valor a um

empreendimento sem a necessidade de uma infra-estrutura complexa. Fai provado

de forma simples que 0 proposto funciona, mas se os objetos da solu,ao forem

aperfeic;oados, como a conexao de mais maquinas ao serviC;o, 0 interpretador do

navegador, a inclusao de um algoritmo de criptografia robusto e outras melhorias, a

50lU980 podera S8r usada comercialmente.
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GLossARIO DO PROJETO

802.11

Refere-se a urn canjunta de especificac;6es desenvalvidas pelo IEEE para

tecnologias de redes sem-fio.

AP

Do Ingles Access Point. Urn dispositiv~ que atua como ponte entre uma rede sem-fio

e uma rede tradicional.

Autentica<;ao

E 0 processo de identificac;:ao de urn usuario e autorizar;:ao para acesso a Internet au

a urn sistema especifico. E efetuado atraves da checagem do login e senha

(password) deste usuario.

Browser

Programa para visualizar as paginas da Internet. as mais utilizados sao 0 Netscape

Navigator e 0 Internet Explorer. Tambem conhecido como "Navegadar".

Cabo de rede

Conexao ffsica para ligar computactores entre si au com outros equipamentos

formando uma rede.

Criptografia

Criptografia e a ciencia e arte de esc rever mensagens em forma cifrada ou em

c6digo. E parte de urn campo de estudos que trata das comunicac;6es secretas. E

usada, dentre outras finalidades, para: autenticar a identidade de usuarios;
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autenticar transac;6es bancarias; proteger a integridade de transferencias eletr6nicas

de fundos, e proteger 0 si9i1ode comunicac;6es pessoais e comerciais.

Download

Transferencia de arquivo da Internet para um computador. Fazer download equivale

a capiar determinado arquivo (texto, imagem au programa) da Internet para 0

computador.

E-mail

a e-mail e urn meio de comunicac;ao baseado no envio e recepC;ao de textos,

chamados de mensagens, atrav8S de uma rede de computadores. Cada usuario de

e-mail passui urn enderec;o para corresponder-se, como por exemplo:

fulano@orovedoLcom.br .

Endere90lP

Identifica,ao numerica de um endere,o na Internet. Gada dominio tem um endere90

IP, por exemplo, 200.t77.254.10. Identifica um ponto unico na Internet, sendo

servidor au usuario. Pode S8r dinamico (alterado a cada conexao efetuada pelo

usuario) au fixo (nao varia de acordo com as conex6es).

Ethernet

Padrao de rede local (LAN) amplamente utilizado nas redes de computadares

atingindo velocidade de 10 Mbps e 100Mbps (mega bits par segundo).

mailto:fulano@orovedoLcom.br
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Firewall

Dispositivo, que pode ser de hardware ou software, que control a 0 trafego entre a

Internet e um computador ligado a ela. Impede que usuarios nao autarizados entrem

neste computador, via Internet, OU que dados de um sistema caiam na Internet sem

previa autorizac;ao.

FTP

File Transfer Protocol- Protocolo de transferencia de arquivos, usado para enviar e

receber arquivos via Internet.

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol - Protocolo ou padrao de transferencia de arquivos

html atraves da Internet.

Hub/Switch

Dispositivo de conexao eletronica entre 0 servidor e os outros micros de uma rede.

Funciona como uma especie de concentrador da rede onde todos os

microcomputadores sao conectados.

IEEE

Acronimo para Institute of Electrical and Electronics Engineers, uma arganizac;ao

composta par engenheiros, cientistas e estudantes, que desenvolvem padr6es para

a industria de computadores e eletro-eletronicos.

IP

Internet Protocol- e 0 protocolo utilizado na composi,ao de Internet.
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Login

o login e 0 nome que 0 usuario utiliza para acessar urn computador, urn servidor au

a propria Internet. Para issa, e necessario digitar sua identific8gao (login), seguida de

urna senha (password).

Proxy

Urn servidor que atua como intermediario entre um cliente e Dutro servidor.

Normalmente e utilizado em empresas para aumentar a periormance de acesso a

determinados servic;os au permitir que mais de uma maquina S8 conecte a Internet.

Proxies mal configurados podem ser abusados por atacantes e utilizados como urna

forma de tamar an6nimas algumas 8goes na Internet, como atacar outras redes au

enviar SPAM.

Protocolo

Conjunto de regras que permite a transferEmcia de dados entre computadores.

Rede

Conjunto de computadores interligados entre si a um computador principal, 0

servidor.

Senha

Conjunto de caracteres, de conhecimento unico do usuario, utilizados no processo

de verifica~ao de sua identidade, assegurando que ele e realmente quem diz ser.

Site

Espa~o ou local de uma empresa ou institui~ao na Internet. Um site e composto de

urna Home Page e varias outras paginas.
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SMTP

o Simple Mail Transfer Protocol e 0 protocolo de Internet usado para correia

eletr6nico. Nos programas de e-mail, como 0 Outlook, 0 SMTP e 0 endere<;odo

servidor em seu provedor de acesso que ira enviar suas mensagens (outgoing maj~.

Software

Eo programa instalado nos equipamentos de informatica (computadores, servidores,

etc.).

SSID

Do Ingles Service Set Identifier. Urn conjunto unico de caracteres que identifica uma

rede sem-fio. 0 SSID diferencia uma rede sem-fio de outra e urn cliente

normal mente 56 pode conectar em uma rede sem-fio se puder fornecer 0 SSIO

correto.

TCPIIP

Transmission Control Protocol- Internet Protocol- Protocolo que define 0 processo

de comunica98o entre os computadores na Internet.

WEP

Do Ingles Wired Equivalent Privacy. Protocolo de seguran<;apara redes sem-fio que

implementa criptografia para a transmissao dos dados. Este protocolo apresenta

algumas falhas de seguran<;a.

Wi-Fi

Do Ingles Wireless Fidelity. Termo usado para referir-se genericamente a redes sem-

fio que utilizam qualquer um dos padr6es 802.11.
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Wireless

Tecnologia que permite a conexao entre computadores e redes atraves da

transmissao e recepc;ao de sinais de radio.

WWW

World Wide Web. E a area multimidia da Internet. Par ser a mais popular, e

confundida com a propria Internet. Alem da www existem outras areas da Internet,

como FTP, Gopher, Usenete Telnet.
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