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RESUMO 

 

As telecomunicações em nuvem é uma inovação tecnologia das comunicações de 
suma importância para o desenvolvimento mundial, e levando em consideração tal  
valor , esta pesquisa tem como foco introduzir ao leitor o conhecimento básico ao 
assunto referente a telefonia em nuvem, de forma que possa ter uma introdução nas 
características dessa estrutura e dentro desse assunto, apresentar para o leitor a 
importância da integração do mercado atual ao conceito em nuvem proposto pela 
evolução tecnológica global, pois a medida que a globalização se amplifica, estruturas 
atuais vão ficando cada vez mais ultrapassadas, trazendo prejuízos financeiros e 
deficiências funcionais de integração ao mercado. As principais características da 
rede em nuvem e suas vantagens e desvantagens de aplicação serão abordadas 
nesta pesquisa. Esta será feita através de revisão bibliográfica tendo como fontes de 
pesquisa livros, sites especializados e artigos científicos para que os assuntos 
abordados tenham um amparo científico. 
 

Palavras-chave:     Telecomunicação;       Nuvem;         CloudTelecom;        Telefonia; 

 

 

  



ALVES, Allan. Cloud Telecomunications: Analysis of Traffic to Cloud Systems. 2018. 
33 sheets. Course Completion Work (Undergraduate in Electrical Engineering)– 
UNIAN, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

Cloud telecommunications is a communications technology innovation of paramount 
importance to global development, and taking such value into account, this research 
focuses on introducing the reader to the basic knowledge of cloud telephony, so that it 
can have a introduction to the characteristics of this structure and within this subject, 
to present to the reader the importance of integrating the current market with the cloud 
concept proposed by global technological evolution, because as globalization 
amplifies, current structures are becoming increasingly outdated, bringing financial 
losses and functional deficiencies of market integration. The main features of the cloud 
network and its advantages and disadvantages of application will be addressed in this 
research. This will be done through bibliographical review having as sources of 
research books, specialized websites and scientific articles so that the subjects 
covered have a scientific support. 
 
Key-words:          Telecomunicação;       Nuvem;         CloudTelecom;        Telefonia; 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES  
 

 

Figura 1 – Representação das camadas de rede interligadas. ................................14 

Figura 2 – Representação da Arquitetura OSI. .........................................................15 

Figura 3 – Representação da Camada Física.......................................................... 16 

Figura 4 – Representação da Camada de Enlace. ...................................................14 

Figura 5 – Representação da Camada de Rede. .....................................................15 

Figura 6 – Representação da Camada de Transporte. ............................................14 

Figura 7 – Representação da Camada de Sessão. ..................................................15 

Figura 8 – Exemplo de rede incluindo VoIP ..............................................................14 

Figura 9 – Comparação Modelo TCP/IP com Modelo OSI e suas derivadas. ..........15 

Figura 10 – Prompt de comando identificando endereçamento IP. ..........................14 

Figura 11– Exemplo de interconexão de redes distintas. .........................................15 

Figura 12– Representação simplex da ligação hardware a cloud computing. .........14 

Figura 13– foto de estrutura Mainframe de Iberia & LATAM. ...................................15 

Figura 14– Primeiro processador da IBM 1940. .......................................................14 

Figura 15– foto data center da Google. ....................................................................15 

Figura 16– levantamento da implementação em nuvem. .........................................14 

Figura 17– Representação acesso via internet a nuvem. .........................................14 

Figura 18– Pesquisa de utilização da nuvem. ..........................................................15 

Figura 19– Pesquisa feita pela IDG. .........................................................................14 

  
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

TCP Protocolo de Controle de Transmissão. 

IP                Protocolo de Internet. 

ISO             Sistema de Interconexão Aberto 

OSI             Organização Internacional para Padronização 

IBM             International Business Machines 

DHCP         Dynamic Host Configuration Protocol 

CMD           Prompt de Comando 

VoIP           Voice over Internet Protocol 

SIP             Protocolo de iniciação de sessão 

PABX         Private Automatic Branch Exchange 

NIST          National Institute of Standards and Technology 

IDG            Instituto de Desenvolvimento Global 

  



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 

2. AS CAMADAS DE PROTOCOLO ......................................................................... 14 

2.1. A CAMADA FÍSICA ......................................................................................................................................... 16 

2.2. A CAMADA DE ENLACE .................................................................................................................................. 17 

2.3. A CAMADA DE REDE ...................................................................................................................................... 17 

2.4. A CAMADA DE TRANSPORTE ......................................................................................................................... 18 

2.5. A CAMADA DE SESSÃO .................................................................................................................................. 19 

2.6. A CAMADA DE APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................... 19 

2.7. A CAMADA DE APLICAÇÃO ............................................................................................................................ 20 

3. PROTOCOLO DE TELECOMUNICAÇÃO VOIP .................................................. 21 

3.1. ENDEREÇO IP ................................................................................................................................................ 22 

3.2. PROTOCOLOS DO VOIP .................................................................................................................................. 23 

4. TELECOMUNICAÇÕES EM NUVEM .................................................................... 25 

4.1 MAINFRAME .......................................................................................................................................... 26 

4.2 EMBASAMENTO DA NUVEM .................................................................................................................. 28 

4.3 CARACTERISTICAS DA NUVEM ............................................................................................................... 29 

4.4 BENEFICIOS E LIMITAÇÕES DA NUVEM .................................................................................................. 30 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 32 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 33 

 

 



 13 

1.  INTRODUÇÃO 

 

Diante de um mundo cada vez mais globalizado, onde se preza a dinamicidade 

das conexões, não se reflete muito acerca dos conhecimentos responsáveis pela 

evolução humanitária. Dentro desta perspectiva, as telecomunicações possuem um 

papel fundamental para o desenvolvimento global.  

As telecomunicações surgiram como estudo para descoberta de novos meios 

de comunicação, como por exemplo o Código Morse, inaugurando a transmissão de 

dados por ondas eletromagnéticas. Logo o surgimento do rádio como grande meio de 

comunicação em massa, evoluindo para televisores, até que surge a era moderna 

com a ferramenta mais completa, a internet. O surgimento da internet, promoveu a 

construção rígida de um sistema multiplex de redes intercontinentais, uma evolução 

ensurdecedora nas comunicações, as telecomunicações em nuvem. 

A crescente demanda por intercambio de dados da sociedade moderna 

aumentou exponencialmente a exigência sobre os sistemas de telecomunicações, 

especialmente no âmbito da sua capacidade, confiabilidade e velocidade. Segundo 

esse aspecto, as redes e suas aplicações apresentam limitações físicas impostas pelo 

meio, tanto em termo de sistema cabeados quanto do espectro eletromagnético. 

Levando em consideração este segmento, como e quais parâmetros são capazes de 

gerar um equilíbrio harmônico entre a rede de telecomunicação e a estrutura de 

transmissão global de dados atuais? 

Este trabalho de conclusão de curso visa apontar as características mais 

comuns da rede de telecomunicações, sua construção, organização e influência no 

cotidiano, além de sua importância para a evolução tecnológica nacional e mundial. E 

compreender também a evolução da rede de telecomunicações para sistemas 

automatizados, seu funcionamento, características principais, importância econômica, 

sua eficiência e a construção de redes neurais tecnológicas em nuvem. 

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma Revisão de Literatura, no 

qual foi realizada consulta a livros, dissertações e em artigos científicos selecionados 

através de busca nas seguintes bases de dados (livros, sites de banco de dados, 

etc....) Tecnologias de Telecomunicações e Telecomunicação em Nuvem.  O período 

dos artigos pesquisados foram os trabalhos publicados nos últimos 20 anos   As 

palavras-chave utilizadas na busca foram:” telecomunicação em nuvem”, “telecom” e” 

cloud telecom”. 
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2. AS CAMADAS DE PROTOCOLO 

 

Os primeiros indícios de comunicação de rede a distância foram evidenciados 

através do transporte de dados, informações, por meio de camadas de protocolo, 

convenção utilizada entre a comunicação entre dois ou mais sistemas. E é de suma 

importância, antes de se abordar as telecomunicações em nuvem, entender toda essa 

estrutura de base. (Forouzan, 2008, p. 20) 

O conjunto de protocolos de comunicação entre sistemas, mais 

especificamente computadores em rede, são chamados de TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/ Internet Protocol), os mesmos são caracterizados como um modelo 

de camadas dependentes que são cada uma responsável pela sua função, 

fornecendo à camada superior os dados essenciais para a sua sustentabilidade. 

(HAUBEN, 1998) 

Basicamente, são 7 camadas responsáveis pela sustentação do conceito do 

funcionamento extensivo em sistema de telecomunicações de rede: camada física, 

camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de seção, 

camada de apresentação e a camada de aplicação(Forouzan, 2008, p.20), conforme 

mostra a figura 1. 

 
Fonte: TANENBAUN (2003) 

Figura 1 – Representação das camadas de rede interligadas. 
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Essas 7 camadas são responsáveis pela estrutura end-to-end da comunicação 

entre dois ou mais sistemas e é caracterizado pelo modelo OSI (Open System 

Interconnection), referência a rede de computadores da ISO (Organização 

Internacional para Padronização). Este modelo divide a rede para se obter camadas 

de abstração, possibilitando a designação do protocolo referente a cada uma, 

permitindo a comunicação entre máquinas em rede independente da distância ou 

tecnologia utilizada.(Forouzan, 2008, p.21) 

É importante ressaltar que o processo de comunicação entre duas máquinas 

na mesma rede utilizando uma determinada camada é denominada processo peer-to-

peer. Onde na camada física a comunicação é direta, em que um dispositivo A envia 

um fluxo de bits a outro dispositivo B. No entanto, nas camadas mais altas a 

comunicação move-se pelas camadas do dispositivo A até o dispositivo B e então 

novamente retorna para as camadas.(Forouzan, 2008, p.23) 

 

 
Fonte: FOROUZAN (2008) 

Figura 2 – Representação da Arquitetura OSI  
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Apesar dos conceitos end-to-end e peer-to-peer se relacionarem com 

comunicação de rede, estão em níveis totalmente diferentes. No “End-to-end” a 

comunicação é realizada entre os pontos finais da rede, sendo apenas um transporte. 

Já o “peer-to-peer” é um conceito de comunicação a nível aplicativo, que comunica 

com um servidor central chamado cliente-server. (WISSER, 2008, p. 25) 

2.1.  A CAMADA FÍSICA 

A camada física é a base da estrutura OSI, responsável por coordenar as 

funções necessárias para o transporte de um fluxo de dados em bits através de um 

meio físico, é tratada como parte das especificações mecânicas elétricas do meio de 

transmissão. Ela se ressalta como importante na determinação dos procedimentos e 

funções dos dispositivos físicos para que a transmissão ocorra de forma limpa e 

transparente. Veja a descrição completa das topologias físicas feitas por Forouzan 

(2008, p. 34) 

A topologia física define como os dispositivos estão conectados de modo a 

formar uma rede. Os dispositivos podem ser conectados usando-se uma topologia de 

malha(cada dispositivo é conectado a cada um dos demais dispositivos), uma 

topologia estrela(os dispositivos são conectados por um dispositivo central) uma 

topologia de anel(cada dispositivo é conectado ao seguinte, formando um anel) uma 

topologia de barramento(todos os dispositivos são conectados através de um link 

comum) ou uma topologia híbrida(uma combinação de duas ou mais topologias) 

(FOROUZAN 2008, p. 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: ODOM (2002) 

Figura 3 – Representação da Camada Física 
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2.2. A CAMADA DE ENLACE 

Após a camada física, no sentido crescente, encontra-se a camada de enlace 

de dados. Esta é responsável pela transformação dos dados transmitidos pela 

camada física, como um meio de transmissão bruto, para um link confiável, livre de 

erros, para sobreposição na seguinte camada, a rede.(FOROUZAN, p. 35) 

Essa transformação tem como objetivo tornar o fluxo recebido em dados 

gerenciáveis para a rede, desta forma podendo entregar controle de acesso a dois ou 

mais dispositivos que estão conectados no mesmo link através de endereçamento 

físico nas unidades denominadas frames. (FOROUZAN, 2008, p. 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. A CAMADA DE REDE 

A camada de rede já é responsável pelo somatório das funcionalidades da 

camada de enlace, formação do endereço lógico e roteamento de pacotes. Seu papel 

é entregar pacote de dados transmitidos desde sua origem até o destino final através 

de um ou vários links, garantindo seu percurso sem perdas. (FOROUZAN, p. 36)   

No entanto se dois sistemas usam o mesmo link, acaba não sendo necessário 

uma camada de rede, entretanto, caso estejam conectados em redes distintas por 

meio de um intermediador, normalmente há necessidade da camada de rede para 

designar a entrega dos dados da origem até o destino.(FOROUZAN, 2008, p. 37) 

 Fonte: ODOM (2002) 

Figura 4 – Representação da Camada de Enlace 
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2.4. A CAMADA DE TRANSPORTE 

É responsável pela entrega de “process-to-process”, onde “process” é um 

programa aplicativo em execução em um host. Apesar de seu procedimento de 

supervisão na entrega do pacote de dados individuais desde a origem até o destino, 

ela não possibilita a distinção de relação entre eles, tratando-os cada um de forma 

independente.(FOROUZAN, 2008, p. 38) 

Todavia a camada de transporte certifica-se de que os dados cheguem intactos, 

sem alterações, gerenciando os controles de erros e o fluxo no nível base-destino. 

Normalmente, a correção de erros é conseguida por meio de retransmissão. 

(FOROUZAN, 2008, p. 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: ODOM (2002) 

Figura 5 – Representação da Camada de Rede 

 Fonte: ODOM (2002) 

Figura 6 – Representação da Camada de Transporte 
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2.5. A CAMADA DE SESSÃO 

Apesar de todas as camadas do modelo OSI terem suas características de 

análise e correção de erros, transporte de pacotes de dados diferenciais e 

gerenciamento de controle do fluxo, eles ainda assim não são os suficientes para 

alguns processos, sendo necessário a existência da camada de sessão, responsável 

pelo controle de diálogo da rede.(FOROUZAN, 2008, p.40) 

 Ela mantém sincronizado a interação dos sistemas que estão comunicando-se 

entre si, permitindo que a comunicação ocorra em modo half-duplex (um sentido por 

vez) ou full-duplex (simultaneamente).(FOROUZAN, p.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. A CAMADA DE APRESENTAÇÃO 

Se representa como uma camada mais simples, não menos importante, a 

camada de apresentação tem como função a sintaxe e semântica de todos os pacotes 

de informações trocadas entre os meios. Diferentes máquinas utilizam um sistema de 

codificação diferente, e esta camada é responsável pela tradução do formato emissor 

em um comum, e consequentemente, pela compressão dos dados reduzindo o 

número de bits. Veja a baixo a definição de criptografia segundo Forouzan (2008, p. 

40) 

A topologia física define como os dispositivos estão conectados de modo a 

formar uma rede. Os dispositivos podem ser conectados usando-se uma topologia de 

malha(cada dispositivo é conectado a cada um dos demais dispositivos), uma 

topologia estrela(os dispositivos são conectados por um dispositivo central) uma 

topologia de anel(cada dispositivo é conectado ao seguinte, formando um anel, uma 

 
Fonte: ODOM (2002) 

Figura 7 – Representação da Camada de Sessão 
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topologia de barramento(todos os dispositivos são conectados através de um link 

comum) ou uma topologia híbrida(uma combinação de duas ou mais topologias) 

(FOROUZAN 2008, p. 40) 

2.7. A CAMADA DE APLICAÇÃO 

A camada de aplicação é essencial para o resultado de captura final de todas 

as intermitentes a ela, habilita o usuário da ponta acessar toda a estrutura de rede. 

Oferece uma interface de usuário para fácil acesso e transferência de dados remotos, 

gerenciamento de banco de dados compartilhados e outros serviços de distribuição 

de informação. (FOROUZAN, 2008, p. 42) 

É ilimitado o uso e criação de ferramentas que aderem a camada de aplicação, 

como por exemplo, o terminal de rede virtual, onde se apresenta como uma versão de 

software de um terminal físico, permitindo que usuários façam acesso através de um 

host remoto, muito utilizado para comunicação intermitente de arquivos eletrônicos. 

(FOROUZAN, 2008, p 43) 
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3. PROTOCOLO DE TELECOMUNICAÇÃO VOIP 

 

Toda a estruturação do protocolo de camadas é essencial para o embasamento 

do conceito de telecomunicações em nuvem, assim como o principal elemento de 

comunicação que interliga seus meios, o protocolo de comunicação VoIP também 

conhecido como Voz sobre Protocolo Internet (Voice over Internet Protocol) 

(VOZNAK, 2010) 

Não menos importante, o protocolo VoIP é determinante para a estruturação 

da comunicação em rede, ele é responsável pela passagem bidirecional de dados que 

se comunicam diretamente com a rede internet, formalizando uma característica única 

de processamento de dados e sinalização de camada.(VOZNAK, 2010) 

As etapas e os princípios envolvidos na criação de chamadas telefônicas VoIP 

são semelhantes à telefonia digital tradicional e envolvem sinalização, configuração 

de canal, digitalização dos sinais analógicos de voz e codificação. Em vez de ser 

transmitida por uma rede de comutação de circuitos, a informação digital é 

empacotada e a transmissão ocorre como pacotes IP(Internet Protocol) através de 

uma rede de comutação. Eles transportam fluxos de mídia usando protocolos de 

entrega de especiais que codificam áudio e vídeo com codecs. (VOZNAK, 2010) 

 

 

Figura 8 – Exemplo de rede incluindo VoIP 

Fonte: Jornal Técnico da Bell Labs (2005) 
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3.1. ENDEREÇO IP 

Toda máquina em uma rede possui um identificador exclusivo. Assim como 

uma carta enviada pelo correio, os computadores usam o identificador exclusivo para 

enviar dados para computadores específicos em uma rede. A maioria das redes, 

incluindo todos os computadores na Internet, usam o protocolo TCP (Transmission 

Control Protocol) / IP como padrão para a comunicação na rede, onde o identificador 

exclusivo de um computador é chamado de endereço IP.(VOZNAK, 2010) 

 

 

 

Existem dois padrões para endereços IP, o IP Versão 4 (IPv4) e o IP Versão 6 

(IPv6) onde IPv4 usa 32 bits binários para criar um único endereço exclusivo na rede, 

é expresso por quatro números separados por pontos onde cada número é a 

representação decimal (base-10) para um número binário de oito dígitos (base-2), 

também chamado de octeto (Por exemplo: 216.27.61.137) e o IPv6 usa 128 bits 

binários para criar um único endereço na rede pelo qual é expresso por oito grupos 

de números hexadecimais (base-16) separados por dois-pontos, como em 2001: 

 

Figura 9 – Comparação Modelo TCP/IP com Modelo OSI e suas derivadas 

Fonte: FOROUZAN (2018) 
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cdba: 0000: 0000: 0000: 0000: 3257: 9652. Grupos de números que contêm todos os 

zeros são frequentemente omitidos para economizar espaço, deixando um separador 

de dois pontos para marcação (como em 2001: cdba :: 3257: 9652). (VOZNAK, 2010) 

 Um endereço IP pode ser estático, onde é possível configurar editando as 

definições de rede do computador, ou dinâmicos pelo qual são atribuídos pelo DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol), um serviço em execução na rede. 

Normalmente, o DHCP é executado em hardware de rede, como roteadores ou 

servidores DHCP dedicados, e o endereçamento da máquina é facilmente identificado 

ao utilizar a ferramenta cmd (Prompt de Comando) presente nos sistemas 

operacionais e digitando “ipconfig”. (G. PASCAL, 1994) 

 

 

3.2. PROTOCOLOS DO VoIP 

A voz sobre IP é implementada de várias maneiras usando protocolos base e 

proprietários baseados em padrões abertos, esses podem ser usados por um telefone 

VoIP, software de finalidade especial, aplicativo móvel ou integrado a uma página da 

web. Dentre os protocolos de VoIP que mais se destacam para a constituição da 

 

Figura 10 –  Prompt de comando identificando endereçamento IP 

Fonte: CMD (2018) 
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telefonia em nuvem estão o SIP(Protocolo de iniciação de sessão -  responsável pelo 

gerenciamento de conexão), H.323 (responsável por transportar tráfego de rede de 

longa distância), gateways de mídia (gerenciamento de conexão para gateways de 

mídia), H.248( gerenciamento de gateway de mídia de interface telefônica pública 

comutada) e IAX (Inter-Asterisk eXchange). Forouzan (2008, p. 915): 

A estruturação de protocolos é muito mais extensa do que se possa imaginar, 

e vai muito além dos citados anteriormente, e todos esses são essenciais para a 

estruturação da telefonia em nuvem. Veja abaixo a definição de IP segundo Forouzan 

(2008, p. 920):  

A função principal do IP é fornecer a melhor forma possível de transportar 

datagramas, pacotes da camada de rede, de sua origem para seu destino, 

independentemente da interconexão de máquinas em rede ou de haver outra entre 

elas. (FOROUZAN 2008, p. 921):  

 

 
 

Figura 11 – Exemplo de interconexão de redes distintas 

Fonte: Novatec (2016) 
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4. TELECOMUNICAÇÕES EM NUVEM 

 
 

A Telecomunicação em nuvem é a mistura de várias modalidades de 

comunicação. Estes incluem métodos como voz, e-mail, chat e vídeo, de forma 

integrada para reduzir ou eliminar o atraso de comunicação, sendo essencialmente 

uma comunicação baseada na Internet. O armazenamento, aplicativos e a comutação 

são gerenciados e hospedados por terceiros, esses serviços atuam como o principal 

data center para empresas, e a comunicação na nuvem é um dos oferecidos pelos 

provedores, substituindo a necessidade do sistema telefônico físico convencional 

como o PABX. (SANTOS, 2018) 

As comunicações na nuvem fornecem uma variedade de recursos de 

comunicação, de servidores e armazenamento a aplicativos corporativos, como 

segurança de dados, e-mail, backup e recuperação de dados e voz, que são todos 

fornecidos pela Internet. A nuvem fornece um ambiente de hospedagem flexível, 

imediato, escalável, seguro e prontamente disponível. (SANTOS, 2018) 

 

 
 

 

Figura 12 – Representação simplex da ligação hardware a cloud computing 

Fonte: SupraITS (2017) 
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4.1  MAINFRAME 

Um maior entendimento da computação em nuvem se deve a seu principal 

precursor, o mainframe, que durante a década de 1950 foi introduzida sua utilização, 

que eram como computadores que concentravam a maior parte ou todo o 

processamento dos dados aos terminais sem poder de processamento próprio, que 

eram chamados de thin client (“terminal magro”), restando apenas a apresentação das 

informações a serem visualizadas por seus operadores. (SANTOS, 2018) 

Os computadores mainframe eram robustos e formados por milhares de relés 

elétricos e tubos a vácuo. Esse mecanismo tinha o poder de realizar centenas de 

cálculos em segundos, algo que era grandioso para a época em questão. Ao longo do 

tempo a indústria concentrou os esforços no aumento do poder de processamento e 

na otimização de espaço e recursos dessas máquinas. (SANTOS, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a IBM (2016) o modelo inicial adota a técnica que tinha um ponto 

central pelo o qual o mainframe processa toda a informação sendo que no lado oposto 

os terminais ficam interligados ao mainframe central, recuperando os dados já 

processados. Tal estruturação ficou conhecida como computação centralizada.  

 

Figura 13 – foto de estrutura Mainframe de Iberia & LATAM 

Fonte: Computing (2015) 
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No entanto esta simbologia de computação centralizada aos poucos foi 

perdendo força devido as novas tecnologias de processamento a partir da década de 

1970, onde a Intel lança seu primeiro microprocessador. (IBM, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de então, estruturas mainframes passaram a ser meios de interconexão 

e processamento de dados cloud, sem a necessidade de uma centralização, os 

chamados data centers.(IBM, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – foto data center da Google 

Fonte: Google (2017) 

 

Figura 14 – Primeiro processador da IBM 1940 

Fonte: IBM(2005) 
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O mainframe era centralizado, abrigava o processamento dos dados e se 

comunicava, de modo restrito, com os terminais. Essa era a visão de maneira geral, 

sendo possível identificar uma estrutura com um foco central que se comunicava com 

os terminais, e essa mesma imagem pode ser virtualmente estruturada, porém com o 

conceito diverso da nuvem. Uma série de componentes muito variados comunica-se 

com a nuvem, que abriga uma massa de dados e sistema acessíveis de qualquer 

ponto com acesso à internet. (SANTOS, 2017) 

4.2  EMBASAMENTO DA NUVEM 

As opções de utilização da nuvem são extensas, assim, considerando os 

recursos computacionais necessários para cada ponto, tais como hardware e 

software, podendo ser empresa ou sistema, podem ser representados de forma 

periférica com conexão a base central: a nuvem. É um pilar que oferece opções de 

um acesso remoto.(IBM, s.d., apud DIÓGENES; VERAS, 2014, p.5) 

 

 

 

A computação em nuvem é o elo principal das telecomunicações na nuvem, é 

o responsável por toda e estruturação bidirecional dos dados que percorrem os 

sistemas. A esse respeito é preciso considerar o conceito de computação em nuvem: 

Computação em nuvem é uma plataforma que dinamicamente provê, configura, 

reconfigura e libera servidores de acordo com as necessidades e que emprega 

grandes Datacenters e potentes servidores, nos quais hospeda aplicações e serviços 

para serem utilizados via internet. (IBM, s.d., apud DIÓGENES; VERAS, 2014, p.6)  

 

Figura 16 – Pilar dos dados comunicacionais até a nuvem 

Fonte: Adaptado de Almeida(2012) 
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4.3  CARACTERISTICAS DA NUVEM 

Uma das maiores representantes de tecnologias em nuvem, a NIST (National 

Institute of Standards and Technology) revisou algumas características fundamentais 

para a elaboração da mesma. Sendo elas o autosserviço sob demanda, onde o 

consumo é da forma mais automatizada possível, sem que haja intervenção humana 

direta nos provedores de serviços; O amplo acesso à rede, característica referente a 

condição onde os serviços devem estar disponíveis via internet de maneira 

 

Figura 17 – Representação acesso via internet a nuvem 

Fonte: IBM(2012) 
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padronizada, permitindo assim o uso de qualquer dispositivo sobre o mesmo; Grupo 

de recursos, referindo-se a possibilidade de atender múltiplos clientes dentro de um 

modelo compartilhado; A rápida elasticidade, uma condição de percepção ilimitada de 

recursos disponíveis, atendendo a uma demanda expansiva; E serviços mensuráveis, 

onde se há um controle, monitoramento, automático dos recursos, tomando possível 

aferir métricas; (NIST, 2017) 

As implementações da computação em nuvem, segundo NIST, são de quatro 

tipos: nuvem privada, infraestrutura gerenciada por uma única organização, sendo 

possível instalar em um ambiente particular ou em data center externo; Nuvem 

pública, fornecida abertamente, qualquer organização pode fazer do seu uso 

combinado ou separado, no entanto fica diretamente instalado no provedor de nuvem; 

Nuvem híbrida, composta por duas ou mais infraestruturas de nuvem; e Nuvem 

comunitária, de acesso supervisionado exclusivamente por uma comunidade 

específica que compartilham mesmos interesses; (NIST, 2017) 

4.4  BENEFICIOS E LIMITAÇÕES DA NUVEM 

O modelo de computação em nuvem representa uma nova maneira de 

interação com as telecomunicações do mundo, de maneira a entregar recursos de TI 

para o consumidor por meio da internet. Fatores como custos e tempo de 

implementação foram superados devido a implementação do conceito nuvem nas 

redes de telecomunicação. Assim recursos de telecom físicos, que se gastam valores 

altíssimos para a implementação, estão disponíveis através de serviços prestados por 

empresas na nuvem, bastando somente o acesso à internet para sua integração. 

(NIST, 2017) 

O acesso a nuvem proporcionou às grandes organizações a migração de sua 

base e infraestrutura para a internet, isso inclui tanto hardwares como softwares, 

aplicativos e sistemas. A nuvem também possibilita o uso da computação simultânea 

com ilimitados usuários e empesas. É um modelo que oferece muitas vantagens, 

apesar de apresentar também alguns riscos. (NIST, 2017) 
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É preciso considerar as dificuldades para a utilização dos sistemas em nuvem, 

que acabam se tornando barreiras para sua integração. Segundo pesquisa realizada 

em novembro de 2015 pela IDG Enterprise( IDG ENTERPRISE MARKETING, 2015), 

os três itens que mais desafiam a implementação dos serviços em nuvem são: 

Segurança, Integração e padronização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas para uma empresa de pequeno ou médio porte, o investimento de capital 

para instalar a infraestrutura de VoIP internamente pode ser muito alto em 

comparação com o retorno potencial, é neste ponto que entra a telefonia de nuvem, 

podendo oferecer os mesmos serviços com baixo custo. As aplicações de telefonia 

tradicionais exigem manutenção no local e uma grande quantidade de fiação através 

de um quadro de distribuição principal, tornando a integração com os sistemas em 

nuvem ainda mais atrativo. (WHITEMORE, 2010) 

 

 

Figura 19 – Pesquisa feita pela IDG 

Fonte: IDG(2015) 

Figura 18 – Pesquisa de utilização da nuvem 

Fonte: IDG(2015) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o termino da pesquisa alguns pontos importantes devem ser observados, 

como se os objetivos empregados na pesquisa foram alcançados satisfatoriamente, 

esses objetivos traçados foram abordados em três capítulos. 

No primeiro capítulo foi elaborado o assunto a respeito da estrutura base de 

protocolos, essenciais para a compreensão do conceito de nuvem, como cada 

camada de protocolo se encaixa na estrutura de comunicação de uma rede via IP 

(Internet Protocolo). Apesar de toda a estrutura abranger caminhos mais extensivos, 

o assunto apresentado foi suficiente para o introdutório da mesma. 

Já no Segundo capítulo, a proposta foi de abordar os principais protocolos de 

VoIP (voz sobre IP) e como a sua comunicação ocorre com as camadas e na rede de 

internet, levando o leitor a ter o conhecimento sobre endereçamento em rede e 

estruturação da comunicação de dados através dos serviços de telefonia VoIP. 

E por fim, no terceiro capítulo foi apresentado o conceito inicial da telefonia em 

nuvem. Como surgiram as primeiras estruturas de processamento de dados em 

massa, e como estes foram se transformando até virarem grandes estações de 

processamentos ligados a internet usando a camada de rede e endereçamento para 

a manutenção dos serviços interconectados, sendo conhecida como serviços em 

nuvem. Não se trata de um material rico e detalhado para levar ao conhecimento 

profundo sobre o tema, mas permite a introdução do leitor no assunto para que tenha 

uma familiaridade ao ser apresentado a um material mais técnico. 

Ao termino desta pesquisa pode-se constatar que se dispõe de um material 

introdutório para o leitor, onde os objetivos e problema foram alcançados, porém não 

com tanta profundidade técnica levando em conta que é uma pesquisa que visa inserir 

ao assunto para uma possível continuidade da mesma em uma abordagem mais 

técnica e avanços de campo mais detalhados. 

 

 

 

 

 

 



 33 

REFERÊNCIAS 

 

AGAZZI, Oscar. 10Gb/s PMD Using PAM-5 Modulation. Disponível em: 
<http://grouper.ieee.org/groups/802/3/10G_study/public/jan00/agazzi_1_0100.pdf>  
Acesso em: 28 abr. 2018. 
 
 
BORGES, Hélder Pereira; SOUZA, José Neuman; SCHULZE, Bruno; MURY, Antonio 
Roberto; Computação em Nuvem. Disponível em: 
<http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/861/1/COMPUTA%C3%87%C3%83O%20EM%
20NUVEM.pdf>  Acesso em: 25 abr. 2018. 
 
 
BRAGA, Newton. A história do transistor.  Disponível em: < 
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/67-historia-da eletronica/407-
ahistoria-do-transistor.html>  Acesso em: 28 abril 2018. 
CCM, Pedro. Ethernet.  Disponível em: < https://br.ccm.net/contents/673-ethernet> 
Acesso em: 28 abr. 2018. 
 
 
FERRAZ, Fernando Toledo. A computação em nuvem e a indústria de 
telecomunicações. Sistemas & Gestão 8 (2013), pp 358-368. 
 
 
FILHO, Huber Bernal. ADSL2 e ADLS2+: Os Novos Padrões do ADSL.  Disponível 
em: < http://www.teleco.com.br/pdfs/tutorialadsl2.pdf>  Acesso em: 28 abr. 2018. 
 
 
FOROUZAN, Behrouz. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. AMGH 
Editora, 1 de jan. de 2009. 
 
 
RAPPAPORT, Theodore. Wireless Communications: Principles and Practice. 
Prentice-Hall, 1996. 
 
 
SACCO, Francesco. A história do primeiro transistor.  Disponível em: < 
https://www.embarcados.com.br/a-historia-do-primeiro-transistor/>  Acesso em: 28 
abr. 2018. 
 
 
UNICAMP, Celso. Modulação Digital. Cap 3 Disponível em: < 
http://www.decom.fee.unicamp.br/~celso/mac/moddig.pdf> Acesso em: 28 abr. 2018. 
 
 
AGAZZI, Oscar. 10Gb/s PMD Using PAM-5 Modulation. Disponível em: 
<http://grouper.ieee.org/groups/802/3/10G_study/public/jan00/agazzi_1_0100.pdf>  
Acesso em: 28 abr. 2018. 
 

http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/67-historia-da


 34 

SANTOS, Tiago. Fundamentos da computação em nuvem. SENAC, 2018. 
 
 
LIN, G.; DASMALCHI, G.; ZHU, J. Cloud Computing and IT as a Service: 
Opportunities and Challenges. Web Services, 2008. ICWS '08. IEEE International 
Conference on , vol., no., pp.5-5, 23-26 Sept. 2008. 
 
 
 
 
 


