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RESUMO

 

A finalidade deste trabalho é ser um instrumento de pesquisa, especialmente para aqueles que 
buscam informações referenciais sobre a chamada tecnologia da informação, que vai possibilitar o tráfego 
pela estrada da informação, ou infovia. Além de sua importância para a área acadêmica, vem facilitar e 
descomplicar a vida de profissionais ligados às áreas de comunicações de dados, tratando o assunto com 
uma linguagem simples e clara, abordando os meios de transmissão e como esses meios suportam a 
transferência de dados, principalmente no que se refere aos equipamentos de comunicação de dados, às 
redes locais e de longas distâncias, analisando as tendências tecnológicas, a importância das aplicações 
voltadas para esta área e o que se pode esperar do futuro, quando o momento é de um mercado aquecido, 
principalmente devido à globalização.
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

 

A comunicação é uma questão essencial para a sobrevivência dos indivíduos e da própria 
sociedade como um todo, desde os tempos mais remotos. À medida que novas sociedades são 
descobertas, divididas ou transferidas de uma área para outra, pode-se  perceber como a comunicação é 
necessária. O desafio aumenta sempre que aumenta a distância entre essas civilizações. Sendo assim, o 
homem busca reduzir as distâncias através dos recursos da comunicação. Os inventos foram surgindo e, 
graças à grande evolução dos sistemas de comunicação, o desafio ainda maior tem sido transmitir a 
longas distâncias, voz, dados e imagem, com grande capacidade e velocidade. 

Este trabalho tem como foco a comunicação de dados, que abrange os meios de transmissão, e 
como esses meios suportam a transferência de dados, abordando principalmente os equipamentos de 
comunicação de dados, as redes locais e de longas distâncias, analisando as tendências tecnológicas, a 
importância das aplicações voltadas para esta área e o que se pode esperar do futuro, quando o momento é 
de um mercado aquecido, principalmente devido à globalização.

A finalidade deste trabalho, portanto, é ser um instrumento de pesquisa, especialmente para 
aqueles que buscam informações referenciais sobre a chamada tecnologia da informação, que vai 
possibilitar o tráfego pela estrada da informação, ou infovia. Além de sua importância para a área 
acadêmica, vem facilitar e descomplicar a vida de profissionais ligados às áreas de comunicações de 
dados, tratando o assunto com uma linguagem simples e clara.

Será abordada a importância do modem que é o elemento que permite essa comunicação de dados. 
Ele é que faz a linha divisória, ou seja, o interfaceamento entre o usuário e o meio de transmissão. Hoje 
em dia, a grande maioria dos usuários utiliza um modem em seu microcomputador para acessar a Internet. 
Os modems evoluíram tanto para acesso à Internet, como para outras aplicações, como poderão ser vistos 
no decorrer desta publicação.

Para que um usuário se comunique à distância, além do modem que faz essa interface, é preciso 
dispor de um meio de transmissão. Por isso, os meios de transmissão são relevantes para a comunicação 
de dados. Na década de 80, a transmissão analógica era muito difundida. Já a década de 90 foi marcada 
pela crescente digitalização nas telecomunicações. As redes ópticas estão crescendo rapidamente em todo 
o mundo interligando equipamentos de transmissão de alta velocidade. A existência de uma rede metálica 
distribuída mundialmente, associada ao preço do cobre e ao alto custo de sua implantação, fez com que 
essa rede ainda não fosse  abandonada. Em virtude disso, grandes desenvolvedores de equipamentos 
criaram tecnologias, inclusive de altas velocidades, para aplicações em redes metálicas.
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As redes de computadores também vêm evoluindo rapidamente através de arquiteturas 
padronizadas e abertas. Ao se falar em arquiteturas, é importante ressaltar o domínio dos protocolos 
TCP/IP, que vieram substituir os protocolos OSI. A interligação das redes de computadores, hoje, é 
possível através dos meios de transmissão digitalizados, fibras ópticas e com a utilização dos elementos 
que permitem a interconexão de redes. 

No capítulo 2, serão abordados assuntos como meios de transmissão, seus tipos de sinais, técnica 
de digitalização, multiplexação digital, hierarquias de transmissão digital, problemas que provocam a 
degradação do sinal transmitido e a sincronização. 

O capítulo 3 trata do conceito básico dos ECDs (Equipamentos de Comunicação de Dados), ou 
seja, de suas especificações analógicas ou digitais, seus modos  de operação e transmissão, tipos de 
equipamentos, equipamentos de última geração, considerações a respeito de suas interfaces digitais e os 
protocolos de comunicação.  

O Capítulo 4  traz uma visão geral das camadas do Modelo  de Referência OSI, com breves 
comentários sobre serviços e protocolos de transmissão de dados e o Modelo de Referência TCP/IP, 
atualmente, em crescimento considerável na implementação das redes.

Redes de computadores é o assunto do capítulo 5, que trata das redes locais e suas topologias, das 
redes de longa distância, dos elementos de interconexão de redes, dos tipos de comutação e rede de 
pacotes, abordando também alguns aspectos da RENPAC X.25.

E no capítulo 6 serão apresentados alguns conceitos de novas tecnologias, estimuladas devido ao 
aumento do tráfego inter-redes e que permitem integrar vários tipos de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – CONCEITOS BÁSICOS SOBRE TRANSMISSÃO

 

 

 

A transferência de informação realizada entre unidades situadas em locais diferentes, se dá através 
de meios de transmissão físicos, como cabos metálicos e ópticos, através de canais multiplex e de 
sistemas de rádios. As características dos sinais que trafegam através desses meios, o motivo pelos quais 
esses sinais sofrem degradação, as técnicas de transmissão adequadas a cada meio e o porquê da 
sincronização são tratados neste capítulo, de grande importância para o entendimento do próximo capítulo 
sobre comunicação de dados. 

 

 

2.1 – SINAIS ANALÓGICO E DIGITAL

 

A informação transmitida  em um sistema de comunicação pode ser analógica ou digital. Um sinal 
analógico varia continuamente no tempo, assumindo um número infinito de valores, entre um valor 
mínimo e um valor máximo. Um exemplo típico deste tipo de sinal é a transmissão de voz em linhas 
telefônicas, conforme figura 2.1.
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Figura 2.1 – Sinal analógico [SOA95].

 

Um sinal digital assume somente um número limitado e discreto de valores, num intervalo de 
tempo. A comunicação digital transmite pulsos em dois estados distintos chamados bits. Os pulsos 
possuem intervalos de tempo e amplitude fixos, como ilustrado na figura 2.2.

 

 

Figura 2.2 – Sinal digital [SOA95].

 

Os equipamentos digitais que tratam e processam dados, trabalham internamente na linguagem 
binária, ou seja, de 0’s  e 1’s. O bit (Binary Digit) é adotado, por definição, como a menor unidade de 
informação, correspondendo a um pulso binário, possível de assumir um dentre dois estados 
equiprováveis, podendo ser 0 ou 1. Tem-se que o caracter é um conjunto de bits que representam uma 
informação. Por exemplo, um caracter é uma letra, um algarismo ou um símbolo representado por uma 
sequência de pulsos: Letra A = 11000, no código de 5 bits (código Baudot). Um byte é o conjunto de 8 
bits que representa um caracter. Já um bloco é um conjunto de caracteres. Normalmente, quando se 
transmite uma mensagem com quantidade contínua de informação, é usual dividí-la em um conjunto de 
caracteres, denominado bloco. E, por fim, uma mensagem é o conjunto de blocos. Por exemplo, na 
mensagem temos uma informação na íntegra, mas quando dividimos a mensagem em blocos, temos a 
mensagem particionada.

 

 

2.2 – MEIOS DE TRANSMISSÃO

 

Os meios de transmissão diferem entre si por várias características como: banda passante, 
limitação geográfica devido à distância e ao relevo, à atenuação característica desse meio, imunidade a 
ruídos,  imunidade a interferência eletromagnética, confiabilidade, resistência, custo, facilidade de 
instalação e manutenção, etc.[SOA95]. Pode-se ter meios de transmissão físicos como par trançado, cabo 
coaxial, fibra óptica e alguns autores consideram ondas de rádios como meios físicos não guiados 
[TAN97]. 

O enrolamento de dois fios em espiral, faz reduzir o ruído e manter constante as propriedades 
elétricas do meio por todo seu comprimento, no par trançado. No par trançado é possível transmitir tanto 
sinais digitais como sinais analógicos. A banda passante em um par trançado suporta taxas da ordem de 
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alguns megabits/s, que por sua vez são limitadas pela distância e pelo tipo de transmissão utilizada. Esse 
tipo de meio é mais vulnerável a ruídos e interferências, podendo  melhorar sua imunidade com 
blindagem nesses cabos. Esses pares trançados são aplicados na rede telefônica, na transmissão de dados 
de baixa e de alta velocidade e são também bastante utilizados em redes de computadores. Houve a 
necessidade de se criar uma classificação para os cabos sem blidagem, chamados de UTP (Unshielded 
Twisted Pairs), ou seja pares trançados desprotegidos, para atender várias aplicações diferentes, como 
mostrado na figura 2.3. E por exemplo, o que faz com que um UTP categoria 5 seja melhor do que um 
categoria 3, é o fato do par ser mais trançado, por unidade de comprimento e também pelo material 
isolante ser de melhor qualidade, o que proporcionam uma maior imunidade a ruídos.

 

 

Figura 2.3 – Aplicações dos cabos UTP [SOA95].

 

O cabo coaxial é constituído por um condutor central e outro mais externo e separando-os existe 
um dielétrico; externamente o cabo coaxial é protegido por um isolante. A figura 2.4 ilustra um cabo 
coaxial. O cabo coaxial reune algumas características que o torna melhor em transmissão de altas 
frequências, com atenuações mais baixas  e mais imune a ruídos e interferências do que o par trançado. 
Esse cabo suporta taxas de transmissão mais altas, da ordem de muitos megabits/s, sem distorções nos 
sinais e mesmo sem regeneração dos mesmos. Antes o sistema de telefonia utilizava muito  esses cabos 
coaxiais, mas atualmente eles estão sendo substituídos por fibras ópticas. Uma grande aplicação do cabo 
coaxial é nas redes de TV a cabo, onde esses sinais analógicos propagam com mais facilidade, podendo 
chegar a uma distância de 100 Km, a uma taxa de 450MHz.

 

 

Figura 2.4 – Cabo coaxial [TAN97].
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Em uma fibra óptica, a transmissão é feita por um sinal de luz em altíssima frequência, gerado por 

diodos emissores de luz ou lasers semicondutores. A transmissão por laser possui vantagens como: maior 

potência no sinal de luz e menor faixa espectral, reduzindo a dispersão na fibra. Já a transmissão por 

diodo emissor de luz possui um tempo de vida útil maior e custo menor. A atenuação das fibras ópticas é 

muito menor que nos cabos com cobre, podendo um sinal chegar a 50 Km sem ser necessário a 

regeneração. As fibras ópticas são completamente imune a ruídos e interferências eletromagnéticas. 

Sendo mais leves  e mais finas do que os cabos coaxiais, são de manuseio fáceis, mas, também requer 

cuidado pois fora da proteção do isolante externo podem quebrar com mais facilidade. A fibra óptica 

permite taxas de transmissão altíssimas, chegando a ordem de gigabits/s; possuindo diversas aplicações, 

principalmente nas redes de alta velocidade. 

Como considerado por alguns autores, a radiodifusão (wireless networks) é um meio de 
transmissão  utilizado quando existe dificuldade ou mesmo impossibilidade de se alcançar determinado 
local por intermédio de cabos coaxiais ou ópticos. Esse  meio  de transmissão tem aplicações bélicas, 
garantindo a comunicação em uma estratégia de defesa, que ao contrário, o rompimento de cabos  poderia 
representar o fracasso em uma guerra.

 

 

2.3 – DIGITALIZAÇÃO DO SINAL ANALÓGICO

 

Em  1937, em Paris, foi criado a modulação por código de pulso (PCM) por Alec Reeves, resultado de um 
grupo de pesquisas. A patente francesa foi obtida em 1938 [ERI84]. Por motivos tecnológicos, era cedo 
para o uso do PCM. No entanto, foi introduzida comercialmente após a descoberta dos transistores em 
1948, tomando grande impulso com a introdução da multiplexação por divisão de tempo (TDM) em 
1962. Foi padronizado pelo Comitê Consultivo Internacional de Telegrafia    e     Telefonia   –   CCITT,   
atualmente     União     Internacional    de

Telecomunicação – Setor de Padronização de Telecomunicações - ITU-T, através da 
Recomendação G.711 [BER93].

A modulação PCM pode ser descrita como o método de converter uma informação analógica em 
digital. Essa técnica é baseada em três princípios básicos: amostragem, quantização e codificação, como é 
mostrado na figura 2.5.

 



 

Figura 2.5 – Modulação por Código de Pulso [ERI84].

 

Para entender a técnica de amostragem é preciso primeiro saber o conceito de banda passante, para 

depois então conhecer o Teorema de Nyquist. No caso de um sinal analógico, denomina-se banda 

passante necessária de um sinal, a largura mínima necessária na banda passante de um meio físico de 

forma a garantir uma qualidade mínima no recebimento deste sinal [SOA95]. 

Nyquist  provou que,  se um sinal é transmitido através de um canal de largura de banda W Hz, o 

sinal resultante da filtragem pode ser completamente reconstituído pelo receptor através da amostragem 

do sinal transmitido, a uma frequência igual a no mínimo 2W vezes por segundo [SOA95]. Para sinais 

digitais, isso equivale dizer que o número de transições de um nível de amplitude para outro no sinal 

original não pode ser maior do que 2W vezes por segundo; ou seja, através de um canal de largura de 

banda W Hz, pode-se transmitir um sinal digital de no máximo 2W bauds. Como 1 baud = log2L bps 

(onde L é o número de níveis utilizado na codificação), então a capacidade C do canal na ausência de 

ruído é dada por 

                                               C = 2Wlog2L bps                                                 (2.1)
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A equação 2.1, obtida por Nyquist determina a capacidade máxima de um canal dada a sua banda 

passante, na ausência de ruído.

A princípio o sinal analógico passa por uma filtragem, onde se faz a eliminação  das componentes 

de frequência fora da faixa do canal telefônico de 0 a 4 Khz. Como a banda passante para este canal 

telefônico é de 4 Khz, então o sinal amostrado é 8000 amostras por segundo. Depois de amostrado o sinal 

passa pelo processo de quantização, que é a aproximação do sinal amostrado para valores pré-

determinados pelo uso de uma escala logarítmica de 256 níveis. Por fim, cada amostra quantizada é 

codificada em um número binário de 8 bits. Daí então, tem-se um sinal PCM resultante: 8000 

amostras/segundo x 8 bits/amostra = 64 Kbps.Tem-se várias vantagens com a utilização da digitalização, 

como:

a)      utilização intensiva de microeletrônica (VLSI) que traz como benefícios, maior confiabilidade, 

menor custo, menor tamanho, maior facilidade de instalação;

b)      melhor aproveitamento dos meios de transmissão;

c)      recursos sofisticados para supervisão e diagnóstico de falhas, facilitando a manutenção;

d)      integração de serviços na mesma rede (voz, dados, imagens, vídeo).

2.4 – MULTIPLEXAÇÃO

 

O compartilhamento da capacidade de um meio de transmissão de modo a atender 

simultaneamente um grande número de comunicações, é denominado de multiplexação, que pode ser 

analógica (por exemplo, Multiplexação por Divisão de Frequência – FDM) ou digital (por exemplo, 

Multiplexação por Divisão de Tempo – TDM). Atualmente, uma técnica de grande importância e que 

requer bastante conhecimento, é o TDM. Esta técnica de multiplexação digital foi introduzida pela AT&T 

em 1962 e passou a ser utilizada em larga escala a partir da década de 70 [ERI81]. Os equipamentos 

multiplexadores desempenham um papel muito importante na transmissão dos sinais com largura de faixa 

estreita, como voz e dados, permitindo que sejam transmitidos à longas distâncias sem perderem as suas 

características. Os equipamentos multiplexadores não são meios de transmissão, mas otimizam um meio 

físico de transmissão. 

 

 

2.4.1 – TDM



 

No TDM síncrono ou simplesmente TDM, o tempo é dividido em intervalos de tamanho fixo T 

denominados de frames ou quadros; cada quadro é subdividido  em N subintervalos  {t1,...,tn} 

denominados de slots ou segmentos. A figura 2.6 apresenta um TDM síncrono.

Ao conjunto de todos os slots, um em cada quadro, identificados por uma determinada posição 

fixa dentro desses quadros, denomina-se canal. 

 

 

 

Figura 2.6 – TDM síncrono.

 

Os canais podem ser alocados a estações que desejem transmitir. Cada estação deverá esperar pelo 

slot correspondente dentro de cada frame, quando então poderá transmitir durante o tempo daquele slot, 

utilizando a taxa de transmissão máxima permitida por aquele meio. Os canais podem alocar diferentes 

fontes de transmissões ou estações. Se a alocação de um determinado canal  é fixa durante todo o tempo, 

então tem-se um canal dedicado. Em  determinados momentos canais podem ser alocados ou desalocados 

dinamicamente, os quais são chamados de canais chaveados. Portanto pode-se ter instantes em que o slot 

não transporta nenhuma informação, como mostrado na figura 2.7, ou seja, cada frame transporta uma 

amostra da cada canal de usuário, independentemente de haver ou não tráfego de canal e o enlace de alta 

velocidade (agregado) transporta frames que se repetem periodicamente. Uma grande desvantagem desse 

sistema é o desperdício da capacidade do mesmo. Porém tem como vantagens: ser transparente a códigos 
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e protocolos, apresentar retardo pequeno e constante, já que não há filas.

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – TDM síncrono [SOA95].

 

2.4.2 – TDM ASSÍNCRONO

 

Esse tipo de multiplexação visa eliminar o problema de desperdício da capacidade existente nos sistemas 
TDM. Também conhecido por TDM estatístico ou Statistical TDM – STDM [SOA95], esta técnica 
permite alocar dinamicamente parcelas de tempo, de acordo com a demanda das estações, como mostrado 
na figura 2.8.
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Figura 2.8 – TDM estatístico.

 

 

 

 Nesse sistema não há desperdício de capacidade, pois o tempo não utilizado está sempre 
disponível caso alguma estação queira transmitir, como visto na figura 2.9. Diferentemente do TDM 
síncrono onde o canal identifica o transmissor pois é uma conexão física com o receptor remoto, o  TDM 
assíncrono necessita de um cabeçalho com endereços de origem e destino acompanhando a informação. 
Cada frame de saída só leva amostras dos canais com tráfego naquele momento. Os buffers  de canal são 
ainda mais importantes, pois eles terão que acomodar os momentos de pico de tráfego.

 

 

 

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape
  id="_x0000_s1037" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:-16.15pt;margin-top:0;width:406.75pt;height:157.55pt;
  z-index:12;mso-position-horizontal-relative:text;
  mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono241998_arquivos/image016.wmz" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PI3.Image"
  ShapeID="_x0000_s1037" DrawAspect="Content" ObjectID="_1052030689">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – TDM estatístico [SOA95].

 

A grande vantagem desse sistema é a utilização mais eficiente do enlace de alta velocidade. As 

desvantagens são:

a)      introdução de retardo variável em função da formação de uma fila de saída nos momentos de pico 

de tráfego;

b)       seu desempenho  depende de ajustes de diversos parâmetros em função das características de 

tráfego das diversas portas;

c)       não é transparente a códigos e protocolos;

d)       e necessita técnicas especiais muito sofisticadas para transportar sinais de voz.
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2.5 – HIERARQUIAS DE TRANSMISSÃO DIGITAL

 

Quando a transmissão digital surgiu como tecnologia viável, o ITU-T não era capaz de chegar a 

um acordo sobre um padrão internacional para PCM. Consequentemente, hoje existe uma variedade de 

sistemas incompatíveis sendo utilizados em diferentes países em todo o mundo. Então entre países que 

adotaram sistemas diferentes, as ligações internacionais somente são possíveis com a utilização de 

conversores de alto custo.

“Nas técnicas de TDM síncrono, as formas de particionamento do tempo dependem da capacidade 

de transmissão do meio. Para tornar o particionamento dos frames independente dos progressos 

tecnológicos que tendem a possibilitar taxas cada vez maiores de transmissão, criou-se um esquema de 

hierarquias. Define-se um sinal básico com uma taxa C bps a partir do qual o particionamento em slots é 

feito. Um meio de maior capacidade é aproveitado fazendo-se uma multiplexação síncrona no tempo de 

vários sinais básicos, compondo um segundo nível da hierarquia. Assim, esse processo pode se repetir 

sucessivamente para compor níveis superiores da hierarquia, que poderão ser utilizados em meios físicos 

com capacidades mais elevadas” [SOA95].

Esquemas de hierarquias de transmissão tem sido utilizados em sistemas de telefonia digital, tendo 

passado por processos de padronização em várias entidades internacionais, sendo hoje em dia, utilizados 

também na transmissão de dados.

O ITU-T então, recomendou dois sistemas PCM de primeira ordem: o de 30 canais proposto pelo 

CEPT (Conference of European Postal & Telecomunications) e o de 24 canais proposto pela AT&T. O 

chamado sistema de primeira ordem é a base (sinal básico onde se dá o particionamento em slots) para a 

hierarquia do sistema de transmissão digital. O equipamento multiplex converte um certo número de 

sinais analógicos (24 ou 30) em sinais digitais no lado do transmissor e executa a função inversa no lado 

receptor. A linha de transmissão transporta o sinal digital entre dois equipamentos multiplex. O sistema 

de 24 canais  de 64Kbps para transmissão de canais de voz digitalizados com técnica PCM, formando um 

sinal de banda básica com agregado de 1.544 Mbps, recebeu o nome de sistema T1, difundido na América 

do Norte e Japão. O sistema de 30 canais de 64Kbps formando um sinal básico  de 2.048 Mbps, foi 

denominado de sistema E1, adotado pelos países europeus e muitos outros, como por exemplo o Brasil. A 

figura 2.10 mostra as diferentes hierarquias de sinais digitais.



 

 

 

Figura 2.10 – Diferentes hierarquias de sinais digitais [SOA95].

 

 

O sistema E1,  adotado no Brasil, possui um quadro de 32 canais (slots) com a seguinte composição:

a)      30 canais disponíveis para transmissão de voz digitalizada;

b)      1  para o sincronismo de quadro, permitindo que a palavra de alinhamento do quadro sincronize o 

emissor e o receptor remoto do sistema PCM 30, para que as amostras sejam distribuídas na sequência 

correta e;

c)      1 canal de sinalização.

 

 

A figura 2.11, ilustra a estrutura do quadro de pulsos do sistema de transmissão PCM 30.
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Figura 2.11 – Estrutura do quadro do PCM 30 [BER93].

 

“Nos primórdios da fibra óptica, cada companhia telefônica tinha seu próprio sistema óptico 

TDM. Nos Estados Unidos, com a divisão da AT&T em 1984 e devido as operadoras locais possuirem 

seus diferentes sistemas TDM, as comunicações à longa distância entre essas operadoras se tornaram 

impossíveis, tornando óbvia a necessidade de padronização. Em 1985, uma unidade de pesquisa trabalhou 

em um padrão e logo depois o ITU-T participando desse trabalho, resultou em um padrão SONET 

(Synchronous Optical Network) e em um conjunto de recomendações paralelas do ITU-T (G.707, G.708, 

G.709) em 1989 . As recomendações são chamadas de SDH (Synchronous Digital Hierarchy)”[TAN97].

O sinal básico, ou seja, a hierarquia de primeira ordem de um sistema SDH é 155.52Mbps e leva o nome 
Módulo de Transporte Síncrono 1 – STM-1. Esse padrão aceita em sua entrada, ou melhor, na sua 
formação, sinais T1 ou E1, dependendo do padrão utilizado pela operadora  local. Assim sendo, uma 
operadora possuindo  um determinado padrão pode se comunicar à distância com outra operadora que 
possua outro padrão.  Ou seja,  pode  haver uma comunicação

entre uma operadora com padrão E1 e outra de padrão T1. 

As ordens seguintes são STM-4 com taxa de 622.08Mbps e o STM-16 com taxa de 2488.32Mbps. 

Apesar do padrão SDH possuir várias hierarquias como mostra a figura 2.12, na prática apenas o STM-1, 

STM-4 e STM-16. No padrão SDH a formação de um  nível hierárquico, por exemplo, STM-4 se dá com 

a combinação de 4 STM-1 e o STM-16 com a combinação de 4 STM-4.
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Figura 2.12 – Hierarquias do SDH [TAN97].

 

O sistema SONET consiste de vários dispositivos  como: repetidores e multiplexadores 

conectados por fibra óptica. Dá-se o nome de seção a interligação direta através de fibra óptica entre dois 

dispositivos. O trajeto entre dois multiplexadores, não se importando com a quantidade de repetidores 

presentes no meio, recebe o nome de linha e a conexão entre origem e destino, não se importando com a 

quantidade de multiplexadores e repetidores que se encontram nesse meio, chama-se caminho [TAN97].

 

A SONET possui uma camada física que é subdividida em 4 subcamadas. A subcamada fotônica, 
a mais baixa, se encarrega da especificação das propriedades físicas da luz e do tipo de fibra óptica a ser 
utilizado. A subcamada de seção trata de um único trajeto de fibra ponto a ponto entre dois dispositivos, 
gerando um frame padrão. A subcamada de linha é encarregada de multiplexar os tributários em uma 
única linha. E por fim a subcamada de caminho que trata das questões que envolve a comunicação das 
duas extremidades origem e destino.

Por exemplo, a multiplexação de vários fluxos de dados T1, chamados tributários,  são convertidos para 
uma taxa chamada Sinal de Transporte Síncrono 1 – STS-1, básica da SONET, igual a 51.84Mbps. Em 
seguida três tributários STS-1 são multiplexados formando um fluxo de saída STS-3 de 155.52Mbps. 
Depois 4 fluxos STS-3 formam um fluxo STS-12 que é convertido em um sinal óptico OC-12 de taxa 
622.08Mbps.

As  taxas de STS-1 a STS-48 de sinal elétrico corresponde às taxas de comunicações ópticas de 
OC-1 a OC-48. A taxa bruta dessas hierarquias incluem todo o cabeçalho (overhead). A taxa de dados 
SPE (Synchronous Payload Envelope) exclui o cabeçalho da seção e da linha. A taxa de dados do usuário 
exclui todo o cabeçalho, inclusive o  de caminho.
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Por outro lado, quando um sinal OC-3 não provém de uma multiplexação, transportando os dados 

de uma única origem, ele é chamado de OC-3c (onde c indica concatenado). Assim sendo a taxa útil de 

um OC-3c é um pouco maior que a do OC-3, devido no OC-3c o cabeçalho de caminho ser incluído 

apenas uma vez no SPE,  enquanto que para a formação do OC-3, são necessários 3 OC-1, que carregam 

cada um seu cabeçalho de caminho.

 

 

2.6 – PROBLEMAS DE DEGRADAÇÕES DE SINAIS DE TRANSMISSÃO

 

O sinal recebido de um meio de transmissão pode sofrer distorções impostas pelas características 
desse meio ou fontes externas a esse meio. Entre os vários problemas de distorções encontram-se os 
ruídos e as atenuações. O ruído presente em uma transmissão é medido pela relação sinal/ruído. Os 
ruídos podem ser:

a)      térmicos;

b)       de intermodulação;

c)       cross-talk e;

d)       ruído impulsivo.

 O ruído térmico é inerente aos componentes eletrônicos, pois ele surge devido ao movimento dos 
elétrons livres desses componentes. Esse ruído térmico também é conhecido como ruído branco e ele é 
distribuído uniformemente por toda a faixa espectral. A intensidade desse ruído depende diretamente da 
temperatura. 

O ruído de intermodulação ocorre nos equipamentos de multiplex analógico. Ao se injetar duas 
frequências num sistema de transmissão, obtém se além dos sinais originais, outras frequências chamadas 
de produto de intermodulação. Portanto pode-se dizer que o ruído de intermodulação depende da carga 
aplicada ao sistema. Assim sendo, diz se que seu valor varia com o tráfego. Esse tipo de ruído pode ser 
provocado por defeito de componentes eletrônicos ou por potência muito alta dos sinais de transmissão.

            O ruído cross-talk é muito comum nos sistemas telefônicos, para muitos conhecido popularmente 
como linha cruzada. Tecnicamente falando, o que ocorre é a indução de sinais entre canais ou condutores 
próximos. O cross-talk é também conhecido como diafonia (paradiafonia e telediafonia), onde a 
paradiafonia é quando a diafonia ocorre localmente de um canal transmissor para um receptor, esteja ele 
ou não no mesmo circuito, como mostra a figura 2.13, e a telediafonia por exemplo, ocorre entre um canal 
de transmissão de circuito local e um canal de recepção de um outro circuito localizado remotamente, 
como mostra a figura 2.14. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2.13 – Paradiafonia [ERI81].

 

 

Figura 2.14 – Telediafonia [ERI81].
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O ruído impulsivo possui características um tanto quanto diferenciadas dos ruídos citados 
anteriormente, com a ocorrência de manifestações repentinas e esporádicas consistindo de impulsos 
discretos que ocorrem nos circuitos como resultado de diversas causas. Alguns tipos de ruído impulsivo 
são naturais, sendo causados por descargas atmosféricas, auroras bureais e explosões solares, porém a 
maior parte desses ruídos é originada pelo homem, tais como: ignições automotivas, linhas de transmissão 
elétrica e respectivos chaveamentos, etc. Os próprios equipamentos de comunicação são grandes fontes de 
ruído impulsivo, principalmente, a discagem e os impulsos de comutação. Em transmissão de voz esse 
ruído não chega a prejudicar a comunicação entre os interlocutores mantendo a inteligibilidade da voz, 
porém em uma transmissão de dados esse ruído é a maior causa de erros de comunicação.

 A atenuação é uma distorção decorrente da diminuição da potência de um sinal ao longo de 
qualquer meio físico. A atenuação ocorre devido a dissipação (perda de energia) de calor e por radiação. 
Quanto maior a frequência no meio, maior é a atenuação. Na maioria dos casos é possível corrigir esse 
problema com um regenerador de sinal. 

 

2.7 – SINCRONIZAÇÃO 

 

Este é um assunto de extrema importância nos sistemas digitais. Nos sistemas digitais existem 
elementos que são fontes e receptores de bits. A transmissão dos bits por uma rede deve ser efetuada 
dentro de uma frequência especificada, gerada  pelo clock do sistema digital. A função desse clock é 
justamente sincronizar os tempos de transmissão com a recepção na outra ponta. Se por acaso existissem 
duas fontes de relógio no sistema, por mais preciso que fossem sempre haveria diferença nos tempos. 
Aconteceria então que os bits seriam transmitidos em uma velocidade e seriam recebidos na outra ponta 
em outra velocidade. Essa diferença na cadência, entre um sinal transmitido e outro recebido originaria 
um novo tipo de distorção de transmissão, denominado de SLIP (escorregamento). Como exemplo, de 
clocks imperfeitos, o que produziria slips pelo fato do aparecimento de uma diferença na fase, 
consideremos dois centros trocando informações a velocidade de 2 Mbps. Com os clocks que controlam 
esses centros possuindo precisão de 10-7 e 10-12 respectivamente, a diferença acumulada em um dia de 
trabalho expressa em bits e o número de slips, seriam:

Velocidade                Precisão da                Bits acumulados            Slips por dia                 

     Bits/s                     frequência                      em um dia   

      210                            10-7                             17.280                             2160

      210                            10-12                              0,17                               0,02

                     

Na transmissão de voz o slip é tolerável, pois ele vem na forma de um ruído inaudível, o que não 
prejudica esse tipo de comunicação. Porém na transmissão de dados o slip é inaceitável, pois apesar 
desses sistemas apresentarem códigos de detecção e correção de erros, os blocos errados serão 
descartados e os dados serão retransmitidos resultando em um indevido atraso de transmissão. 

 

 



a) 2.8 – CONCLUSÃO

 

Portanto, os meios de transmissão são os caminhos para o tráfego de informações, sejam elas 
analógicas ou digitais. Dependendo da banda passante desejável é  definido o tipo de meio de transmissão 
a ser utilizado. Por outro lado as degradações desse meio de transmissão causa limitações para o tráfego 
de informações. Alguns meios de transmissão efetuam a digitalização do sinal analógico para que ele 
possa ser transmitido. Portanto para haver uma comunicação necessita de um meio de transmissão entre 
dois usuários distantes. E o elo de ligação desses usuários com o meio de transmissão é feito através dos 
equipamentos de comunicação de dados (modems). Diferentes modems são utilizados dependendo da 
banda requerida e do meio de transmissão utilizado; é o que será visto no próximo capítulo.

 

 

 

 

 

 

3 – EQUIPAMENTOS, INTERFACES E PROTOCOLOS

 

 

 

A comunicação de dados é anterior ao advento do computador. O telégrafo era um exemplo de 
sistema de comunicação de texto codificado  em símbolos binários. O avanço das tecnologias nos campos 
das telecomunicações e dos sistemas de computadores, começou a revolucionar o mundo no que diz 
respeito à comunicação de dados. O mercado de Comunicação de Dados está situado na linha divisória 
entre as telecomunicações e a informática, guardando características influenciadas por estas duas 
vertentes e abrangendo uma gama cada vez mais ampla de equipamentos, tecnologias  e serviços. A  
informática contribui com a inovação, novas necessidades e novos usos, tendo nos EUA a sua mola 
propulsora, muitas vezes baseada em tecnologias  proprietárias de pequenas empresas de crescimento 
meteórico. Nas telecomunicações têm-se um mercado mais maduro, lento, aderente a padrões, com 
poucos e grandes ofertantes e com muito envolvimento político dos vários governos. A Europa e o Japão 
são também forças consideráveis, através de suas mega-empresas, suportadas pelos respectivos governos.

 

 

 

 

 

 Na informática, o Brasil, tradicionalmente, segue as tendências do mercado americano com 



defasagem de alguns anos. Por outro lado, as telecomunicações brasileiras têm uma forte influência do 
mercado europeu, tanto no que tange aos padrões adotados, quanto à origem dos principais fornecedores. 
Cabe destacar o forte conteúdo nacional destas duas indústrias no Brasil, resultado das políticas de 
nacionalização que, embora distintas, foram adotadas nas duas últimas décadas. A desregulamentação do 
mercado de telecomunicações brasileiro (e sua privatização) está se iniciando pela comunicação de dados. 
Assim é que, já em 1989 a Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL) perdeu o monopólio 
da exploração dos serviços públicos de comunicação de dados que passaram a ser explorados também 
pelas operadoras regionais. Ressalta-se que estes serviços são os de maior lucratividade para estas 
empresas.  No início de 90, o Brasil abriu as portas para o mercado externo, facilitando a entrada de 
tecnologias de ponta, e com isso passou a acompanhar de perto os países do 1º mundo. Neste trabalho, o 
termo Comunicação de Dados será usado para designar uma gama maior de aplicações, incluindo além de 
dados propriamente dito, comunicação de texto, voz e imagem, quando codificados na forma digital.

A comunicação de dados é algo muito amplo, mas que gira em torno de equipamentos que permite 

essa façanha. Esses equipamentos são os  elos de ligação entre os equipamentos de informática e os de 

telecomunicações. São eles, os equipamentos de comunicação de dados, que fazem o interfaceamento e a 

preparação dos sinais para adaptação a esses meios. Portanto é necessário conceituá-los, verificar suas 

características e tratar das interfaces e dos protocolos de comunicação.

 

 

3.1 – E QUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

 

Dá-se o nome de ECD’s ou DCE’s (Equipamentos de Comunicação de Dados) a todo elemento 
que tem como finalidade fazer a  transmissão de dados entre os ETD’s ou DTE’s (Equipamentos 
Terminais de Dados). E o DCE responsável pela transmissão de dados através dos mais diversos meios de 
transmissão existentes  é o modem. A denominação modem se deve ao fato da contração das palavras 
modulador e demodulador [MON90], pois estas são as suas principais funções, apesar de existirem 
modems que não realizam nem modulação (método pelo qual um sinal é modificado para para que seja 
transmitido) e nem demodulação (processo inverso ao da modulação, em que um sinal modulado recebido 
do meio de transmissão, recupera o sinal original). 

Os modems podem ser classificados em digitais (banda-base) ou analógicos. Os modems digitais 
apenas realizam a codificação e a decodificação do sinal digital, e já, os analógicos fazem a modulação  e 
a demodulação. Os modems também podem ser síncronos ou assíncronos, a 2 ou a 4 fios, half-duplex ou 
full-duplex. Eles podem operar em meios privativos ou comutados, trafegar em baixas ou altas 
velocidades. Os modems normalmente possuem uma interface digital (V.24, V.35, G.703, V.11, etc.) que 
faz a conexão com o DTE, permitindo a transferência dos dados binários entre os mesmos. Também, os 
modems possuem uma interface de linha  que é conectada ao meio de transmissão, para se comunicar 
com o outro modem ligado remotamente a esse meio. A figura 3.1 ilustra a conexão entre DCE e DTE e 
situa suas interfaces.

 

 

         Interface digital                        meio de transmissão                 interface digital   
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Figura 3.1 – Conexão de DCE com DTE.

3.1.1 – MODEM DIGITAL OU BANDA-BASE

 

Em um modem banda-base a sequência de dados em sua interface digital (V.24 ou EIA RS-232 C) 
é do tipo NRZ (não retorna a zero). Este sinal assume dois níveis, que são zero (0) e um (1). Se por 
ventura este sinal fosse transmitido por uma linha o alcance seria limitado devido as características 
intrínsecas deste, não sendo ele apropriado para isso [MON90]. Este sinal requer uma codificação para 
que alcance alguns objetivos, como: 

a)      trabalhar em uma faixa de frequência que possua pouca componente DC;

b)      conter uma boa informação de sincronismo a fim de facilitar sua recuperação no modem receptor;

c)      possuir boa imunidade ao ruído e;

d)      deve ser menos complexo possível, a fim de aumentar a confiabilidade e diminuir o custo. 
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Algumas possíveis codificações são apresentadas na figura 3.2.

 

 

Figura 3.2 – Codificações em banda-base [MON90].

Com este modem as transmissões são feitas apenas através de linha física e o mesmo possui 
algumas limitações; sendo a velocidade de transmissão inversamente proporcional à distância  alcançada. 
Isto é rigoroso devido as degenerações de um sinal ao longo de uma linha física, causadas pelas:  
atenuações,   ou distorções e/ou  ruídos. 

 

 

3.1.2 – MODEM ANALÓGICO

 

Enquanto em um modem digital o sinal é codificado, em um modem analógico o sinal é 

modulado. Esta modulação é um método que modifica o sinal que entra pela interface digital do modem, 

fazendo com que este, agora de características analógicas, seja lançado ao meio de transmissão. Apesar 

das degenerações que ocorrem  no   meio   de  transmissão, o modem analógico possui circuitos internos 

(equalizadores, filtros, demoduladores, AGC) que corrigem com maior facilidade estes problemas. 

Devido a estes recursos é possível cobrir maiores distâncias que os modems digitais e até mesmo com 

melhor qualidade; e transmitir dados através de linha física e canais de transmissão (rádios, satélites, 

multiplex FDM e PCM).  Estes equipamentos são mais complexos e com recursos para correção de erros;  

assim sendo, o custo deles serão mais elevados.

“A taxa de modulação  é definida como sendo a quantidade de modulações  feitas durante um 
segundo e ela é dada em baud. Se uma modulação possui somente dois símbolos, a taxa de modulação 
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será igual à taxa de transmissão. No entanto, em transmissão de dados, também se utilizam modulações 
com mais de dois símbolos, ou seja,  a cada símbolo corresponde 2, 3 ou 4 bits” [MON 90]. Como mostra 
a equação 3.1, de forma genérica, o número total de símbolos será uma potência de 2, pois o sinal digital 
é binário:

                                                            M = 2N                                                                  (3.1)

Onde :           M = total de símbolos

                      N = bits por símbolo

 

Uma modulação será realizada a cada grupo de N bits. Então, a taxa de modulação será menor ou igual à 
taxa de transmissão, como mostra a equação 3.2.

 

                                               Vm = Vt/N = Vt/log2M                                        (3.2)

 

Onde :           Vm = taxa de modulação [ baud ]

                      Vt = taxa de transmissão [ bps ]

                       N = bits / símbolo

                       M = total de símbolos

                      log2 =  logarítmo na base 2

 

O resultado de log2M, é exatamente o número de bits em cada símbolo, conforme se pode ver na tabela 
3.1.

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.1 – Logarítmo de M na base 2 [MON90].

 

A faixa de frequência ocupada pelo sinal modulado depende basicamente da taxa de modulação, e 
não da velocidade de transmissão. Uma grande vantagem da modulação efetuada por estes modems é que, 
apesar do canal multiplex conter uma faixa que vai de 300 a 3400Hz, pode-se obter taxa teórica máxima 
de transmissão de dados até 24,8Kbps. Portanto, como a faixa de frequência disponível é de 3100Hz, tem-
se que :

 

                                               Vm = 3100 bauds

E se,

                                                 N = log2M = 8 bits (valor máximo)

Então :

                                                Vt = Vm x log2M 

 

                                                 Vt = 3100 x 8

                                                 Vt = 24800 bps ou 24,8 Kbps 

 

Sabe-se que a taxa de modulação depende da velocidade de transmissão e da quantidade de 
símbolos dessa modulação. Três métodos de modulação mais específicos para a transmissão de dados, 
são: 

a)      FSK – Modulação por deslocamento de frequência;

b)      DPSK – Modulação por deslocamento diferencial de fase;

c)   QAM – Modulação por deslocamento de fase e amplitude.
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Normalmente as modulações que utilizam dois símbolos são do tipo FSK e as  que utilizam mais 
de dois, são DPSK ou QAM. Na modulação FSK, quando o bit de dados for  1 (um) a frequência da 
portadora é por exemplo F1 e quando o bit de dados passar para  0 (zero) a frequência da portadora altera 
para F2. A figura 3.4 mostra a modulação do tipo FSK.

 

 

Figura 3.4 – Modulação FSK [ALV92].

Na modulação DPSK a fase da portadora é alterada, em graus diferentes, conforme a disposição 
dos símbolos, mantendo a amplitude constante. A figura 3.5 mostra uma modulação do tipo DPSK.

 

 

Figura 3.5 – Modulação DPSK [ALV92].

 

Na modulação QAM a fase e a amplitude da portadora são alteradas, conforme a disposição dos 
símbolos dos dados de entrada. A figura 3.6 mostra uma modulação do tipo QAM.
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Figura 3.6 – Modulação QAM [MON90].

 

 

 

3.1.3 – MODO DE OPERAÇÃO DO MODEM

 

A transferência da informação através de um circuito de transmissão de dados se processa de um 
ponto da rede para outro, sendo que os três modos de operação são: Simplex, Half-duplex e Full-duplex 
[ALV 92]. 

O modo simplex permite a operação em apenas um único sentido de transmissão. Já o modo half-
duplex permite a operação em ambos os sentidos de transmissão, alternadamente. E o modo full-duplex 
permite a operação em ambos os sentidos de transmissão, simultaneamente. Hoje em dia é comum se usar 
o modo full-duplex e dependendo do meio utilizado,  ele pode ser a 2 ou a 4 fios. Na figura 3.7 é 
mostrado os modos de operação do circuito de transmissão de dados.

 

 

SIMPLEX – 2 OU 4 FIOS
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HALF-DUPLEX – 2 OU 4 FIOS

 

 

FULL-DUPLEX – 2 OU 4 FIOS

 

 

 

 

Figura 3.7 – Modos de operação do 
circuito de transmissão de dados.

 

3.1.4 – MODO DE TRANSMISSÃO DO MODEM

 

Na composição do sinal de dados a ser transmitido, deverá haver bits de sincronismo, que farão o 
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controle da mensagem, fazendo com que o equipamento receptor reconheça o início e o fim de uma 
mensagem. Esses sinais podem ser assíncronos ou síncronos.

 

 

TRANSMISSÃO ASSÍNCRONA

 

A transmissão assíncrona é um método que possibilita ao terminal o reconhecimento do início e do fim de 
cada caracter, através de sinais destinados a indicar ao receptor o início e o término da transmissão da 
informação considerada. Esses sinais de sincronismo de caracter são denominados de start e stop. O 
terminal receptor deve possuir conhecimento prévio dos intervalos de tempo em que ocorrem os diversos 
bits de cada caracter, através do uso de um clock apropriado que dispara ao ser detectado o sinal start e 
opera durante a sequência de bits do caracter. O sinal stop, ao ser reconhecido, desarma o referido clock, e 
aguarda o próximo start. A figura 3.8 ilustra a estrutura de um caracter para transmissão assíncrona, onde 
o sincronismo  é iniciado e mantido durante a transmissão desse caracter.

 

Figura 3.8 – Estrutura típica de um caracter em modo start-stop.

Normalmente, o sinal start tem a mesma duração T do pulso binário que representa um bit, 
enquanto a duração do sinal stop é da ordem de 1, 1.5 ou 2 bits. Como condições pré-estabelecidas, o start 
será sempre representado pelo bit 0 (zero) e o stop sempre pelo bit 1 (um). Observando esse sinal, 
verifica-se que uma parte do tempo é dedicada ao transporte de informação e os sinais de start e stop são 
controles de sincronismo que fazem parte do sistema não sendo ambos informações úteis. Em 
consequência disso tem-se uma eficiência não muito alta para esse modo de transmissão. Por exemplo, se 
informação útil é igual a 8 bits, start é igual a 1 bit e stop também igual a 1 bit,  tem-se:

 

Eficiência = informação útil/ informação total = 8 : 10 = 0.8 x 100% = 80%

 

No entanto, esse é um sistema muito simples e de equipamentos com baixo custo. Uma das 
vantangens da transmissão assíncrona é que: cada caracter é auto-suficiente, pois contém, além da 
informação, sua própria sincronização; outra vantagem é que ele é simples de gerar e detectar, permitindo 
a construção de equipamentos a um custo baixo. No entanto, não é possível conseguir alta velocidade 
devido a possíveis erros de sincronismo e além disso a transmissão assíncrona é ineficiente pois precisa 
dos elementos de partida e parada para cada caracter.
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TRANSMISSÃO SÍNCRONA

 

Neste tipo de transmissão os dígitos de informação são transmitidos em instantes bem definidos, 
divididos em blocos, compostos de diversos caracteres, cujos bits são transmitidos em intervalos de 
tempos iguais, e os terminais transmissor e receptor devem estar permanentemente sincronizados durante 
toda a transferência da informação. Na transmissão síncrona, os bits de cada caracter são seguidos, 
imediatamente, pelos do próximo caracter, sem interrupções ou elementos de sincronismo. Em um 
sistema de transmissão síncrona, o caracter fica como o da figura 3.9.

 

 

Figura  3.9 – Estrutura típica de um caracter em modo síncrono.

 

O bloco deve ser iniciado com um padrão  de sincronismo cuja finalidade é realizar a 
sincronização do receptor com o transmissor. Este padrão poderá ser uma sequência de bits que não 
ocorra em hipótese alguma na combinação do código de caracteres de informação. Para estabelecer o 
sincronismo são necessários no mínimo dois desses caracteres. Na figura 3.10 tem-se o formato típico de 
um bloco em sistemas de transmissão síncrona.

 

 

Figura 3.10 – Formato típico de um bloco em sistemas de transmissão síncrona.

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s1281"
  type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:-.9pt;margin-top:20.7pt;width:405.9pt;height:103.2pt;z-index:63;
  mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
  o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono241998_arquivos/image076.wmz" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PI3.Image"
  ShapeID="_x0000_s1281" DrawAspect="Content" ObjectID="_1052030724">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s1280"
  type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:-19.8pt;margin-top:18pt;width:444.45pt;height:102.2pt;z-index:62;
  mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
  o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono241998_arquivos/image074.wmz" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PI3.Image"
  ShapeID="_x0000_s1280" DrawAspect="Content" ObjectID="_1052030722">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



Como o comprimento dos textos é variável, devem ser inseridos caracteres especiais para 
estabelecerem o início e o fim dos diversos itens, tais como :

SOH – início de cabeçalho

STX – início de texto

ETX – fim de texto

EOT – fim da transmissão

 

Deve haver  melhor aproveitamento de espaço para transmitir informação pura, pois não existe 
start  e stop para cada caracter, é uma das grandes vantagens da transmissão síncrona. Outra vantagem é 
quando se tem uma única marca de sincronização inicial podendo torná-lo maior e complexo, dando 
maior confiabilidade à detecção de início de sincronismo. Por outro lado, havendo erro de sincronismo, 
perde-se todo um bloco de informação. Outra desvantagem nesse tipo de transmissão é que os 
equipamentos são mais caros, pela necessidade de maior precisão na geração dos sinais e de maior 
sincronismo ao longo do bloco. 

Em uma transmissão síncrona, a eficiência pode ser maior, dependendo da relação entre o número 
de caracteres de informação e o número total de caracteres. Por exemplo, se informação útil = 128 
caracteres, informação total = 128 + 10 (controle) = 138 caracteres. Portanto, tem-se: 

 

              Eficiência = 128 : 138 = 0.9275 x 100% = 92.75%. 

     

Assim sendo, pode-se dizer que uma transmissão no modo síncrono costuma ter uma eficiência sempre 
maior que no modo assíncrono.

 

 

3.2 – TECNOLOGIAS 

 

Existem várias tecnologias de equipamentos de comunicação de dados. Elas se adaptam a 
aplicações de seus usuários, variando quanto a taxa de transmissão, ao modo de transmissão e operação, 
em que meios elas se conectam, aos tipos de interfaces digitais que as tecnologias possuem para conexões 
com os DTEs, etc. Há modems que variam desde baixas até altas velocidades, como existem 
multiplexadores de dados que recebem em suas interfaces digitais (portas secundárias) sinais de dados 
provenientes de vários DTEs e converte em um único sinal que é  enviado através de uma porta principal 
a um modem. Há também os modems e os multiplexadores ópticos. Estes multiplexadores ópticos ou não, 
são muito utilizados para otimizar um meio de transmissão.

 

 

3.2.1 – MODEM DE BAIXA VELOCIDADE



 

Esta é uma faixa de modems que abrange velocidades inferior a 64Kbps, sejam eles analógicos ou 
banda-base, normalmente possuem interface V.24, com velocidades que variam de 1200 bps a 33,6 Kbps, 
síncrono ou assíncrono, half ou full-duplex, a 2 ou a 4 fios, comutado ou privativo, podendo transmitir 
através de uma rede metálica, propriamente dita, ou em canais de equipamentos de transmissão ou através 
dos dois meios ao mesmo tempo. Dependendo do fornecedor, os equipamentos podem ou não serem 
gerenciáveis, permitindo acesso local ou remoto, facilitando a execução de testes e localização de falhas.

As aplicações para esses equipamentos são as mais diversas possíveis, atendendo as atividades 
bancárias, interligando através de acesso on-line os caixas, os terminais de extrato e saque dos PABs 
(Postos de Atendimento Bancário) à agência central. Também propicia, acesso discado à Internet, acesso 
a sistemas de gerenciamento, permite emissão de notas fiscais para carregamento de caminhões em 
atacadista, etc.

 

 

3.2.2 – MODEM DE ALTA VELOCIDADE

 

Estes equipamentos operam com velocidades maiores ou igual a 64 Kbps. Geralmente são 
modems banda-base síncrono, operam no modo full-duplex, a 2 ou a 4 fios, em linhas físicas, ou em 
equipamentos multiplex PCM ou em fibras ópticas. Apresentam grande versatilidade na interface digital, 
podendo ser utilizados com interface V.11 (V.36),  V.35 ou G.703, conforme a aplicação requerida. 
Normalmente esses modems são gerenciáveis, podendo serem acessados tanto local como remotamente, 
facilitando a configuração dos mesmos, permitindo a execução de testes e ainda podendo isolar e localizar 
prováveis falhas, que possam ocorrer nos próprios equipamentos como também no meio físico, podendo 
até mesmo diagnosticar possíveis falhas em equipamentos de clientes.

Como aplicações mais comuns destes equipamentos temos: interligação de PABX digital do 
cliente com a central pública, interligação de redes LANs, acesso a backbone Internet, realização de 
vídeoconferência, etc.

 

 

3.2.3 – HDSL (HIGH bit rate DIGITAL SUBSCRIBER LINE)

 

Esse foi o primeiro modem da família xDSL a ser introduzido no mercado causando uma grande 
revolução para as operadoras de telefonia e também para os clientes comerciais. Podemos dizer que o 
objetivo do sistema HDSL é possibilitar, as operadoras de serviços públicos, o fornecimento de serviços 
digitais de alta velocidade aos seus clientes utilizando a infraestrutura local da rede metálica existente. A 
tecnologia de modulação 2B1Q fornece operação total a 2 Mbps através da rede metálica, numa 
qualidade  de transmissão que é comparável à fibra óptica. 

O sistema de acesso HDSL também permite ao operador da rede, através do sistema de 
gerenciamento remoto, o isolamento de falha e o restabelecimento  de serviço rapidamente. Uma outra 
grande vantagem deste equipamento é a de fornecer alimentação para o modem remoto através da linha 
física                           (telealimentação), quando não existe a facilidade de alimentação de tensão DC nas 
dependências do cliente.



Na configuração  mais básica, o sistema HDSL é composto de duas unidades terminais, uma na 
estação central do provedor de serviço e a outra nas instalações do cliente. O sinal do sistema HDSL é 
transportado entre as unidades sobre a infra-estrutura de rede metálica existente, cobrindo uma distância 
máxima de 3 Km.  O formato de transmissão é full-duplex, transmitindo metade do sinal de 2 Mbps, 
bidirecionalmente, sobre cada par da rede metálica, com uma capacidade de 1.168 Kbps em cada par 
metálico. Assim, para um  sinal E1 (2.048 Mbps), cada par deve transportar 1.024 Mbps de dados. 
Utilizando o código de linha 2B1Q, cada símbolo transmitido contém realmente 2 bits de dados, o que 
divide a taxa de transmissão de símbolo para 512 Kbaud/s. Incluindo o cabeçalho do sistema HDSL, a 
taxa de transmissão é 584 Kbaud/s por par [WEST97].  

O sistema fornece 2 tipos de interfaces alternativas para o cliente: interface para quadro E1 a 2 
Mbps (G.703, G.704) ou interface para dados  a  N x 64 Kbps  (V.11, X.21, V.35, RS530, V.36), ou ainda 
interface para dados a 2Mbps   (10BaseT - padrão Ethernet). 

 

APLICAÇÕES DO SISTEMA HDSL

 

Ganho de par é uma das aplicações, onde uma  operadora de telecomunicações pode otimizar sua 
rede metálica, pois é capaz  de transmitir um quadro E1 equivalente a 30 canais de voz, em apenas 2 pares 
de fios, ao invés de 30 pares de um sistema analógico, como mostrado na  figura 3.11.

 

Central                   modem          Rede 
metálica           

modem                                   PABX

                                                                 4 fios

 

Figura 3.11 – Interligação de um PABX digital do cliente a uma central pública.

 

Em  áreas onde a instalação de rede metálica ou de fibra óptica não é viável, um laço local de 
rádio pode conectar os assinantes à rede de telecomunicações. Para isto, as unidades do sistema HDSL 
podem ser utilizadas para enviar um quadro E1 completo sobre fios metálicos desde a central telefônica 
até a estação rádio-base. 

O sistema HDSL pode fornecer o enlace entre as estações rádio-base remotas e as centrais, 
chamado de enlace celular.

Porta E1 fracional, é uma aplicação onde as operadoras de telecomunicações podem fornecer e 
tarifar serviços sub-E1, possibilitando a clientes de menor porte comprar menos timeslots do que os 
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fornecidos por um enlace E1 completo. Os serviços podem ser expandidos para um serviço E1 completo, 
sem a necessidade de equipamentos adicionais.

Operação ponto-multiponto, é uma aplicação ainda não disponível no Brasil, onde as operadoras 
de telecomunicações podem dividir os 30 timeslots disponíveis entre duas estações separadas. Cada 
estação pode ser fornecida com até 15 timeslots de usuários. O sistema HDSL  pode ser utilizado para 
implementação de serviços ISDN de taxa primária e também pode ser utilizado para conectar edifícios, 
serviços de rede LAN e de vídeo, o qual denomina-se de conectividade.

 

 

3.2.4 – ADSL (ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE)

 

A tecnologia  ADSL, ou Linha Digital de Assinante Assimétrica, outro elemento da família xDSL, 
também está revolucionando o mundo, apesar de estar chegando timidamente. O sistema ADSL com uma 
técnica diferente de modulação permite o tráfego de sinais digitais em linhas telefônicas comuns, ao 
mesmo tempo em que haja uma conversação através desta linha. Ou seja, permite ocorrer a transmissão 
de dois sinais simultaneamente, sem que haja interferência entre eles [ADSL]. A taxa de transmissão é 
inversamente proporcional a distância alcançada. Este modem possui interface 10BaseT tanto no lado de 
assinante como no lado de central, podendo ser conectados a PCs, Ethernet hub, Ethernet bridge, Ethernet 
switch, ou router.

Graças ao uso de técnicas avançadas de tratamento do sinal, pode-se ter velocidade de recepção 
(downstream) chegando na casa de 9 Mbps e velocidade de transmissão (upstream) chegando na ordem 
de 1.5 Mbps. O nome assimétrico é devido as diferentes taxas de velocidades para transmissão e 
recepção, não obedecerem nenhum padrão [ADSL].

Em uma Comnet em Washington, capitaneada pela Microsoft e outras 35 empresas de 
telecomunicações, foi anunciado oficialmente a formação do consórcio Universal ADSL Working Group, 
cujo objetivo principal é acelerar a padronização do que eles chamam de ADSL G.Lite, ou seja, um 
ADSL simplificado com taxa de transmissão até 2 Mbps (downstream) e 640 Mbps  (Upstream).

Existem duas técnicas de modulação utilizadas por modems ADSL: CAP e DMT. Hoje 90% dos 
fabricantes adotam modulação CAP (Carrierless Amplitude Phase modulation)  e o consórcio  Universal 
adotou o tipo DMT (Discrete Multi-Tone modulation).

A CTBC Telecom (operadora privada de telecomunicações, situada no Brasil) foi a terceira 
empresa no mundo a disponibilizar o serviço ADSL comercialmente, para acesso a Internet. Isto se deu 
em 1997. A timidez das operadoras em utilizar tecnologia ADSL, deve residir no fato dos altos 
investimentos que elas fizeram com o serviço RDSI [RUF98].

 

 

APLICAÇÕES DO SISTEMA ADSL

 

Além de serem usados para acesso a Internet e acesso remoto a uma rede Ethernet, como mostra a 
figura 3.12, o ADSL na verdade nasceu para atender o anseio de algumas operadoras para o serviço 
vídeo-on-demand, mas para isso, exigia que os modems tivessem velocidade de no mínimo 6 Mbps, para 



permitir transmissão de vídeo com qualidade de TV, no formato MPEG-2. Existem trials ADSL pelo 
mundo, onde não se falam em Internet; mas sim,  em multimídia, serviços de vídeo, tele-educação, etc 
[RUF98].

 

 

      Rede Ethernet                                                                       Hub

 

   Bastidor ADSL lado central

             

 Modems ADSL de assinantes             

 

Figura 3.12 – Acesso à rede Internet e a uma Ethernet através de modems ADSL.

 

 

3.2.5 – MODEM ÓPTICO

 

Os modems ópticos transmitem o quadro E1 (2,048 Mbps) , o T1 (1,544 Mbps) e  fracionários  de 
N x 64 Kbps através da fibra óptica single-mode ou multimode [RAD97]. Existem também os optomux 
que aceitam vários sinais em suas diferentes interfaces ou até mesmo equipamentos que comportam até 

Router
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16 interfaces G.703 para sinais E1, passando os mesmos por uma técnica de multiplexação e conversão 
para um sinal óptico.

 

Estes modems trabalham com interfaces G.703, V.35, V.36. Quando se está trabalhando com a 
interface G.703, a mesma suporta somente os sinais elétricos E1 e T1, com a respectiva codificação HDB-
3 e B8ZS. Este sinal elétrico é convertido em um sinal óptico provindo de um diodo led ou de emissor 
laser, sendo transmitido através da fibra [RAD97]. Na recepção o sinal óptico é convertido para o sinal 
elétrico. Esse tipo de equipamento possui algumas  vantagens, como mostrado a seguir:

a)      Garantia de qualidade do sinal transmitido;

b)       Menor atenuação por Km de cabo óptico, podendo cobrir maiores distâncias;

c)      Imunidade a ruídos externos, a interferência elétrica, a sinais de RF, a descargas atmosféricas, etc;

d)      Permite utilização de repetidores ópticos; e

e)      Como a largura de banda de uma fibra óptica está na faixa de  Ghz, é possível a colocação de 
equipamentos que fazem a multiplexação dos sinais elétricos, podendo otimizar a rede óptica.

 

E como desvantagens podemos citar :

a)      Em um eventual rompimento da fibra, o restabelecimento é um pouco mais demorado; e

b)      Custo de implantação elevado, pois uma rede óptica não é como uma rede metálica, que abrange 
toda uma área até o usuário final.

 

APLICAÇÕES DO SISTEMA ÓPTICO

 

O modem óptico pode interligar o PABX digital do cliente à central pública CPA, podendo 
disponibilizar o equivalente a 30 canais de voz ou até 120 canais se por acaso utilizarmos um optomux de 
4 x E1, em apenas um par de fibras ou mesmo em uma única fibra óptica.

 Em áreas onde a instalação de fibras ópticas são inviáveis, a existência de um rádio pode conectar 
os assinantes à rede de telecomunicação. Para isto, um link de modem óptico ou de equipamento 
optomux, pode enviar um ou mais quadros E1 interligando uma central telefônica a uma estação rádio-
base. Isto também pode ocorrer para ligar estações rádio-base (ERB) dos celulares.                   

Estes equipamentos ópticos podem ser também utilizados para conectar edifícios e serviços de 
rede LAN e de vídeo. A figura 3.13 mostra um link com multiplexadores ópticos interligando redes LANs 
e PABX digital de cliente com a central pública. 

 



 

 

                          OPTOMUX                   FIBRA ÓPTICA                 OPTOMUX

PABX CLIENTE

 

                                                                    REDES ETHERNET

 

 

Figura 3.13 – Aplicações de um sistema óptico.

 

3.3 – PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

 

O protocolo está relacionado com a disciplina de controle da linha, ou seja, a partir do momento 
que se tem equipamentos de dados ligados entre si, se torna necessário definir um conjunto de regras e 
procedimentos para que haja controle sobre a transferência de dados entre os mesmos, podendo ser ela 
assíncrona (Start/Stop) ou síncrona (BSC, SDLC, etc.), para redes de comunicação a longa distância. As 
funções básicas de um protocolo são sincronismo, endereçamento e controle de erro. Uma outra 
característica dos protocolos, que está diretamente relacionada com a disciplina, é a forma como o 
protocolo é orientado, ou seja, como é feito o tratamento das suas funções, podendo ser a bit ou a byte. 
Nos protocolos orientados a byte existe um conjunto de caracteres convencionados para desempenhar 
determinadas funções, já para os protocolos orientados a bit essa funções são desempenhadas por 
conjuntos de bits que tem significado para algumas camadas da arquitetura. O BSC (Binary Synchronous 
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Communications) e o Start/Stop são  exemplos de protocolos orientados a byte e o SDLC (Synchronous 
Data Link Control) e o HDLC (High-Level Data Link Control) são exemplos de protocolos orientados a 
bit.

O protocolo Start/Stop é um dos mais antigos protocolos desenvolvidos para a comunicação de dados, e 
ainda, assim, ele é muito usado. É um protocolo assíncrono, ou seja, para cada caracter de dado 
transmitido é necessário estabelecer novo sincronismo. O protocolo BSC fornece um conjunto de regras 
para a transmissão síncrona de dados codificados em binário. O protocolo HDLC foi especificado pela 
ISO (Organização Internacional para Padronização), e é utilizado na recomendação X.25 do ITU-T. É um 
protocolo síncrono, full-duplex e suporta configurações ponto-a-ponto ou multiponto operando em linhas 
privadas ou discadas. Cada bloco transmitido no protocolo HDLC deve obedecer sempre ao mesmo 
formato: iniciando com o campo Flag, precedidos pelos campos de endereço, controle, informação, FCS 
(Frame Check Sequence) e o Flag, respectivamente [ALV 92].

No formato do frame HDLC, o campo flag possui como função delimitar o início e o fim de um 
frame, sendo que assumem o mesmo valor binário (01111110). O flag também dispara o algorítmo de 
verificação de erro. O campo de endereço segue imediatamente  ao flag,  tendo como objetivo  identificar  
a estação de origem e de destino. O campo de controle descreve o tipo de frame, se é comando ou 
resposta. Esse campo possui três formatos: supervisão, gerenciamento ou informação. O formato de 
supervisão  é utilizado para representar funções de controle de supervisão, como por exemplo: 
confirmação e retransmissão de frames. O formato de gerenciamento é empregado nas funções de 
controle dos enlaces, como: iniciar estações e tratar de frames fora de sequência. Por último, o formato de 
informação é usado para representar as transferências de informações através da rede. O campo de 
informação é um campo variável que contém os dados a serem transmitidos, sendo que seu tamanho 
máximo deve ser especificado no  sistema em que é usado. O campo FCS contém 2 bytes, que é o 
resultado  da computação do CRC (Cyclic Redundancy Check). Esse campo é o resultado da aplicação da 
técnica de verificação de erros CRC. Após a aplicação do polinômio gerador, os dígitos inteiros do 
quociente são ignorados e o transmissor envia o resto da operação como o campo FCS. A figura 3.14 
mostra o formato do frame HDLC. 

 

 

Figura 3.14 – Formato do frame HDLC [ALV92].

 

O protocolo SDLC , embora com aparência análoga ao HDLC, não possui correspondência direta 
com este, uma vez que as arquiteturas para os quais foram desenvolvidos são completamente diferentes. 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s1334"
  type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:9pt;margin-top:33.35pt;width:377.65pt;height:159.2pt;z-index:116;
  mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
  o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono241998_arquivos/image124.wmz" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PI3.Image"
  ShapeID="_x0000_s1334" DrawAspect="Content" ObjectID="_1052030744">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->



Portanto, não permite comparar suas funções e recursos, pois para isso seria necessário analisar toda a 
arquitetura e não apenas os protocolos de forma isolada [ALV92].

 

 

3.4 – INTERFACES PARA SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

 

A interação entre ETD e ECD é feita através de interfaces definidas nas recomendações do ITU-T. 
Em geral, essas interfaces representam a fronteira entre o usuário e a autoridade de telecomunicações. 
Para assegurar que equipamentos de diferentes fabricantes possam ser interconectados (tanto mecânica 
como eletricamente), acordaram-se especificações para essas interfaces físicas. 

A interface é, dessa maneira, um importante ponto de teste para análise de dados durante a 
operação normal ou para medições e simulação de erros quando fora de serviço. Uma  transferência 
incorreta de dados pode ser  resultado  de sinais anormais na interface. As falhas podem ocorrer por: 
amplitudes muito baixas ou tempos de subida muito lentos, sinais ausentes ou interrupções esporádicas, 
sinais de relógio distorcidos e sinais de indicação ou controle incorretamente sincronizados. Essas falhas 
podem ser isoladas frequentemente através  do uso de um simples equipamento de teste. Certos fatos 
sobre a interface devem ser conhecidos antes que as medidas possam ser realizadas, como por exemplo, 
as linhas  da interface e suas funções; as características elétricas dos sinais na interface; o tipo de 
conector  usado e a disposição dos pinos. Por serem interfaces de grande uso em comunicações de dados, 
será descrito neste trabalho um pouco sobre as interfaces da série V. Exemplos de interfaces da série V 
são: V.24, V.35, V.36, V.37 e RS 449 [www.itu.int/itudoc/itu-t/rec/v.html].

 

 

 

 

3.4.1 – INTERFACE CCITT V.24

 

Essa interface é descrita também na US standard EIA-RS232-C, ou melhor, nos Estados Unidos 
pela EIA (Eletronic Industries Association). No Brasil, os modems devem atender ao padrão Telebrás 
225-540-730 de 1986, ou seja, baseado nas normas CCITT V.24 e EIA-RS232-C. Esse padrão define as 
características elétricas dos sinais, as características mecânicas e a função de cada sinal [WG]. Um 
sistema de comunicação de dados em sua forma mais simples, onde estão situadas as interfaces, é 
mostrado na figura 3.15.
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Figura 3.15 – Localização da interface em um sistema de comunicação de dados.

 

            Essa interface pode ser usada para uma taxa máxima de transmissão de 20 Kbps. O 
comprimento máximo para a interface é de 15 metros, sendo isso particularmente importante quando se 
transmitem dados à maior velocidade permitida pela interface. Será dada importância aos sinais da 
interface, em seus respectivos pinos do conector. A figura 3.16 mostra o tipo de conector padrão para a 
interface V.24. O conector é definido pela norma ISO DIS 2110, publicada pela Organização 
Internacional de Normalizações [WG]. 

A cada pino do conector de interface corresponde um circuito cuja denominação  seguida é aquela 
da recomendação CCITT V.24. Os circuitos são divididos em 4 categorias: circuitos de dados, circuitos 
de sincronismo, circuitos de controle e circuitos de teste. Todos os sinais têm seus níveis referenciados ao 
pino 7, que corresponde a referência de tensão 0 volt. Na tabela 3.2 é apresentada a designação 
internacional das linhas da interface.

 

Figura 3.16 – Conector RS232-C [WG].
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Tabela 3.2 – designação das linhas de interface [WG].

Através da figura 3.16 pode-se mostrar a sequência de sinais nas linhas da interface:

                                                Transmissor

                                                ETD interroga:

                                                108 terminal pronto ou terminal operacional

                                                ECD confirma com:

                                                107 modem pronto ou modem operacional

                                                ETD interroga:

                                                105 solicitação para transmitir

                                                ECD confirma com:

                                                106 pronto para transmitir

                                                ETD interroga:
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                                                103 dados a transmitir

 

                                                Receptor

                                                ECD confirma com:

                                                109 recebendo portadora  ou portadora detectada

                                                ETD aguarda:

                                                104 dados recebidos

 

Os sinais de relógio servem para manter sincronizados a transmissão dos dados com a recepção 
dos dados na outra extremidade. O sinal de sincronismo para transmissão síncrona é normalmente 
fornecido pelo ECD (linha 114), sendo também gerado pelo ECD (linha 115) na recepção. Para sinais de 
dados nessa interface, normalmente se emprega o tipo NRZ (não retorna a zero) binário. Para 
procedimentos bit orientados como SDLC, é usado o tipo NRZI (não retorno a zero invertido). Além dos 
tipos de sinais, a figura 3.17 mostra a relação entre o relógio e os sinais de dados.

 

 

 

Figura 3.17 – Relação entre o relógio e os tipos dos sinais de dados [WG].

 

3.4.2 – INTERFACE CCITT V.35
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A interface V.35, mostrada na tabela 3.3 trabalha com taxas de transmissão de dados à 48 Kbps, 56 Kbps 
e 64 Kbps. As linhas  de dados e de relógios são balanceadas,  enquanto as linhas de controle e indicação 
são desbalanceadas, ou seja, possuem referências  em relação ao terra de sinal. O tipo de conector padrão 
para interface V.35, é mostrado na figura 3.18.

 

Tabela 3.3 – Designação das linhas da interface V.35 [WG].

 

Figura 3.18 – conector V.35 [WG].

 

3.5 – CONCLUSÃO
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Há uma grande evolução tecnológica dos equipamentos de comunicação de dados, visando atender 
as mais diversas aplicações. Os equipamentos de comunicação de dados requerem interfaces apropriadas 
para conectarem aos meios de transmissão e aos ETDs. Associado a isso, protocolos de comunicação 
garantem a segurança, a qualidade e rapidez das comunicações. Nota-se uma grande harmonia entre todas 
as partes que compõe um circuito de dados. Ou melhor, há uma interação entre os equipamentos de 
comunicação de dados, os meios de transmissão e os equipamentos terminais de dados. Portanto, percebe-
se que as interfaces permitem a integração entre todas as áreas. A comunicação de dados  também 
acontece entre ETDs diferentes, ou seja, dentro de uma rede de computadores onde existem fornecedores 
de computadores diferentes, somente foi possível a comunicação, graças a criação de padrões. Um padrão 
de grande relevância que fez com que essa comunicação tornasse realidade está descrito no próximo 
capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – ARQUITETURAS, PROTOCOLOS E PADRÕES

 

 

 

De todos os projetos de redes o mais adequado e bem estruturado foi aquele que organizou a rede 
em camadas hierárquicas, onde cada camada  oferecia funções e serviços para as camadas superiores. A 
camada de uma máquina se comunica com  a camada de mesmo nível em outra máquina, o que 
chamamos de comunicação virtual. Esta comunicação utiliza um protocolo inerente à camada deste nível. 
Estes protocolos são regras e convenções pertinentes a esta camada. Fisicamente a comunicação se dá na 
vertical entre camadas adjacentes até chegar ao meio físico, onde se dá realmente a comunicação 
horizontal, que interliga duas máquinas distintas. Pode-se então dizer que, a arquitetura da rede é um 
conjunto de camadas de protocolos.

 Durante um período da evolução dos sistemas de computadores, havia uma grande dificuldade de 
comunicação, uma vez que, os fabricantes de computadores dispunham de arquiteturas/protocolos 
proprietários. E se algum usuário quisesse interconectar computadores em uma única rede teriam que 
optar pôr  computadores do mesmo fabricante. Devido a essa grande dificuldade de interconexão, é que, 
os usuários incentivaram o processo  de padronização. O que se pretendia, era definir uma arquitetura 



padrão que fosse aberta e pública. A  vantagem da criação destes padrões, é que, além de permitir com 
que máquinas de fabricantes diferentes se comunicassem, haveria uma ampliação dos produtos que 
aderissem a suas regras. 

 

4.1 – MODELO DE REFERÊNCIA OSI

 

Daí então, foi definido  um modelo de referência para a interconexão de sistemas abertos e, foi 
proposto um modelo de 7 camadas como referência para a arquitetura dos protocolos de redes de 
computadores. O Modelo de Referência OSI (Open Systems Interconnection), mostrado na figura 4.1,  foi 
desenvolvido  pela    ISO   (International Organization for Standardization), em 1978, com a finalidade de 
coordenar padrões de interconexão entre sistemas. 

 

 

 

Figura 4.1 – Modelo de Referência OSI [TAN97].

 

Este modelo não é propriamente uma arquitetura de rede, pois ele não especifica os serviços e 
protocolos a serem utilizados em  cada camada, mas apenas informa o que cada uma deve fazer. A 
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divisão em níveis simplifica o projeto de rede, facilita a depuração de problemas, permite o 
desenvolvimento de cada nível independentemente e agiliza a adequação às novas tecnologias  de rede. 
Ao se enquadrarem no modelo OSI, os elementos de uma rede corporativa trocam dados entre si, 
transparentemente. No entanto, o ISO produziu e, ainda, está produzindo padrões para as camadas, 
embora estes padrões não pertençam ao modelo de referência propriamente dito. Cada padrão 
internacional foi produzido distintamente um do outro. Assim sendo, não se pode garantir que dois 
sistemas distintos possam trocar informações, mesmo que eles sigam o modelo de referência, pois 
diferentes opções de serviços/protocolos são aceitos por várias camadas. Portanto é necessário 
compatibilizar as opções de serviços/protocolos para todas as camadas, para que, sistemas diferentes, mas 
que estejam em conformidade com o modelo, possam se comunicar. Surgiu então a necessidade de criar 
grupos de opções de serviços/protocolos padronizados. Então a ISO se incumbiu de elaborar os 
chamados  perfis funcionais. Se dois diferentes sistemas seguissem um perfil funcional, os mesmos se 
comunicariam. Um serviço está ligado à interface que existe entre duas camadas, sendo totalmente 
transparente ao usuário. Na verdade são operações que uma camada oferece à sua superior. O protocolo 
faz o controle, do formato e do significado dos quadros, dos pacotes ou mensagens pelas entidades pares 
em uma determinada camada. 

            

 

4.2 – SERVIÇOS, INTERFACES E TRANSMISSÃO DE DADOS

 

Alguns termos precisam ser definidos para que se possa entender os serviços, interfaces e 
transmissão de dados no modelo. São eles: entidades, entidades pares, provedora de serviços, usuária do 
serviço e SAPs (pontos de acesso ao serviço). As entidades são os elementos ativos em cada camada. 
Uma entidade pode ser de software (um processo) ou de hardware (uma interface). Entidades pares são 
entidades de uma mesma camada em máquinas diferentes. Provedora de serviços é a camada que 
implementa um serviço a ser utilizado pela camada superior, chamada  de usuária do serviço. Os SAPs 
são os locais da camada inferior,  onde a camada superior acessa os serviços oferecidos. Para cada SAP, 
existe um endereço que o identifica.

Quando um usuário de uma determinada máquina A  envia uma mensagem para um usuário em 
uma máquina B, os dados a serem transmitidos, referente a essa mensagem são passados à camada de 
aplicação e eles recebem o nome de SDU (Unidade de Dados do Serviço). A entidade da camada de 
aplicação coloca um cabeçalho chamado de PCI (Informação de Controle do Protocolo), junto com os 
dados do usuário, formando um pacote denominado de PDU (Unidade de Dados do Protocolo). As PDUs 
são unidades trocadas entre entidades pares. A PDU formada pela camada de aplicação,  é então, enviada 
para a camada de apresentação como uma SDU deste nível. Já na camada de apresentação ocorre o 
mesmo que ocorreu com a camada de aplicação, ou seja, a camada de apresentação coloca um cabeçalho 
junto a SDU formando um pacote que é o PDU da camada de apresentação, e assim se repete até a 
camada de enlace, onde a mesma além de seguir os mesmos procedimentos dos níveis superiores, coloca 
um fecho chamado de FCS (Frame Check Sequence) para detecção de erros. Agora, a SDU do nível 
físico, anexa seu cabeçalho e também seu fecho, antes de passá-lo ao meio de transmissão. Agora, um 
processo inverso ocorre na máquina do destinatário, onde cada camada reconhece e retira os seus 
controles, anexados por entidades pares nas camadas da máquina de origem, repassando os dados para a 
camada superior. Isto acontece até que a mensagem chegue ao usuário da máquina B. A figura 4.2 mostra 
o caminho percorrido por uma informação transmitida por um usuário em um sistema A até o outro 
usuário em um sistema B.

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Transmissão de dados no ambiente OSI [SOA95].

 

 

4.3 – CAMADAS DO MODELO OSI

 

            Sabe-se que o Modelo de Referência OSI não é uma arquitetura de rede, portanto ele não pode 

especificar os serviços e nem os protocolos de cada camada, devendo apenas especificar a função de cada 

uma delas.

 

 

NÍVEL FÍSICO    
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É nesta camada, onde são definidas as características mecânicas (regulamentação das interfaces 
mecânicas, número e significado dos pinos dos conectores, dimensões, como eles serão usados, etc.), 
elétricas (regulamentação das interfaces elétricas, níveis de tensão, níveis de corrente, balanceamento de 
carga, etc.), funcionais (regulamentação das interfaces lógicas, dados, temporização, controle, etc.), e de 
procedimentos de comando e gerência das conexões físicas (estabelecimento de conexão, modo de 
funcionamento, liberação de conexão, etc.). Esta camada está abaixo de todas as outras e está ligada 
diretamente como o meio de transmissão que interconecta os sistemas. A função desta camada é 
transmitir os dados (cadeia de bits) através da rede sem se preocupar com o significado dos mesmos, ou 
seja, ela é responsável pela ativação, desativação e manutenção do sinal no meio físico. Apesar da 
possibilidade de ocorrência de erros na transmissão dos dados, este nível não trata deles. São exemplos de 
interfaces físicas: EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, RJ-45, AUI, etc. São considerados como equipamentos de 
nível físico os repetidores, os hubs, os modems e os multiplexadores [MUL96].

 

 

NÍVEL DE ENLACE

 

A principal função desta camada é a detecção e correção de erros, ocorridos no nível físico, 
tornando os dados confiáveis, para uso na camada de rede. Como a camada física transmite os dados 
brutos sem se preocupar com o significado e estrutura dos mesmos, a camada de enlace também assume a 
tarefa de criação e reconhecimento dos limites dos quadros e para isso, são colocados bits especiais no 
início e fim dos quadros. Esta camada resolve os problemas de quadros danificados, perdidos e repetidos. 
Uma outra função deste nível é fazer o controle de fluxo, impedindo que um transmissor rápido fique 
preso a uma recepção lenta em outra máquina, permitindo ao transmissor saber o espaço de buffer 
disponível no receptor.

 O nível de enlace foi dividido em duas subcamadas para os protocolos de LAN: LLC (Logical 
Link Control) e MAC (Media Access Control). O LLC provê a transparência para os níveis superiores da 
tecnologia de rede utilizada (Ethernet, Token Ring, FDDI) [MUL96]. O MAC é responsável pela política 
de acesso ao meio e pelo endereçamento físico, isso se deve ao fato do meio ser compartilhado. São 
exemplos de protocolos da camada de enlace, o IEEE 802.2, o Frame Relay e o HDLC. As bridges e os 
switches são considerados como equipamentos da camada de enlace . 

NÍVEL DE REDE

 

A camada de rede trata em especial, do chaveamento e roteamento de pacotes, através de sistemas 
intermediários, interligando diferentes endereços  a nível de rede. Esta camada oferece dois tipos de 
serviços: serviço orientado à conexão e não orientado à conexão. 

No serviço orientado à conexão, normalmente as rotas são previamente definidas através de 
tabelas estáticas, ou seja, a rede possui um mapeamento destes caminhos por onde trafegam os pacotes. 
Neste serviço, podemos distinguir três diferentes fases: estabelecimento de conexão, transferência de 
dados e encerramento de conexão. Portanto, no estabelecimento da conexão, um caminho é definido entre 
a origem e o destino, alocando os recursos de rede. Uma vez estabelecida a conexão, os pacotes são 
transferidos em sequência através deste caminho. Os pacotes chegam ao destino, na mesma ordem em que 
são enviados pela origem, uma vez que o caminho é único. Após a transferência da informação, encerra-
se a conexão.

Já no serviço não orientado à conexão, o caminho não é previamente definido e, também  não 
aloca recursos de rede. O caminho é dinamicamente traçado, determinado para cada pacote, podendo 



seguir caminhos distintos, não garantindo  o sequenciamento dos mesmos. Este serviço permite uma 
flexibilidade, pois aloca banda dinamicamente, além de ser mais flexível em relação a ocorrência de 
falhas na rede. Neste caso, uma grande quantidade de pacotes na sub-rede ao mesmo tempo, pode 
ocasionar congestionamento, estando o controle desse congestionamento a cargo da camada de rede.

O fato é que, no tráfego de pacotes entre duas redes, poderão ocorrer problemas devido as 
diferenças entre seus protocolos, os endereços das redes poderão ser diferentes, uma das redes poderá não 
aceitar o tamanho dos pacotes da outra rede e apesar de tudo isto, a camada de rede resolve todos estes 
problemas, permitindo a interconexão entre diferentes redes. O sistema não orientado à conexão tem a 
flexibilidade  de alocar banda dinamicamente, além de  ser mais flexível em relação a ocorrências de 
falhas na rede.

Algumas aplicações em tempo real, como voz e vídeo, não são toleradas por este tipo de serviço, 
no que diz respeito a latência e sequenciamento de pacotes, exigindo serviços orientados à conexão 
[MUL96].

 

 

NÍVEL DE TRANSPORTE

 

Nesta camada  a comunicação se dá fim a fim, ou seja, entre a entidade da máquina de origem e a 
entidade da máquina de destino; isso pode não se dar nas camadas inferiores a de transporte, onde a 
comunicação se dá entre máquinas adjacentes. O nível de transporte utiliza uma técnica de multiplexação 
(várias conexões de transporte utilizando uma mesma conexão de rede) de aplicações, garantindo que 
estas aplicações possam ser simultaneamente utilizadas sobre uma mesma camada de rede. Para 
identificar o pacote por aplicação o nível de transporte identifica em cada pacote o endereço da respectiva 
aplicação. Este endereço de aplicação é denominado port, como mostra a figura 4.3. Essa técnica de 
multiplexação é utilizada quando o tráfego gerado pela conexão de transporte é insuficiente ocupar toda a 
capacidade de uma conexão de rede. Assim sendo, pode-se dizer que várias conexões de transporte de 
baixo tráfego podem completar a capacidade de uma conexão de rede [SOA95].

 

Figura 4.3 – Endereço de aplicação [MUL96].

Outra função importante dessa camada é a de fazer o splitting (uma conexão de transporte ligada a 
várias conexões de rede) de conexões.  Já essa técnica, é utilizada para aumentar o throughput de uma 
conexão de transporte. Ou seja, para suportar o tráfego da conexão de transporte, a camada de transporte 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape
  id="_x0000_s1378" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:-12.6pt;margin-top:288.9pt;width:410.4pt;
  height:174.2pt;z-index:160;mso-position-horizontal-relative:text;
  mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono241998_arquivos/image142.wmz" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PI3.Image"
  ShapeID="_x0000_s1378" DrawAspect="Content" ObjectID="_1052030759">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



deverá criar várias conexões de rede [SOA95].

Durante a transferência de dados, pode ocorrer congestionamento na rede por duas razões: um 
elemento da rede está gerando mais tráfego do que a rede tem condições de atender ou vários elementos 
na rede necessitam enviar pacotes simultaneamente através de um único elemento de interconexão, ou 
para um mesmo destino, estando este temporariamente sem condições de tratar tantas requisições. 
Portanto, outra importante função desta camada é fazer o controle de fluxo.     O controle de fluxo fim-a-
fim da camada de transporte normalmente é implementado através do mecanismo de janelamento. O 
tamanho da janela indica quantos pacotes ou bytes podem ser enviados sem que haja confirmação através 
de um ACK (acknowledgment). Uma janela de tamanho igual a 1 indica que o elemento transmissor terá 
que esperar um ACK a cada pacote transmitido. Já uma janela de tamanho igual a 3 indica que o elemento 
poderá enviar até três pacotes sem que tenha recebido um único ACK. Quanto maior o tamanho da janela, 
mais eficiente poderá ser a comunicação, uma vez que o elemento poderá enviar mais dados de uma só 
vez.  

 

 

NÍVEL DE SESSÃO

 

O nível de sessão estabelece, gerencia e termina as sessões entre as aplicações e possui 
mecanismos para sincronização das tarefas. Esta camada permite que haja o estabelecimento de sessões 
entre usuários que estejam em máquinas distintas e  gerencia o controle de tráfego que pode ser full-
duplex (nos dois sentidos e ao mesmo tempo) ou half-duplex (em um sentido de cada vez). O 
gerenciamento de token é um serviço desta sessão. Assim, quem estiver com posse do token, é que terá o 
direito de executar as operações e justamente esse gerenciamento é para que os lados não executem  estas 
operações ao mesmo tempo. A sincronização é outro serviço da camada. Se não houvesse sincronismo, 
em uma transmissão muito longa, em que ocorresse um problema na transferência dos dados, a 
transmissão seria abortada e tudo seria retransmitido desde o início. Mas, em se tratando da existência de 
sincronismo, a transmissão dos dados continua de onde parou.  

 

 

NÍVEL DE APRESENTAÇÃO

 

A conversão do padrão recebido pela camada de aplicação, para um de padrão de rede, é uma das 
funções desta camada. A sintaxe e a semântica são de grande importância na transmissão das 
informações. A camada é responsável pela codificação dos dados de modo que a aplicação os receba em 
um formato reconhecível. Além de negociar a sintaxe dos dados na rede, o nível de Apresentação, se 
necessário, fará a tradução entre os diversos formatos de representação dos dados (EBCDIC para ASCII, 
por  exemplo). Também é função deste nível o suporte aos diversos formatos de compressão de imagem 
(GIF, JPEG), sons (MIDI, WAV) e vídeo (MPEG, AVI) [MUL96]. A criptografia pode ser utilizada nesta 
camada para prover privacidade no tráfego da informação.

 

 

O NÍVEL DE APLICAÇÃO



 

O nível de aplicação provê os serviços da rede de forma transparente para o usuário final. Uma 

aplicação tem que ter algum módulo de comunicação para ser enquadrado dentro do modelo OSI. Por 

exemplo, um processador de texto pode incorporar componentes de comunicação e permitir a 

transferência eletrônica do documento para outro nó da rede. São exemplos de padrões definidos para a 

camada de aplicação o FTAM (File Transfer Access Management), o X.400 e o VTP (Virtual Terminal 

Protocol). A figura 4.4 ilustra aplicações da camada de aplicação.

 

 

Figura 4.4 – Aplicações da camada de aplicação [MUL96].

 

 

4.4 – MODELO DE REFERÊNCIA TCP/IP

 

A rede Internet originou da antiga rede ARPANet. Em 1969 surgiu a ARPANet. Essa foi a 
primeira rede de pacotes e permitia  o compartilhamento de informações entre pesquisadores. Para essa 
rede foi proposto um protocolo de controle de rede, que permitia a transferência de dados e comunicação 
entre servidores operando em uma mesma rede. A princípio, quatro universidades foram conectadas, 
formando a ARPANet. Depois aos poucos, mais universidades foram conectando, até surgir problemas 
com protocolos. Daí então, houve necessidade de se criar um novo modelo de referência. Em 1974, pela 
primeira vez, esse modelo foi definido por Cerf e Kahn e veio a ficar conhecido como Modelo de 
Referência TCP/IP [TAN97]. Essa arquitetura foi desenvolvida com a finalidade de permitir interligar 
redes com tecnologias distintas. Como mostra a figura 4.5, esse modelo é organizado em 4 camadas, são 
elas:
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a)      Camada Interface de Rede – Tem como função compatibilizar a tecnologia específica de uma 
rede com o protocolo IP. A camada interface de rede recebe datagramas IP da camada inter-rede e os 
transmite através de uma rede qualquer, transformando os endereços IP lógicos em endereços físicos. 

b)      Camada Inter-rede – A função dessa camada é entregar pacotes, encapsulados no formato de 
datagrama IP, endereçados a uma máquina em qualquer lugar do mundo. Essa camada também se 
preocupa com o roteamento.

c)      Camada de Transporte  –  Essa camada tem como finalidade fazer a comunicação fim-a-fim, 
através de dois protocolos: TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol). O 
protocolo TCP é orientado à conexão, fazendo o controle de fluxo dos dados e enviando esses dados 
sem erros a qualquer máquina da inter-rede, de forma confiável. Já o protocolo UDP não é orientado à 
conexão, sendo requerido para aplicações onde não é necessário o controle de fluxo e nem o 
sequenciamento da mensagem, ou seja, ele é não confiável.

d)      Camada de Aplicação – Nessa camada protocolos de alto nível são utilizados para acessar serviços 
na inter-rede. Essas aplicações podem ser ou não orientadas à conexão. Algumas aplicações dessa 
camada são: FTP (File Transfer Protocol), TELNET, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e DNS 
(Domain Name System). O FTP é um protocolo que permite a transferência de arquivos entre 
máquinas e que utiliza o TCP como transporte. O TELNET é um protocolo de terminal virtual, que 
utiliza o TCP como transporte. O SMTP é um protocolo de correio eletrônico e o DNS que faz o 
mapeamento de nomes de máquinas em endereços de rede.  

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Camadas do modelo de referência TCP/IP [SOA95].
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Existe ainda, uma interdependência dos protocolos da camada de aplicação, com relação aos protocolos 

de transporte utilizados. A figura 4.6 ilustra muito bem essa relação.

 

Camada  de Aplicação

 

 

 

 

 

Camada de
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Figura 4.6 – Interdependência dos Protocolos.
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Determinada época quando se pensava em criar um padrão para interconexão de redes, as 
dificuldades de comunicação eram enormes, pois as arquiteturas eram proprietárias até então. As 
comunicações somente eram possíveis entre equipamentos de mesmo fornecedor. Portanto, com a criação 
do Modelo de Referência OSI , houve um desenvolvimento e uma expansão das redes, muito grande. 
Devido a padronização diversos fornecedores passaram a desenvolver equipamentos para interconexão, 
buscando ganhar alguma fatia no mercado e quem ganhou com isso foram os clientes e usuários que, com 
a grande concorrência dos fornecedores os custos de hardwares começaram a cair.  

 

 

 

 

 

 

 

5 – REDES DE COMPUTADORES

 

 

 

Na década de 50, foram introduzidos os sistemas de computadores, considerados o maior feito do 

século, com a finalidade de processar e armazenar informações. No início, o processamento era 

totalmente centralizado e a operação das máquinas ficava por conta de operadores especializados devido 

ao tamanho e a complexidade das mesmas. Os usuários não tinham uma ligação direta com o 

computador   e  as   tarefas  eram  executadas  de   acordo   com   uma   ordem pré-estabelecida, o que 

podia demandar um bom tempo, pois, o  processamento era em lote. 

A partir dos anos 60, o usuário passou a acessar interativamente com o computador, foi quando 

surgiram novos avanços na área de processamento, como o compartilhamento de tempo. Daí o usuário, 

através de uma linha de comunicação executava tarefas no computador, compartilhando o tempo do 

processador, com tarefas de outros usuários simultaneamente. Este sistema era chamado de time-sharing. 

Na década de 70, importantes modificações ocorreram nos sistemas computacionais. Foram 

desenvolvidos computadores de pequenos portes, com poder computacional de processamento, 

interligados e localizados em diferentes locais de uma organização. As vantagens desses sistemas eram a 

facilidade de utilização e a acessibilidade ao usuário, favorecendo a troca de informações entre os 

usuários e permitindo compartilhamento de periféricos. Nessa época as arquiteturas de computadores 



eram proprietárias; surgiram as primeiras redes de pacotes públicas; houve um crescente 

compartilhamento dos meios de transmissão e também foi quando se deu início ao movimento para 

padronização RM-OSI da ISO. 

No início da década de 80, a introdução do PC (Personal Computer), revolucionou o mercado ao 

trazer o processamento para perto do usuário. A interface mais amigável do PC, aliada ao baixo custo, 

contribuiu para uma maior informatização das empresas. Este processo foi bastante acelerado em função  

do rápido crescimento do número de aplicações para este ambiente, tais como processadores de texto e 

planilhas de cálculo. Nesta época, o usuário deste ambiente, por desconhecer a importância do backup ou 

não dispor de ferramentas adequadas, permitia que muitas informações fossem perdidas. O usuário não 

mais tinha ao seu dispor a estrutura eficiente de segurança e confiabilidade dos mainframes. Além disso, a 

troca de disquetes entre os usuários criou um campo fértil para a proliferação de vírus, pirataria e 

duplicação de informações.

 No fim dos anos 80 as LANs (Local Area Networks) ganharam importância, provendo a 

interligação  dos PCs, com o objetivo inicial de permitir o compartilhamento de recursos caros para a 

época, como impressoras e espaço em disco. As LANs permitiram um controle maior sobre a informação 

e o melhor equacionamento dos problemas relacionados à segurança. A importância das LANs foi 

rapidamente assimilada pelas empresas, que as utilizavam basicamente para aplicações departamentais 

como bancos de dados e correio eletrônico, além de compartilhamento de impressoras e arquivos. Isto 

contribuiu para o aumento da produtividade e fez da LAN um fator diferencial para a competitividade. As 

principais tecnologias utilizadas eram o Ethernet, o Token Ring e  o FDDI. No entanto, cada 

departamento escolhia a tecnologia de LAN que melhor se adequava aos seus negócios. Isto nem sempre 

significava a utilização de um padrão único, sendo muito comum a adoção de tecnologias e sistemas 

operacionais de rede proprietários de um fabricante. Estes sistemas operacionais de rede não se falavam, 

formando ilhas de conectividade dentro da mesma empresa. Mesmo quando se optava por um único 

sistema operacional de rede, a instalação, a manutenção  e a operação decorriam sem muito critério. 

Somava-se ainda o problema de interligação  destas   LANs entre si e  com  os  demais  hosts 

(minicomputadores e mainframes). Portanto, nesta década de 80, tem-se as arquiteturas proprietárias 

ainda fortes, uma grande necessidade de interconexão dos sistemas/redes, aumentando a pressão dos 

usuários por padronização (interoperabilidade), fazendo com que esta padronização viesse a ocorrer no 

final dos anos 80. Há também um crescimento rápido da digitalização das redes públicas e implantação 

das redes corporativas integradas (voz/dados). 

Na década de 90, com o surgimento das redes corporativas baseadas em sistemas abertos, tornou-

se possível a interligação das diversas tecnologias de LANs e a integração das mesmas com os 

mainframes e minicomputadores. A padronização proposta pelas redes corporativas permitiu que os 

diversos computadores se comunicassem  independentemente das suas arquiteturas de hardware e 

software. As redes corporativas motivaram uma reengenharia das aplicações, que começaram a fazer uso 



dos recursos de distribuição de dados e de processamento. Este aumento de demanda de tráfego inter-

redes fez crescer a implantação de redes privadas X.25. É portanto, nesta década de 90 também, que 

surge  o conceito cliente-servidor, é quando se dá a interconexão de redes LAN x LAN, LAN x WAN, 

exige obrigatoriedade de sistemas abertos, acontece a interoperação entre sistemas de parceiros 

comerciais, cresce as comunicações de voz/dados sem fio e também crescimento das redes de alta 

velocidade (voz/dados/imagem). 

 

 

5.1 – CONCEITO DE REDES DE COMPUTADORES

 

Uma rede de computadores é formada por dispositivos com capacidade de processamento, que 

interligam através de sistemas de comunicação, trocando e armazenando informações e compartilhando 

recursos. O sistema de comunicação através de uma  topologia interliga os dispositivos utilizando meios 

de transmissão  e protocolos que organizam essa comunicação. A figura 5.1 ilustra uma rede de 

computadores.

 

Figura 5.1 – Rede de Computadores [SOA95].

 

As redes de computadores podem ser classificadas por escala (distância entre processadores) ou 

por tecnologias de transmissão. As tecnologias de transmissão se dividem em redes de difusão e redes 

ponto-a-ponto, como mostrado na figura 5.2. Nas redes de difusão todas as máquinas compartilham um 
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único canal de comunicação. Uma máquina envia uma mensagem em forma de pacotes, onde esses 

pacotes são recebidos por todas as máquinas. Todas as máquinas ignorarão os pacotes, menos  aquela que 

identificar o seu endereço, no campo de endereço de destino no pacote, processando o mesmo. Tem se o 

chamado broadcasting quando há o endereçamento de um pacote, no qual  todas as máquinas recebem e 

processam o mesmo. Há também o multicasting que é quando um pacote é recebido e processado por um 

subgrupo de máquinas [TAN97]. Já as redes ponto-a-ponto se caracterizam por haver várias conexões, 

uma entre cada par de máquinas. Nas redes ponto-a-ponto é bem possível que um pacote passe por uma 

ou mais máquinas intermediárias indo da origem para o destino e é normal que pacotes tomem rotas 

diferentes orientados por seu algorítmo de roteamento. 

 

Figura 5.2 – Tipos de redes [SOA95].

A distância entre os processadores também classifica as redes, como mostra a figura 5.3.
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Figura 5.3 – Classificação por escala [TAN97].

 

A conexão entre duas  ou mais redes recebe o nome de inter-rede. A Internet é um exemplo de 

inter-rede. As redes podem ser divididas em redes locais, redes metropolitanas e redes geograficamente 

distribuídas.

 

 

REDES LOCAIS
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