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ISP: Fornecedor de serviços da Internet

Um fornecedor de serviços da Internet é uma sociedade consagrada às ligações dos utilizadores à 
Internet ou às várias redes que possam ter, bem como à manutenção necessária para garantir o 
acesso. De forma análoga, apresenta serviços relativos, por exemplo, alojamento web ou registo de 
domínios.

Ponto Neutro

Na Internet, os pontos neutros são locais físicos onde os vários fornecedores de serviços da Internet 
(ISP) e transportadores (carriers) criam parcerias para ligarem as respectivas redes e partilharem o 
trânsito da Internet através de acordos livres (peering). 

Os pontos neutros podem funcionar vários níveis: local, regional, nacional, etc. no intuito de 
centralizar o trânsito da Internet e alcançar uma velocidade maior. Deste modo, podemos ter um 
ponto neutro ao nível de uma cidade onde o trânsito entre hosts dessa cidade não terá de se 
deslocar por outras cidade ou continentes ante de chegar ao seu destino. Assim sendo, os 
utilizadores usufruem dum trânsito de grande velocidade gerido pelas companhias agregadas ao 
ponto neutro. 

Em Espanha, conta-se com o Espannix em Madrid. Mais, aprovou-se recentemente a instalação do 
Atlannix em Tenerife.

Um Operador pode ligar uma região à Internet de várias formas. O propósito é levar largura de 
banda desde o Ponto Neutro mais próximo até a área a ser ligada. Para isso, é possível utilizarmos as 
infra-estruturas preexistentes de outros operadores e locarmos os seus serviços. 

Não havendo infra-estruturas preexistentes, há três hipóteses de trabalho: fibra óptica, incluindo 
uma dispendiosa adaptação para os utilizadores finais (ADSL), rádio-ligações ou Ligação por 
satélite. Todas estas ligações têm um esquema ponto-multiponto. Os utilizadores finais não estão 
ligados entre eles.  

Redes em Malha:
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Hardware e instalação

Simples e barata: Montagem de pontos de acesso a uma densidade de 25 unidades (consoante o tipo de 
instalação) por cada milha quadrada. Estes pontos de acesso (fornecidos por uma longa listagem de 
fornecedores) permitem a sua instalação de forma rápida e econômica. Os pontos de acesso são 
repetidores de sinal sem arames que não têm de estar ligados à rede eléctrica, porque podem ser 
montados por meio de um sistema de alimentação solar e pilha. Estes pontos de acesso não precisam 
estar em lugares fixos. Estas redes abrangem áreas da mesma forma que o fazem as antenas de 
telemóveis.

Este sistema de “células” pode cobrir com facilidade uma área metropolitana sem zonas de obscuridade. A 
gestão de uma rede em malha pode ser administrada desde um servidor. Este servidor seria o sistema 
desde onde seriam lançados os serviços da nossa rede. A banda utilizada é a de 2,5GHz e 5,4GHz que é 
uma frequência livre que não precisa de licença.
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Existem duas hipóteses possíveis para a aplicação de uma rede de este género:

Vender a rede a uma instituição pública:

Montar-se-ia o sistema e vender-se-ia a propriedade a uma instituição pública, sendo a gestão do 
sistema e a manutenção do mesmo o serviço prestado. A rede poderá crescer na medida em que a 
população for obtendo equipamento informático com um router.

A segunda hipótese é a seguinte: uma sociedade privada monta e alugar a rede e a sua utilização, bem 
como os serviços que são prestados através dela.

Serviços que podem ser prestados através desta infra-estrutura:

Páginas web locais: câmara municipal, empresas locais. Seriam visíveis só dentro da rede em malha, 
NÃO é Internet.

- Correio electrónico metropolitano
- Sistemas de vídeo-vigilância wifi. Câmaras ligadas ao sistema (sem fios) em qualquer um ponto, fixo 
ou móvel, da cidade. Podem ser instaladas câmaras sem fios em qualquer um veículo da policia e 
controlar tudo desde um programa.
- Serviços de telemetria 
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Aplicações de índole social:

Rotura da brecha digital para territórios emergentes. Com um plano de renovação de equipamentos 
informáticos, os equipamentos “obsoletos” poderão ser vendidos por forma a permitir o acesso a estas 
redes em territórios emergentes. Se a cidade tiver ligação à Internet através de algum operador e a 
titularidade da rede for de uma instituição pública, esta rede em malha poderia dar acesso, também, à 
Internet. Exemplos: Murcia, Barcelona...

Esquema de ligações:

 



Apêndice D: Regulamentos sem fios em África

A imagem 21 e a imagem 22 mostram os regimes de licenciamento em vigor nos vários países 
africanos para as bandas de 2.4 e 5GHz, respectivamente. Estas imagens espelham a variedade 
significativa que existe ao longo do continente africano. 

Vê-se logo que 19% dos países permitem a utilização da banda 2.4GHz sem licença, mas é preciso registá-
la (15% para a banda 5GHz). Excepções para a banda de 2.4GHz são a Ruanda, o Lesoto e a Tunísia. 
Sublinha-se que as bandas sem licença, da forma em que são normalmente percebidas nos EUA (isto é, 
não é preciso fazer o registo nem pedir a licença) só existem, em África, nestes três países (6% da África) 
para a banda de 2.4GHz e em dois países (4%) para a banda de 5GHz. Estes valores são extremamente 
baixos. Em termos de utilização de licenças, a concessão de licenças é quase automática no momento de 
pagarmos a jóia (~ 40% do total de países para ambas as bandas de 2.4GHz e 5GHz).

Fonte: Isenção de licença na política sem fios: Resultados de um inquérito africano, Isabel Neto. 

      Imagem  21: Map                                                                        Imagem  22: Map 

http://www.inta.gatech.edu/michael_best/wireless.pdf
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