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2 - Apresentacao 

ifste estagio tern como runcao o tbrnecimento de inforrnacoes que visem 
esclarecer as duvidas mais frequentes dos professores, funcionarios e alunos da 
Universidade Federal da Paraiba a respeito da Rede de Inforrnacoes Internet. 

Para a elaboracao dessa tarefa foram feitas pesquisas sobre as ferramentas mais 
usadas pelos usuarios iniciantes ou sobre as duvidas daqueles que pretendem se integrar 
ao universo da Internet. Como fruto do trabalho elaborado foi desenvolvido um Guia 
de Acesso a Rede Internet (A Grande Rede - 0 Guia da Internet) que pode ser 
consultado "off-line" em seu editor de textos (Microsoft Word 95) ou on-line pelo 
endereco: http://www.ect.ufpb.br/servicos/man/internet/ 

Neste guia, abordamos os conceitos que envolvem o Correio Eletronico, os 
Metodos para a Transferencia de arquivos e a Busca de Inforrnacoes pela rede. Para este 
ultimo foram destinados dois capitulos que abordam diversas metodologias que seguem 
por caminhos mais revolutionaries como a multimidia ou tecnicas mais simples que 
visam a interacao entre diversas bases de dados distribuidas. 

Pretendemos com isto, criar uma fonte de informacao para auxiliar o 
entendimento da estrutura e dos conceitos que envolvem a rede de inforrnacoes Internet, 
sua politica e suas regras para uma participacao mais tranquila. Assim, poderemos 
reduzir o atrito com os usuarios que dispdem desta rede a mais tempo. 

http://www.ect.ufpb


3 - Motiva^ao 

Durante varios dialogos informais com Professores, Funcionarios e AJunos da 
Universidade Federal da Paraiba. \ erificamos que apenas uma pequena parte de todo o 
dominio estudado detinha o conhecimento sobre o que vem a ser a rede de inforrnacoes 
Internet, ou simplesmente Net. Ao observarmos com mais cuidado pudemos comprovar 
que dessa pequena parte existia um menor segmento que saberia procurar inforrnacoes 
conscientemente pela rede. 

Isto fez com que surgisse a necessidade para elaboracao de um mecanismo que 
proporcionasse um caminho sem tantos atropelos aos iniciantes. Precisavamos de algo 
que fosse voltado nao para os usuarios de um modo geral, mas para os usuarios de um 
ambiente academico. Assim, este estagio foi direcionado a atender as necessidades dos 
Professores, Funcionarios e Alunos de um ambiente de ensino, produzindo como 
produto um texto, um Guia de Acesso a Rede Internet, que esclareca estas 
necessidades. (http://www.cct.ufpb.br/senicos/man/internet/) 

Todo o trabalho foi direcionado as necessidades da Universidade Federal da 
Paraiba, entretanto podemos alcancar todos os continentes expondo este texto a rede de 
inforrnacoes multimidia World Wide Web (WWW). Assim, qualquer localidade do 
mundo, que esteja interligada a Internet, podera consultar o documento. Isto pode ser 
feito com a ajuda da linguagem HTML(HyperText Markup Language). Observe que o 
produto deste estagio pode ser aproveitado por um grupo de pessoas o mais vasto 
possivel, pois as necessidades iniciais em sua grande parte sao as mesmas. 

Devido a necessidade de um trabalho basico nao foi elaborada diretamente uma 
pesquisa tecnica sobre as ferramentas mais usadas pela rede, mas foram introduzidos 
aspectos avancados na medida do possivel, sem causar transtorno ao leitor, visando 
assim somar ao conhecimento dos usuarios um pouco mais de experiencias. 

Nos tempos atuais a necessidade de deter o dominio sob os conceitos ou sob as 
metodologias para troca e busca de inforrnacoes faz-se crucial para o desenvolvimento 
de um trabalho amplo e atual. Alem disto, o mercado de trabalho torna-se a cada dia 
mais seletivo, deixando de fora os menos atualizados. Entao podemos dizer que e 
praticamente inconcebivel o nao conhecimento da representacao mais definida do 
conceito de globalizacao, que e a Internet. Grande parte da populacao brasileira nao 
possui acesso a Internet, fazendo-se necessaria a presenca do governo ou de entidades 
que fornecam uma ajuda a disseminacao de conhecimentos. Assim, trabalhos como este 
devem ser mais frequentes, para que menor numero possivel de pessoas desconhecam o 
universo que envolve a Internet, principalmente no mundo academico. 

http://www.cct.ufpb.br/senicos/man/internet/


4 - Introdu^ao 

Quando voce imaginou um dispositivo que reunisse centenas de pessoas 
espalhadas por varios continentes discutindo simultaneamente sobre um determinado 
tema, enviando ou recebendo mapas. tbtos ou qualquer outros dados'.' A Internet pode 
fazer tudo isto e muito mais 

Quando voce pensou em realmente fazer uma viagem, sem sair de sua casa, a um 
ponto turistico'; Nao estou falando de pegar um guia ou um livro e se sentir la! Ja se viu 
sentado diante de um computador e ir em um segundo ate sua praia favorita, ver como 
esta o tempo e receber imagens dos rrequentadores que estao por la? J a pensou na 
possibilidade de ir a museus sem sair de casa, pegar rapidamente um documento de outro 
pais, ou conversar com um colega de outro local usando apenas um microcomputador e 
uma ligacao telefonica local9 

Quando usamos a Internet, podemos comprovar que as possibilidades sao 
"infinitaf9. Pode-se apontar telescopios e pedir o envio de seu resultado ou controlar 
dispositivos que delineiam cirurgias em algum canto remoto do planeta. Nao pense que 
isto e ficcao. Existem equipamentos ligados a Internet que se caracterizam como 
cameras, discretas ou indiscretas, com a funcao de coletar imagens e receber comandos a 
qualquer hora do dia. 

Este estagio tern como foco criar uma ferramenta que visa guiar os novos usuarios 
da Internet no trabalho e no convivio com esta maravilhosa rede. Foram abordados 
aspectos como o seu funcionamento, a sua historia, a sua tecnologia, tendencias, 
ferramentas e metodos de pesquisas das mais variadas formas. Isto pode ser verificado 
consultando a versao HTML do Guia de Acesso a Rede Internet (A Grande Rede -
O Guia da Internet) em http://www.cct.ufpb.br/servicos/man/internet/. Veja o item 
7.4 deste relatorio para ver como obter a versao feita para processadores de texto 
Microsoft Word for Windows 95. Os usuarios mais experientes receberam enfoques 
especiais e encontrarao novidades para a sua formacao, ampliando seus conhecimentos e 
otimizando-os para um melhor rendimento de seus trabalhos. 

http://www.cct.ufpb.br/servicos/man/internet/


5 - O Que e a Internet? 

Primeiramente vamos estudar um pouco do passado da Internet. A Internet 
originou-se em 1969 com a criacao, nos Estados Unidos, da ARPANET {Advanced 
Research Projects Agency Network). Isto veio responder aos anseios da comunidade 
cientitlca para a interligacao de equipamentos distintos entre pontos remotos. Seu 
controle inicial foi feito pelo departamento de defesa deste pais, que dava acesso desta 
nova tecnologia apenas aos pesquisadores. cientistas ou engenheiros. Isto formou uma 
sociedade fechada que tinha em maos recursos ineditos de compartilhamento de 
hardware e software. 

Posteriormente outras redes de computadores interligaram-se por radio a 
ARPANET. Na decada de 80 a rede cresceu tanto, que houve a sua divisao em dois 
seguimentos: ARPANET e MILNET. A rede K41LNET centrou-se nas operacoes militares 
que eram efetuadas anteriormente junto com o trafego global de dados e a ARPANET 
passou a controlar as outras operacoes. 

Posteriormente o nome ARPANET foi substituido por DARPA Internet 
(Defense Advanced Research Projects Agency Internet). Como a preferencia sempre 
recai sob abreviaturas ou compactacao de nomes, com o tempo achou-se mais simples 
chamar apenas de Internet e assim foi feito desde entao. Seguindo este caminho, a 
estrutura da Net(Internet) foi se desenvolvendo e necessitando da elaboracao de mais 
recursos, chamando a atencao do National Science Foundation (NSF), que muito 
contribuiu com custeio e pesquisas da Internet. 

Atualmente encontramos interligados a Internet varias redes, dentre elas podemos 
citar a CSNET(Computer Science Network), a BITNET(Be cause It's Time Network) e a 
UUCP(Unix to Unix Copy Protocol), que transmite mais de 5000 pdginas por segundo 
de inforrnacoes. 

Observamos uma tendencia para a evolucao da video conferencia e automacao de 
tarefas usando a estrutura da Internet, o que possibilita a realizacao de varias tarefas 
fantasticas. Nao tenha duvida que tudo isto e apenas o iniciar de um caminho ou de uma 
estrada que ainda tern muito a oferecer. 

Mas o que vem a ser a Internet? Desde o seu nascimento temos encontrado varias 
denominacoes. Podemos dizer que e uma interconexao de redes de computadores, 
concentrando educadores, bibliotecarios, empresarios, donas de casa e milhares de outras 
pessoas. Em 1993 existiam na Internet 800 redes, atualmente encontramos 
aproximadamente 828.000, apresentando um crescimento de 103.500% [YAH97]. 
Observando os dados de 1 de abril de 1997, vemos a presenca de 646.395.358 sites 
(9.28 pessoas por Web site), 74.434.585 pessoas interligadas a rede (1.24 % da 
populacao mundial) [YAH97]. 

A velocidade de trafego dos dados entre computadores e um ponto primordial 
para a eficiencia da rede que os detem. Para circular os dados de mais de 143 paises, que 
abrangem os 7 continentes, a Internet possui os links (ligacoes) de grandes velocidades. 
Dentre eles podemos citar as conexoes T l (1,544 Kbytes s) e T3 (45 Mbytes s). A titulo 



comparative podemos entender estas velocidades vendo que um CD-ROM pode possuir 
640Mbytes e uma ligacao do tipo 11 o transmite em 6.91 minutos e uma T3 em 14.22 
segundos 

Este universo de redes agrega hoje mais de 40 milhdes de pessoas. crescendo 
mais de 10% a cada mes. Yemos que do quarto de uma garagem, de um barco ou de um 
carro em movimento pode-se ligar um computador. discar um numero telefbnico e 
interligar-se a maior reuniao de computadores do mundo. Custos? Pode ser um pouco 
maior que o preco de uma chamada teletonica local. 

Em poucos anos todas as grandes empresas mundiais deverao estar na Internet 
como um dos principais motivos para a sua sobrevivencia. A Internet e hoje encarada 
como o telefone do futuro e sera trabalhoso ficar sem ela. O modelo tradicional de 
empresa precisa ser revisto, a forma de realizar negocios precisa ser analisada por outros 
caminhos e a maneira com que a sociedade interage com seus membros esta soffendo 
mudancas. Tudo isto gracas a uma interatividade fantastica entre diversas redes de 
computadores. 

6 - A Importancia da Internet como Instrumento 
de Pesquisa 

Primeiramente devemos ter em mente a resposta para a pergunta: por que usar a 
Internet? 

Existem varias questoes interligadas aos interesses de cada pessoa que se conecta 
a rede. Cada pessoa possui razoes particulares que a impulsionaram para a descoberta 
de algo novo. Algo que va melhorar sua qualidade de vida, interferindo positivamente no 
seu trabalho e na sua caracteristica como ser humano. Afinal, por que uma pessoa usa a 
Internet? Encontraremos varias respostas para esta pergunta, mas poderemos citar: 

1. Para se conectar a varios cantos do mundo em busca de informacoes. A pesquisa de 
dados ainda e o grande forte da Internet. 

2. Para atividades comerciais. Segundo varias revistas do ramo, existem pelo menos 10 
maneiras de se ganhar dinheiro com a Internet: Provedores de Acesso, Provedores de 
Informacao, Designer de Site Web, Servicos On-Line, Maketing de Rede, Empresas 
Virtuais, Teletrabalho, Agendas de Publicidade Interativa, Agendas de Emprego e 
Quiosques Virtuais [1WOUT96]. 

Uma fonte muito atrativa para a troca de informacoes e a Comunicagao On-
Line, ou seja a conversa interativa. Tal recurso chama muito a atencao dos usuarios, 
principalmente dos novatos. 0 fato de conhecer novas pessoas e saciar um pouco a sede 
de conhecimento e de novidade e algo que conquista a todos. 

Existem varias maneiras de se elaborar uma conversa interativa pela rede. Pode-
se usar apenas o som dos participantes, o som e a imagem ou so a digitacao de textos. 



Seja qual for a opcao escolhida, o importante e que esteja bem definida e com o 
passar do tempo veremos a presenca de um burilamento nas necessidades. ampliando as 
fronteiras e mais uma vez estaremos diante de algo novo, necessitando ser explorado. 
afinal. assim e a estoria da informatica. 

O maior veiculo disseminador de informacoes e a rede WWW (World Wide Web). 
As informacoes que circulam nesse ambiente materializam a forma mais representativa e 
didatica para a disseminacao do conhecimento. Para fornecer um maior entendimento 
sobre um determinado tema, podemos encontrar sons, imagens e textos que se 
complementam no que chamamos de rede multimidia. Cada documento multimidia pode 
levar o seu leitor a uma outra informacao que reside em qualquer lugar da Internet, 
fazendo assim o que chamamos de teia mundial de informacoes. 

As informacoes que podemos encontrar disponiveis pela rede WWW, ou 
simplesmente Web, sao de uma magnitude incomensuravel. Imagine que a cada segundo 
cresce o espaco disponibilizado para esta finalidade. Lembre-se que a Internet e um 
reflexo do mundo real, assim, encontraremos a mesma diversidade que nos deparamos ao 
entrar em uma grande biblioteca municipal. A pratica em encontrar informacoes e uma 
arte que recebeu um cuidado especial neste estagio. Pode-se comprovar que a impressao 
de muitas pessoas em comparar esta atividade a "encontrar uma agulha no palheiro" e 
realmente erronea. 

E de extrema importancia que o leitor domine o acesso e a pesquisa de 
informacoes pela Web. Praticamente tudo nos dias atuais esta na Web, basta apenas 
sabermos onde e como encontrar... Temos exemplos de bibliotecas, noticias, 
propaganda, treinamento, informacoes sobre equipamentos, arte, informacoes financiais, 
pesquisa e simplificando: tudo. E o melhor, a maioria e gratuita. As ferramentas para 
acessar a Web sao um exemplo bem classico disto: Netscape (www.netscape.com) e 
Internet Explorer (www.microsoft.com). 

Para exemplificar, tomemos o Internet Talk Radio (ITRJ. OITR e uma especie de 
programa de radio que direciona gratuitamente toda a sua estrutura para a Internet. O 
volume de informacoes que o IfR conduz pela Net e algo impressionante. Sao mais de 
8000 amostras sonoras digitalizadas por segundo. O ITR foi modelado com base no 
Nation Public Radio, sendo a primeira radio com programacao regular pela Rede. Sua 
programacao atinge mais de 100.000 pessoas em 30 paises. Diariamente e difundido 
entre 15 e 45 MBytes de programacao [JOS95]. 

0 exemplo do ITR nao e a unica expressao de modernidade. Seguem pelo mesmo 
caminho empresas que transmitem video (imagem em movimento). Podemos dizer que e 
algo relativamente novo, mas que desperta a atencao das grandes organizacoes 
interessadas em segmentos de marketing como o WebTV, uma mistura de Web e TV. 
Tal ideia foi lancada pela Intel, NBC e CNN que criaram um sistema hibrido de televisao 
e Internet. E o intercast (http://www.intel.com), uma iniciativa que chamou a atencao 
do famoso Bill Gates. As projecoes para um futuro proximo e que cada computador 
fabricado seja lancado no mercado equipado com uma placa de WebTV, pois seu preco 
sera bastante reduzido. 

http://www.netscape.com
http://www.microsoft.com
http://www.intel.com


A primeira programacao lancada levou para o ar entre outras atracoes. um show 
inedito e uma serie de misterio interativa onde os espectadores tiveram acesso a arquivos 
com as pistas sobre os casos e os suspeitos. 0 telespectador interage diretamente com a 
trama, podendo discutir entre si e fazer analises sobre o que esta acontecendo. Este 
acordo e bastante diferente das tentativas anteriores de casar TV e Internet, que 
consistiam na transmissao de video usando a tecnologia do protocolo que e o padrao da 
rede Internet, o TCP/IP (Transmisssion Control Protocol/Internet Protocol). O 
Intercast disponibiliza os sinais por ondas aereas de televisao comum para preservar a 
qualidade da imagem, que tende a "falhar" quando usamos os canais de transmissao da 
Internet. A Intel anunciou que ira patrocinar a primeira programacao da NBC e os 
programas de televisao comuns que estiverem disponiveis no Intercast. [JER96J 

Iniciativas pioneiras como o intercast transformam gradativamente a Internet em 
um mecanismo mais proximo da populacao. Alem disto, veja que a presenca empresarial 
na Internet e muito mais marcante com os recursos da Web. As empresas estao 
desenvolvendo suas bases dentro de entidades as quais chamamos de Intranets (Internet 
dentro das empresas) [IENOV96]. Assim, todos os recursos da Net podem ser acessados 
no ambiente interno da corporacao. No produto deste estagio (A Grande Rede - O Guia 
da Internet) reside um capitulo especial para o estudar as Intranets (Capitulo 9). Usando 
uma Intranet fica simples encontrarmos dados sobre o departamento de Recursos 
Humanos (RH), sobre Marketing ou sobre uma pesquisa dos concorrentes ou entao 
sobre os produtos que a corporacao possui. As transacdes comerciais ficam mais rapidas, 
mais economicas para a empresa e mais simples para o usuario. Aliado ao conceito de 
Intranet encontramos as Extranets, que sao a interacao de Intranets envolvendo uma 
transacao comercial [WEOUT96]. Para a sua comodidade, consulte a versao Web deste 
guia e verifique a importancia das Intranets (veja o item 2 para mais detalhes). No Brasil 
nao e dificil encontrarmos exemplos de Intranets ou de Extranets. Podemos citar: 

1. Brahma (www.brahma.com.br) 
2. Gillette do Brasil (www.gillette.com.br) 
3. Compahia Paulista de Seguros 
4. Grupo Vale Refeicao 
5. Banco Real 
6. Ticket Servicos ' c 

7. Construtora Norberto Odebrecht 
8. Federal Express 
9. Rhodia 

Todos estes recursos formam uma quantidade muito vasta de informacoes que 
justificam o uso da Internet para a busca de informacoes de qualquer tipo e a qualquer 
momento. 

http://www.brahma.com.br
http://www.gillette.com.br


7 - Analise sobre o Guia da Internet elaborado 

A Grande Rede - O Guia da Internet, e um documento que surge com a 
finalidade de fornecer ao seu leitor um conhecimento sobre a Internet seguindo por 
caminhos praticos de experiencias particulars de professores. usuarios de um modo 
geral e do seu autor durante o periodo de gerenciamento/coordenacao de sites Internet. 

7.1. Linguagens de Programacao Usadas 

Para a elaboracao deste guia foi necessario o aprendizado das linguagens de 
programacao HTML e JavaScript. 

O uso do HTML foi imprescindivel para a elaboracao de ajustes/criacao na 
disposicao de informacoes para acesso a Web. pois e com esta linguagem que sao feitas 
as paginas ai disponibilizadas. 

Para entender o que vem a ser a linguagem JavaScript devemos compreender o 
que vem a ser a linguagem Java. A linguagem Java nao e algo centrado em fazer 
animacoes ou magicas multimidia em uma pagina Web localizada em algum site Internet. 
Se assim fosse, poderiamos substitui-la por outras ferramentas mais comuns. Java e uma 
linguagem de programacao tao poderosa ou em algumas analises ate mais do que C++. 
JavaScript e um pequeno subconjunto da linguagem Java, feito pela empresa Netscape 
Corp., para o uso em seus clientes Web (Netscape/ 

Um programa JavaScript e inserido em uma pagina Web sem nenhuma 
compilacao ou codiricacao. Quando o irabalho e feito usando a linguagem de 
programacao Java, uma pagina Web pode evocar a versao compilada deste trabalho sem 
problemas. Assim, a protecao do codigo pode ser perfeitamente encontrada. 

7.2. Ferramentas Usadas » 

O auxilio de ferramentas WYSIWYG (What You See Is What You Get) foi crucial 
para a elaboracao de um documento HTML em um curto periodo de tempo. Foi usado 
para isto o editor de paginas Web contido no browser Netscape 4.01(figura 1). Um 
editor WYSIWYG possibilita que elaboremos um documento depositando cores, 
ampliando letras, incluindo figuras, tabelas e vendo exatamente como ficara a pagina 
Web. Isto e muito importante para quern deseja ganhar tempo. Limitacoes, neste editor, 
quanto ao manuseio de backgrounds, codigos JavaScript e imagens de um modo geral 
forcaram-nos ao uso de ferramentas como o W3e 6.0 Impact, elaborado pelo Nucleo de 
Computacao Eletronica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (figura 2) 
(http://www.nce.ufrj.br/~cracky). 

http://www.nce.ufrj.br/~cracky
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Prefacio 

VeriScamos que com o surgjmento da mterconexao de computadores, novos veiculos, 
ferramentas e mundos s5o desbravados. OF gerenies, empresanos, ciennstas. academicos 
ou quaisquer seguimenros da sociedade poderao dispor de inforrnacoes on-hne de toda 
especie, esteja eia em qualquer local do planeta 

Este dociEnento visa mtrodurir o leitor ao mundo da Irdernet, roostrando suas ferramentas, 
sua importancia social, alem de pe&etrar pelas suas bases no Brasi 

Sabe-se que a pfoduirodade liga-se mtnnamente aos disposibvos usados, a tecnologja 
empregada e a quahdade aliada aos metodos de trabalho que estes elementos pcdem 
oferecer. Assim, beae£aos onucdos das redes de computadores poder5o fomecer as 
chaves para abrir as portas da tecnologja e da quaBdade tao desejados pelas pessoas que 
cerseeuera o sucesso. 

You ve offfne. Choose "XJo Onfine-.**to connect =•' Hflfr 

Figura 1 

Abaixo podemos verificar as diferencas marcantes entre os dois tipos de 
softwares. Editores WYSIWYG possibilitam que o documento seja criado exatamente 
como o elaborador da consulta vera em seu computador. Para este primeiro nivel nao e 
necessario o conhecimento da linguagem HTML, pois o editor elabora a conversao do 
que vemos na tela do micro para este formato no momento da gravacao do documento. 
Isto nao e novidade para editores como o Wordperfect ou Word for Windows. O 
segundo, em sua versao 6.0, ja possuia macros que possibilitavam o uso de editoracao de 
paginas Web. Isto hoje e perfeitamente encontrado nas versoes mais atuais deste editor 
como ferramenta integrante. .t 

Ferramentas profissionais para a elaboracao de paginas Web que incorporam 
recursos WYSIWYG podem ser encontradas no mercado. Podemos citar como exemplo o 
Net Object Fusion que organiza o design da pagina, sugere formas para elaborar o 
trabalho e usa uma interface bem amigavel. 

Outras ferramentas que merecem citacao sao: 

• Web Wizard (http://www.halcyon.conVWebwizara7welcome.html) 
• HotMetal Pro v2.0 (http://www.sq.com/products/hotmetal/hmp-org.html) 
• WebDoor (http://www.opendoor.com/webdoor) 
• WebPages (http://www.pages.com) 

http://www.halcyon.conVWebwizara7welcome.html
http://www.sq.com/products/hotmetal/hmp-org.html
http://www.opendoor.com/webdoor
http://www.pages.com


Entretanto se sao desejados pequenos ajustes podera ser necessario o 
conhecimento da linguagem HTML. 
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Figura 2 

Aqueles que pretendem ter uma boa ferramenta Nao-WYSIWYG, que se preste ao 
trato de varias linguagens como HTML, Java, JavaScript encontrarao no W3e um grande 
aliado para os seus trabalhos. A geracao automatica de pequenos trechos de programas 
em JavaScript pede ser feita escolhendo-se de uma pequena lista de programas que 
acompanha o software. * 

Todos os editores usados neste estagio sao freeware, assim, poderao ser 
adquiridos sem onus. 

http://tss.bc


7.3. Metodos de Pesquisa Usados 

Existem varias maneiras para encontrar informacoes pela Internet. Espalhada pela 
rede existem varias bases de dados que se comunicam, fazendo um canal de pesquisa que 
cresce bastante. Assim. mesmo que a ferramenta de procura seja antiga. podemos 
encontrar dados bem recentes. 

Basicamente podemos encontrar dois modelos de pesquisa pela rede: 
Centralizado e Distribuido. 0 primeiro (figura 3) faz todo o trabalho baseado em um 
banco de dados (deposito de informacoes) residente em um unico local, que 
normalmente e o computador onde esta a pagina contatada. O segundo possui uma 
estrutura mais ampla podendo consultar varios bancos de dados espalhados por diversos 
computadores (figura 3). E claro que o universo de pesquisa do segundo caso e bem 
mais amplo, pois as informacoes consultadas primeiramente sao as depositadas no 
computador local e em seguida um estudo de dados remotos e elaborado. Isto 
proporciona um resultado de dimensdes fantasticas, ja que podem ser usados tipos 
diferentes de bancos de dados, paises, estados ou cidades distantes. 

C a s o 1 - C e n t r a l i x a d o 

C a s o 2 - m s i r i b u i d o 

figura 3 



0 Modelo Centralizado pode ser encontrado em bases de dados para F- IP (Kile 
Transfer Protocol), sendo disponibilizados pelos chamados servidores de FIP. O uso do 
Modelo Uistnbuido e mais treqiiente. Hazem uso deste modelo ferramentas como 
Archie. Gopher, Whois. Whaist WWW. 

Para as pesquisas sobre arquivos executaveis ou diretorios, dispomos dos 
fundamentos contidos no Archie. Desenvolvido pela Universidade de McGill. em 
Montreal, tornou-se um veicuio de grande auxilio para pesquisadores. alunos e 
professores de todo o mundo. A pesquisa feita com esta ferramenta gerara uma lista de 
computadores contendo o local (diretorio) e demais estruturas referentes a informacao 
desejada. Esta pesquisa sera feita em varios depositos de FTP, que juntos somam mais de 
200Gbytes de informacoes. 

O Gopher e uma das estruturas mais simples para a pesquisa de inforrnacoes pela 
rede. Esta ferramenta pretende fornecer um servico de procura de documentos em varios 
computadores, atraves de menus, percorrendo bases de dados, catalogos e executando 
outras aplicacdes. Podemos usar atraves dele recursos como o Ftp, o Archie, os grupos 
de noticias Usenet e muito mais. Alguns programas Gopher para consulta possuem 
ambiente grafico. Podem ser manuseados automaticamente softwares para a elaboracao 
de login remoto (telnet) e todos os comandos necessarios para conectar um computador 
a outro na Internet. 

O WA1S e uma ferramenta tambem conhecida como servidor de informacoes de 
amplo alcance (Wide Area Information Sewer). Usamos um programa de acesso WAIS 
para escolher a base de dados que possui o tema mais proximo da pesquisa a ser 
realizada. Isto pode ser feito da mesma forma como se navega por um menu Gopher. 
Feito isto envia-se uma palavra chave que mais representa a sua procura. Esta palavra 
chave e remetida as bases de dados e processada, fornecendo uma lista de acertos. Esta 
lista apresenta o titulo de cada arquivo que atende a busca. Entao podem-se escolher os 
arquivos a transferir para o computador do usuario. 

Cada banco de dados WAIS e uma biblioteca especializada. Especialistas em cada 
instalacao organizam e registram todos os arquivos de uma biblioteca em um grande 
catalogo de fichas computational.^ Podemos usar os Gophers para acessar as bases de 
dados WAIS, mas tanto os clientes Gophers como os clientes Archies nao observam o 
interior da informacao para verificar se existe uma relacao com o tema da sua procura. O 
WAIS pode fazer isto. 

Em todo o mundo a pelo menos J 000 bancos de dados em computadores que 
atuam como servidores WAIS. Dentre outras coisas voce pode obter informacoes sobre 
poesias, a biblia, condicoes do tempo, educacao, biologia molecular, receitas, CEPs, 
textos de ficcao cientifica, mercado rural, telefones, documentos da Internet e muito 
mais. 

Ja o Whois faz parte de um grupo de servicos ou metodos bastante conhecidos 
para a localizacao de enderecos de correio eletronico. O Wliois, isto e Quern e (Wlio is) 
define-se como um banco de dados de informacoes sobre dominios, redes, hosts e 
pessoas. Existem dois exemplos bem conhecidos desse servico. O primeiro deles e o 



N I C da DDN e o segundo e o sistema Distributed Internet Directory (DID). Para mais 
detalhes veja o capitulo 5 do (iuia de Acesso a Rede Internet elaborado 

Nos acessos feitos pela rede \\ \\ W vemos a presenca dos dois modelos. O 
Modelo Centralizado pode usar mecanismos de procura (search tools) baseados em 
palavras chaves que sao relacionadas com uma estrutura para pesquisa em um banco de 
dados local. As palavras chaves podem ser obtidas preenchendo as linhas de um 
formulario. O modelo distribuido segue um caminho bem similar para a coleta da palavra 
chave. mas as semelhancas param por ai. Os metodos de pesquisa distribuidos usam 
aplicacdes proprias. feitas por programas especiais em linguagem C, Perl ou Java. As 
informacoes sao trocadas entre os programas envolvidos, processadas localmente e e 
enviado o resultado da pesquisa ao programa que as requisitou. 

7.4. Versoes elaboradas 

Para um maior acesso ao conhecimento pesquisado decidimos desenvolver duas 
versoes para a consulta. Assim. se o leitor nao tiver acesso ou se nao possuir uma 
aproximacao com a Internet, podera elaborar seus estudos usando a versao mais recente 
do Microsoft Word for Windows95. O documento pode ser adquirido no Servidor de 
Arquivos do Centro de Ciencias e Tecnologias - CCT ou com o seu gerente de redes 
Internet (bob@dee.ufpb.br). 

Entretanto se existe a possibilidade de usar uma conexao com a Net, 
aconselhamos que os estudos sejam efetuados diretamente na versao feita em HTML, 
pois os exercicios poderao ser acompanhados de forma mais nitida, algo mais 
confortavel para o leitor. 

7.5. Metodologia Didatica Escolhida 

Ao se escrever um documento de auxilio ao acesso a rede Internet foi procurado 
seguir um caminho mais proximo do uso de exemplos reais de uma operacao feita e para 
a versao em HTML sao oferecidos exemplos que guiam o aluno a uma aplicacao ou a 
uma base de dadOs nao ficticia que se encontra em algum lugar da rede. 

f 
Isto torna a tarefa de aprendizado muito mais dinamica. Problemas do 

quotidiano sao sempre apresentados, fazendo assim, que as duvidas mais frequentes 
sejam abordadas da melhor forma possivel. 

mailto:bob@dee.ufpb.br


8 - Conclusao 

Acreditamos que o trabalho de um Engenheiro centra-se nao so na melhor opcao 
tecnologicamente ou na melhor maneira de unir custo com desempenho. mas em buscar 
caminhos que elaborem uma contribuicao social ampla e duradoura. deixando sempre 
pegadas para que seu trabalho possa ser continuado com o decorrer do tempo. 

Assim, creio que o produto desse estagio se encontra no caminho correto para 
uma boa contribuicao social na medida que sua atualizacao pode ser feita por outras 
pessoas de forma simples e que seu conteudo tera como alvo um publico infinddvel, 
caracterizado sempre pelos usuarios iniciantes da Rede Internet. 

4 
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