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Introdução

Os simuladores são ferramentas que podem 
desempenhar um papel primordial em atividades de 
ensino. Por meio dos simuladores podem-se inferir 
situações e comportamentos que seriam custosos (nos 
vários sentidos da palavra) de serem reproduzidos na 
vida real. Dentre as diversas aplicações desta 
ferramenta podemos citar a simulação de 
procedimentos de demolição por implosão, previsão do 
clima, e mesmo a simulação de como e por que meios 
uma determinada doença se torna uma epidemia. Os 
simuladores podem ainda auxiliar na compreensão do 
processo de migração/atualização de determinado 
sistema crítico, como modificações em uma base de 
clientes ou financeira. Estas ferramentas também 
podem ser utilizadas na preparação e instrução de 
aprendizes para que aprendam a lidar com situações de 
risco sem que nenhuma vida seja colocada em perigo, 
como ocorre no treinamento de pilotos através de 
simuladores de vôo.

Como visto, as aplicações são incontáveis. Neste 
trabalho, buscamos enfocar o uso dos simuladores no 
ensino da informática, mais especificamente no ensino 
de redes de computadores. Nesta área, encontram-se
simuladores com fins acadêmicos e comerciais, e com 
eles pode-se testar qual seria o comportamento de 
determinadas topologias de rede ou protocolos em 
situações extremas. Os simuladores acadêmicos são de 
tal forma baseados nas regras da realidade que podem
até ser utilizados na criação de novos protocolos. Um 
exemplo representativo desta categoria de simuladores 
é o Network Simulator (NS) [6]. Os simuladores para 
aplicações comerciais podem ainda auxiliar a treinar 
usuários em um ambiente similar ao real, mas sem o 
risco de danificar equipamentos que podem chegar a 
custar centenas de milhares de dólares. Nesta classe de 
simuladores alguns dos melhores representantes são 
produzidos pela CISCO, empresa líder na área de redes
de computadores. Seus equipamentos são fiéis aos 
padrões oficiais das tecnologias envolvidas, e a 
empresa tem grande interesse em capacitar estudantes e 
profissionais tanto na utilização de seus produtos, como 
nos aspectos teóricos envolvidos em seu 
desenvolvimento. Dentre os simuladores da CISCO, o 
Packet Tracer [2] (em sua versão cinco) se mostra 
bastante adequado ao ensino de redes, por possuir 

equilíbrio ideal entre variedade de equipamentos 
simuláveis, facilidade nas configurações e didatismo nas 
conexões e tutoriais. Mais especificamente, este simulador 
pode auxiliar na compreensão dos modelos Open Systems 
Interconnection (OSI) [4] e Transfer Control Protocol / 
Internet Protocol (TCP/IP) [7]. Através do trabalho aqui 
apresentado, espera-se demonstrar que o uso de 
simuladores nos proporciona não só um ganho no que diz 
respeito à didática, como também uma economia 
considerável em relação aos equipamentos necessários às 
demonstrações.

Material e métodos

A. Material

Para instalar os simuladores Network Simulator e Packet 
Tracer são necessárias as seguintes configurações mínimas: 
computador com processador a partir de 300 Mega Hertz
(MHz), no mínimo 96 Mega Bytes (MB) de memória
(RAM) e pelo menos 250 MB de espaço livre em disco, 
com placas de vídeo e som devidamente configuradas. Em 
relação ao software, é necessário que o programa 
Macromedia Flash Player [1] (a partir da versão seis)
esteja instalado. Os simuladores funcionam em qualquer 
um dos seguintes sistemas operacionais: Microsoft 
Windows [3] XP, 2000 ou Vista, Linux [5] Fedora (a partir 
da versão sete) ou Ubuntu (a partir da versão sete). Com 
várias máquinas à disposição é possível criar e estudar 
várias simulações de segmentos de rede que se comunicam 
e trocam dados, sem a necessidade de nenhum equipamento 
de rede adicional.

B. Métodos

Em uma aula prática sobre redes de computadores, o
professor poderá então supervisionar e propor exercícios 
que podem envolver: a visualização de determinada parte 
da rede, para que se introduzam equipamentos e 
configurações solicitadas previamente; a criação e 
configuração de determinada topologia de rede com a 
utilização de um número mínimo de equipamentos 
específicos; a observação e diferenciação o comportamento 
de equipamentos que atuam em diversas camadas.
   Estas ferramentas podem ser utilizadas buscando atingir 
diferentes níveis de conhecimento: em uma turma iniciante, 
pode-se demonstrar na prática, mas sem a necessidade de 
um extenso, variado e caro acervo de equipamentos de 



rede, de forma didática, marcante e até mesmo lúdica, 
as similaridades, diferenças, capacidades e limitações 
de cada uma das camadas do modelo TCP/IP; em uma 
turma avançada, existe a possibilidade de levar este 
debate a outro nível, demonstrando topologias, testando 
comunicações e bloqueios, estimulando a criação e a 
configuração de determinadas estruturas de rede, 
descobrindo porque certos equipamentos comportam-se 
de formas diferentes, levando em conta o contexto em 
que estão inseridos, em um ambiente que sempre 
proporcionará a supervisão do professor, tanto em 
aulas presenciais como à distância.

Resultados

As possibilidades de uso dos simuladores Packet 
Tracer e Network Simulator em sala de aula foram 
observadas através de atividades desenvolvidas em um 
workshop de redes visto em sala de aula, na UFRPE. 
Neste workshop, além de serem apresentadas as 
vantagens destes simuladores, também foi exibido um 
estudo de caso com o simulador Packet Tracer. Neste
estudo foram mostradas graficamente, passo a passo, as 
peculiaridades da comunicação realizada entre 
computadores de uma rede em duas situações distintas: 
com o uso de um Hub, equipamento da camada um do 
modelo TCP/IP, e depois por meio de um Switch, 
representante da camada dois. No primeiro caso (Fig. 
1A), analisou-se uma rede local composta de três 
computadores interligados por meio de um Hub
(equipamento da camada física). Então, uma 
comunicação era estabelecida entre dois destes 
computadores (no caso, de PC0 para PC1), e
observavam-se como cada pacote enviado pelo 
primeiro computador era replicado aos outros dois pelo 
Hub, o pacote era descartado pelo terceiro computador 
e respondido pelo destinatário (Fig. 1B). O mesmo 
trajeto era então observado no caminho inverso (Fig. 
1C), pois esta resposta também era replicada aos 
computadores restantes, sendo descartada pelo terceiro 
computador e finalmente sendo recebida pelo emissor 
original da mensagem (Fig. 1D). Esta é uma 
característica da comunicação que acontece na camada 
física, as mensagens são replicadas para todos os 
participantes da rede, respondidas pelo alvo e 
descartadas pelos demais. Tal comportamento não
apenas gera um consumo de recursos de rede 
desnecessário, como também cria uma possibilidade 
maior de colisões, sem contar que com as ferramentas 
adequadas, existe neste caso a possibilidade de acesso 
indevido de terceiros a informações sobre esta 
comunicação, o que se caracteriza como uma brecha de 
segurança (situação que pode ser vista com mais 

detalhes técnicos, porém de forma menos didática no 
simulador NS). Na segunda situação, a topologia 
apresentada era bastante similar à primeira (Fig. 1E): três 
computadores interligados em rede, com uma comunicação 
estabelecida entre dois destes (novamente, de PC0 para 
PC1). A diferença residia no fato de termos utilizado não 
um equipamento da primeira camada (Hub), mas sim um 
Switch, pertencente à segunda camada do modelo TCP/IP, 
dita camada de enlace. Com apenas esta simples 
modificação, foi possível se observar a diminuição do 
tráfego da rede, conseqüentemente das colisões e das 
brechas de segurança. Assim como na primeira simulação, 
esta situação pode ser vista com mais detalhes técnicos, 
porém de forma menos didática no simulador NS. Esta é 
uma das características da comunicação na camada de 
enlace: os pacotes são enviados especificamente aos seus 
destinatários (Fig. 1F, 1G, 1H), diminuindo assim a 
possibilidade de interceptação de mensagens por terceiros.
Através destes experimentos atingiram-se as seguintes 
conclusões: Esta análise foi exclusivamente baseada nas 
informações extraídas dos simuladores, o que nos 
proporcionou não só economia de tempo e de recursos (não 
foi preciso nem ter nem configurar três computadores, um 
Hub e um Switch), como exemplificação didaticamente rica
(todas estas comunicações feitas nos simuladores são 
gráficas e animadas). Também foi possível focar as 
observações imediatamente no objeto de estudo, o 
comportamento da rede, sem modificadores externos a esta.
Devido ao êxito desta experiência, são projetos futuros 
tanto a utilização dos simuladores citados como de outros, 
e não só no ensino de redes, mas também em outras 
disciplinas.
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Figura 1. Fig. 1A, dado enviado de PC0 para PC1, por Hub0; Fig.1B, Hub0 retransmitindo a informação aos demais computadores: 
a mensagem é recebida por PC1 e descartada por PC2; Fig. 1C, PC1 recebe a mensagem e a responde, enviando-a a Hub0; Fig. 1D, 
Hub0 retransmitindo a informação aos demais computadores: a mensagem é recebida por PC0 e descartada por PC2, encerrando com 
êxito a comunicação; Fig. 1E, dado enviado de PC0 para PC1, por Switch0; Fig. 1F, Switch0 enviando o dado diretamente para 
PC1; Fig. 1G, PC1 respondendo a mensagem, enviando-a a Switch0; Fig. 1H, Switch0 envia a resposta diretamente para PC0, 
encerrando com êxito a comunicação.




