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8 – Conceitos da Camada Física 

Embora a camada física de qualquer sistema de comunicação esteja mais ligada à 
área de Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Física, é sempre importante ressaltar que a 
compreensão de alguns dos princípios relativos a essa camada é necessária para todos 
aqueles que desejam conhecer mais rigorosamente as redes de computadores .  

A melhor forma de iniciarmos nossos estudos sobre os princípios de comunicação 
é através do completo entendimento da Figura 8.1: 

 

 

Figura 8.1: Modelo genérico de comunicação. 

A figura acima ilustra um modelo genérico de comunicação. Este modelo é 
composto por uma fonte geradora de informação, um transmissor de sinal, uma rede de 
comunicação, um receptor de sinal e um destinatário, para o qual deseja-se enviar a 
informação. Esse tipo de modelo é bastante característico das redes de computadores. 

Vamos considerar o primeiro componente da figura: a fonte. Uma fonte é 
caracterizada pela geração da informação que se deseja transmitir no sistema de 
comunicação. A informação gerada na fonte pode ser a voz de uma pessoa ou um sinal 
binário de um computador, entre outros muitos exemplos. A informação gerada na fonte 
deve ser tratada antes de se utilizar a rede de comunicação. Em outras palavras, a 
informação deverá se adequar ao meio de comunicação para que possa ser transmitida.  

O transmissor em nosso modelo é o elemento responsável por converter, de 
alguma maneira, a informação gerada na fonte para uma forma de sinal. O sinal é a 
entidade que é transmitida num sistema de comunicação (em outras palavras, para nós da 
área de redes, o sinal é a porção que é transmitida). Os sinais são criados fazendo-se variar 
alguma propriedade física, como, por exemplo, uma voltagem elétrica, um padrão de luz 
ou uma onda eletromagnética. Exemplos de transmissores clássicos são os modems e 
placas de rede. É nos transmissores que ocorre a codificação/modulação da informação 
para que a mesma seja transformada em sinal apropriado para trafegar na rede de 
comunicação. Ou seja, as técnicas utilizadas pelos transmissores para conversão da 
informação são orientadas pelo tipo de sinal que a rede de comunicação deverá 
transportar. 

A rede de comunicação (ou sistema de comunicação), na nossa figura, é a porção 
na qual o sinal irá trafegar para chegar ao receptor remoto e só então ao destino solicitado. 
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A rede de comunicação pode ser uma rede pública (ou privada) de telefonia, uma rede 
pública (ou privada) de pacotes/quadros/células, uma rede metropolitana, uma rede 
geograficamente distribuída ou, simplesmente, uma rede local. 

A Figura 8.2 e 8.3 ilustram alguns exemplos para as redes de comunicação. A 
nuvem que representa uma rede de comunicação pode significar, como no caso da Figura 
8.2, um circuito comutado de comunicação de uma concessionária de telecomunicação. 
Por outro lado, na Figura 8.3 temos o exemplo de um caso no qual a rede de comunicação 
é uma rede local baseada em uma topologia de barramento. 

 

 

Figura 8.2: Circuito comutado. 

 

 

Figura 8.3: Rede em barramento. 

O próximo componente do modelo da Figura 8.1 é o elemento receptor. Este 
elemento é o dispositivo que recebe o sinal da rede de comunicação e faz o tratamento 
necessário para que o mesmo seja recebido pelo destinatário como informação. O processo 
de conversão do sinal em informação (tratamento do sinal) é dependente do tipo de sinal 
que é utilizado na rede de comunicação.  
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O último dos componentes do nosso modelo genérico de comunicação é o 
destinatário, que é o elemento para o qual a informação da fonte foi endereçada. Assim, 
após a informação ter sido originada na fonte, transformada em um sinal pelo transmissor, 
ter trafegado pela rede de comunicação como um sinal e ter sido re-transformado pelo 
receptor em informação, é, então, finalmente recebida pelo destinatário. 

Um canal de comunicações está sujeito a diversos fenômenos que podem levar a 
algum tipo de degradação do sinal transmitido. O desafio de qualquer engenheiro 
projetista é produzir sistemas de comunicação de modo que a informação seja transmitida 
ao usuário com o mínimo de perda e distorção e com a máxima isolação a ruídos, 
atendendo à restrições de projeto, como máxima energia transmitida, largura de banda e 
custo permissíveis. 

A Figura 8.4 ilustra novamente nosso modelo de comunicação genérico, mas agora 
acrescido com o componente ruído. A informação enviada é representada pelo sinal de 
saída do transmissor s(t). Note, então, que s(t) é diferente do sinal de chegada n(t). O sinal 
recebido é diferente do sinal transmitido como resultado dos efeitos do canal.  

 

Figura 8.4: Modelo genérico de comunicação sujeito a ruídos. 

8.1 – Meios de Transmissão 

No nível mais baixo, toda a comunicação entre computadores envolve codificar 
dados em uma forma de energia e enviar essa energia através de um meio físico de 
transmissão. Por exemplo, um pulso de voltagem pode ser usado para transferir dados 
através de um fio, ou as ondas de rádio podem ser usadas para carregar dados através do 
ar. Nesta seção veremos alguns dos meios de transmissão mais comuns atualmente. 

8.1.1 - Fios de Cobre: 

As redes de computadores convencionais usam fios como o meio primário para 
conectar computadores porque o fio é barato e fácil de instalar. Embora os fios possam ser 
feitos de vários tipos de materiais, muitas redes usam o cobre porque sua baixa resistência 
à corrente elétrica significa que os sinais podem viajar mais longe. Assim, os profissionais 
de rede usam às vezes o termo cobre como sinônimo para fio. 
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O tipo de fiação usado em redes de computadores é escolhido para minimizar a 
interferência. A interferência surge porque um sinal elétrico que viaja através de um fio 
age como uma estação de rádio em miniatura – o fio emite um pouco de energia 
eletromagnética, que pode viajar através do ar. Alem disso, sempre que encontra um outro 
fio, uma onda eletromagnética gera uma corrente elétrica pequena no fio. A quantidade de 
corrente gerada depende da força da onda eletromagnética e disposição física do fio. Por 
exemplo, se dois fios estão dispostos próximos um do outro em um ângulo reto e um sinal 
passa através de um dos fios, a corrente gerada no outro é quase indetectável. Entretanto, 
quando dois fios são colocados juntos e em paralelo, um sinal forte enviado em um fio 
gerará um sinal similar no outro. Já que os computadores não podem distinguir entre sinais 
gerados acidentalmente e as transmissões normais, a corrente gerada pode ser forte o 
bastante para transportar ou impedir uma comunicação normal. Infelizmente, o problema 
da interferência é serio porque os fios que compreendem uma rede de dados são 
freqüentemente colocados em paralelo com muitos outros fios. Por exemplo, os fios de um 
computador podem encontrar-se ao lado dos fios de outros computadores ou dos fios de 
outras redes, ou ainda pior, da fiação elétrica. 

Para minimizar a interferência, as redes usam um de dois tipos básicos de fiação: 
par trançado ou cabo coaxial. A fiação trançada do par é usada também por sistemas de 
telefonia. O termo se deve ao fato de que cada fio é revestido com um material isolador 
(por exemplo, plástico), e então um par dos fios é torcido junto, tal como apresentado na 
Figura 8.5. 

 

 

Figura 8.5: Fiação de par trançado. As torções ajudam a reduzir a interferência. 

As torções simples mudam as propriedades elétricas do fio e ajudam o mesmo a se 
tornar apropriado para o uso em uma rede. Em primeiro lugar, uma vez que limitam a 
energia eletromagnética que o fio emite, as torções ajudam a impedir que as correntes 
elétricas no fio irradiem energia que interfere com os outros fios. Em segundo, já que 
fazem o par dos fios menos suscetível à energia eletromagnética, as torções ajudam a 
impedir que os sinais em outros fios interfiram com o par. 

O segundo tipo de fiação de cobre usado nas redes é o cabo coaxial (coax), o 
mesmo tipo de fiação usado para a TV a cabo. O coaxial fornece ainda maior proteção 
contra interferência do que o par trançado. Em vez de trançar os fios um ao redor do outro 
para limitar a interferência, um cabo coaxial consiste em um único fio cercado por um 
protetor de metal mais pesado, tal como ilustrado na Figura 8.6. 
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Figura 8.6: Corte transversal de um cabo coaxial com as partes mais importantes identificadas. 
Embora o cabo coaxial seja mais duro que um único fio, ele ainda pode ser dobrado. 

O protetor de metal pesado em um cabo coaxial forma um cilindro flexível em 
torno do fio interno que fornece uma barreira à radiação eletromagnética. A barreira isola 
o fio interno de duas maneiras: protege o fio da energia eletromagnética entrante que 
poderia causar a interferência e evita que sinais no fio interno irradiem energia 
eletromagnética que poderia afetar outros fios. Uma vez que cerca o centro do fio 
uniformemente em todos os lados, o protetor em um cabo coaxial é especialmente eficaz. 

A idéia de usar um protetor para proteger os fios foi aplicada também ao par 
trançado. Um cabo par trançado protegido consiste em um par de fios cercado por um 
protetor de metal. Cada protetor é revestido com um material isolante, de forma que o 
metal em um protetor não toque o metal em outro. Além disso, todo o conjunto de pares 
leva também uma outra proteção de metal externa que envolve todo o conjunto. A 
proteção adicional fornecida pelo cabeamento com cabo coaxial ou par trançado protegido 
é freqüentemente usada quando os fios de uma rede passam perto de equipamentos que 
geram campos elétricos ou magnéticos fortes (por exemplo, um condicionador de ar, um 
gerador elétrico, motores e até mesmo no-breaks). 

8.1.2 – Fibras de Vidro 

As redes de computadores usam também fibras de vidro flexíveis para transmitir 
dados. Conhecido como fibra óptica, o meio usa a luz para transportar dados. A fibra de 
vidro em miniatura é revestida de plástico que permite que a fibra se dobre até um certo 
ponto sem quebrar. Um transmissor em uma extremidade de uma fibra usa um diodo 
emissor de luz (light emitting diode, LED) ou um laser para enviar pulsos de luz pela 
fibra. Um receptor no extremo oposto usa um transistor sensível à luz para detectar os 
pulsos. 

As fibras ópticas tem quatro vantagens principais sobre os fios. Em primeiro lugar, 
como usam luz, as fibras ópticas não causam interferência elétrica em outros cabos nem 
são suscetíveis à interferência elétrica. Em segundo lugar, como as fibras de vidro podem 
ser fabricadas para refletir a maioria da luz interna, uma fibra pode carregar um pulso de 
luz muito mais longe do que um fio de cobre pode carregar um sinal. Em terceiro lugar, já 
que a luz pode codificar mais informação do que sinais elétricos, uma fibra óptica pode 
carregar mais informação que um fio. Em quarto lugar, ao contrário da eletricidade, que 
requer sempre um par de fios conectados em um circuito completo, a luz pode viajar de 
um computador a outro sobre uma única fibra. 

 Apesar de suas vantagens, as fibras ópticas tem algumas desvantagens. 
Primeiramente, a instalação de uma fibra requer um equipamento especial que faça o 
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polimento das extremidades para permitir que a luz passe completamente. Em segundo 
lugar, se uma fibra quebrar dentro do revestimento plástico (por exemplo, sendo dobrada 
em um ângulo reto), encontrar onde ocorreu o problema é difícil. Em terceiro lugar, 
reparar uma fibra quebrada é difícil porque um equipamento especial é necessário para 
juntar duas fibras de modo que a luz possa passar através da junção. 

8.1.3 – Rádio 

Também podem ser usadas ondas eletromagnéticas para transmitir dados entre 
computadores. Informalmente, diz-se que uma rede que usa ondas de rádio 
eletromagnéticas opera na freqüência de rádio, e as transmissões são chamadas de 
transmissões RF. Ao contrário das redes que usam fios ou fibras ópticas, as redes que 
usam transmissões de RF não requerem uma conexão física direta entre computadores. Em 
vez disso, cada computador participante está anexo a uma antena, que pode tanto 
transmitir como receber RF. 

8.1.4 – Satélites 

Embora as transmissões de rádio não se curvem de acordo com a superfície da 
terra, a tecnologia de RF pode ser combinada com satélites para fornecer comunicação 
através de distancias mais longas. Por exemplo, a Figura 8.7 ilustra como um satélite de 
comunicação na órbita em torno da terra pode fornecer uma conexão de rede através de 
um oceano. O satélite contém um transponder que consiste em um receptor de rádio e um 
transmissor. O transponder aceita uma transmissão de rádio entrante, amplifica-a e 
transmite o sinal amplificado para a terra em um ângulo ligeiramente diferente do que 
chegou. Uma estação terrestre em um lado do oceano transmite um sinal ao satélite de 
comunicação em órbita, que o envia então ao outro lado. Um único satélite contém 
geralmente múltiplos transponders que operam independentemente. Cada transponder usa 
uma freqüência de radio diferente (isto é, um canal), possibilitando que comunicações 
múltiplas prossigam simultaneamente. Além disso, como um único canal do satélite pode 
ser compartilhado, ele pode servir a muitos clientes. 
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Figura 8.7: O satélite recebe os sinais de rádio de uma estação terrestre e retransmite para outra. 

8.1.5 – Microonda 

A radiação eletromagnética que está acima da faixa de freqüência por rádio e 
televisão também pode ser usada para transportar informações. Em particular, muitas 
empresas de telefonia interurbana e provedores de Internet usam transmissões de 
microondas para carregar conversas telefônicas e dados. 

Embora as microondas sejam meramente uma versão das ondas de rádio com 
freqüência mais elevada, elas se comportam de maneira diferente. Em vez de transmitir 
um todas as direções, uma transmissão de microonda pode ser apontada em uma única 
direção, dificultando a interceptação do sinal. Além disso, a transmissão de microondas 
pode carregar mais informações do que transmissões RF de freqüência mais baixa. 
Entretanto, já que as microondas são refletidas por objetos sólidos, principalmente metais, 
a transmissão de microondas trabalha melhor quando há um trajeto desobstruído entre o 
transmissor e o receptor. Como conseqüência, a maioria das instalações baseadas em 
microondas consiste em duas torres que são mais altas do que os edifícios e a vegetação 
circundantes, cada uma com um transmissor de microondas apontado diretamente para um 
receptor de microondas no outro. 

8.1.6 – Infravermelho 

Os controles remotos sem fio usados com dispositivos tais como televisões e 
aparelhos de som comunicam-se através de transmissões em infravermelho. O 
infravermelho é limitado a uma área pequena (por exemplo, uma única sala) e exige 



Professor: Luciano Frosi 69

geralmente que o transmissor esteja apontando para o receptor. O hardware infravermelho 
é barato se comparado a outros mecanismos, e não requer uma antena. 

As redes de computadores podem usar a tecnologia infravermelha para a 
transmissão de dados. Por exemplo, é possível equipar uma sala grande com uma única 
conexão infravermelha que forneça acesso à rede a todos os computadores na sala. Os 
computadores podem permanecer em contato com a rede enquanto são movidos dentro da 
sala. As redes de infravermelho são especialmente convenientes para computadores 
pequenos e portáteis porque o infravermelho oferece as vantagens de comunicação sem fio 
sem necessitar do uso de antenas. Assim, um computador portátil que use infravermelho 
pode ter todo o hardware de comunicação embutido. 

8.1.7 – Laser 

Já mencionamos que a luz pode ser usada para comunicação através de fibras 
ópticas. Um feixe de luz pode também ser usado para carregar dados através do ar. Como 
um sistema de comunicação de microondas, uma comunicação que use luz consiste em 
dois locais, um que possua um transmissor e um outro que possua um receptor. O 
equipamento de comunicação é montado em uma posição fixa, freqüentemente em uma 
torre, e alinhado de forma que o transmissor em uma posição envie seu feixe de luz 
diretamente ao receptor na outra. O transmissor usa um laser para gerar o feixe de luz 
porque um feixe de laser coerente permanecerá focalizado sobre uma longa distância. 

Como uma transmissão de microondas, a luz de um laser deve viajar em uma linha 
reta e não deve ser obstruída. Infelizmente, um feixe laser não pode penetrar na vegetação 
ou em condições climáticas como neve e névoa. Assim, a transmissão via laser tem uso 
limitado. 

8.2 – Fundamentos de Sinais 

Como já mencionado, os sinais usados nos sistemas de comunicação são criados 
fazendo-se variar alguma propriedade física, geralmente uma voltagem elétrica, um padrão 
de luz ou uma onda eletromagnética. 

Quando se movem, os elétrons criam ondas eletromagnéticas que podem se 
propagar pelo espaço livre (até mesmo no vácuo). Essas ondas foram previstas pelo físico 
inglês James Clerk Maxwell em 1865 e foram observadas pela primeira vez pelo físico 
alemão Heinrich Hertz, em 1887. O número de oscilações por segundo de uma onda 
eletromagnética é chamado freqüência, f, e é medido em Hz (em homenagem a Heinrich 
Hertz). Na Figura 8.8 é ilustrada uma onda senoidal da função y = seno(x). 
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Figura 8.8: Representação de uma onda senoidal. 

Na Figura 8.9, duas ondas com diferentes freqüências são ilustradas. Temos uma 
onda com menor freqüência (Y1), quando comparada com a outra onda (Y2). Da figura, 
também podemos falar sobre a amplitude. Nos exemplos da figura, consideramos que a 
amplitude medida em volts é igual a +5V e –5V. Em outras palavras, a grandeza 
amplitude é caracterizada pelo tamanho da onda numa direção no eixo Y. Como nas duas 
figuras temos a variação de 5V para cima e para baixo no gráfico, podemos afirmar que 
temos a mesma amplitude. Todavia, a freqüência é diferente. 

 

Figura 8.9: Ondas com freqüências diferentes. 

O tamanho de onda é convencionalmente mensurado em metros e representado 
pelo símbolo λ. A medida é efetuada entre picos (ou depressões) de uma onda senóide. No 
vácuo, todas as ondas eletromagnéticas viajam à mesma velocidade, independente de sua 
freqüência. Essa velocidade, geralmente chamada velocidade de propagação (ou 
velocidade da luz), é aproximadamente igual a (3 x 108 m/s). Se multiplicarmos a 
freqüência em Hz pelo tamanho da onda em metros, vamos obter uma constante 
denominada de velocidade de propagação (λf = c), onde c é a velocidade da luz. Como c é 
uma constante se conhecermos f chegaremos a λ e vice-versa.  
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Exemplo: vamos supor que nos depararemos com uma freqüência de 2,4 GHz. 
Essa freqüência é normalmente usada nas redes sem fio que seguem o padrão IEEE 
802.11b. Como poderíamos calcular o tamanho da onda? Empregando a velocidade de 
propagação, teríamos: 

λf = c 
λf = 3 x 108 m/s 
2.4 x 109 λ = 3 x 108 m/s 
λ = 3/2.4 x 108 x 10 –9 

λ = 12,5 cm. 
 
O espectro eletromagnético é mostrado na Figura 8.10. As porções de rádio, 

microondas, infravermelho e luz visível do espectro podem ser usadas na transmissão de 
informações, desde que seja modulada a amplitude, a freqüência ou a fase das ondas. A 
luz ultravioleta, os raios X e os raios gama representariam opções ainda melhores, por 
terem freqüências mais altas, mas são difíceis de produzir e modular, além de não se 
propagarem bem através dos prédios e serem perigosos para os seres vivos.  

 

 

Figura 8.10: O espectro eletromagnético e a maneira como ele é usado na comunicação. 

As bandas (ou faixas) de freqüências listadas na parte inferior da Figura 8.10 são 
os nomes oficiais definidos pela ITU. Essas freqüências se baseiam nos comprimentos de 
onda; portanto, a banda LF vai de 1 a 10 km (aproximadamente, de 30 kHz a 300 kHz). Os 
termos LF, MF e HF são as abreviaturas, em inglês, de baixa, média e alta freqüência, 
respectivamente. É claro que, quando esses nomes foram criados, ninguém esperava 
ultrapassar 10 MHz, e assim foram atribuídos os seguintes nomes às bandas mais altas 
surgidas posteriormente: Very, Ultra, Super, Extremely e Tremendously High Frequency. 
Além desses não há outros nomes para freqüências superiores. 

Outro parâmetro importante que devemos conhecer é a fase. Segundo o IEEE, uma 
das organizações normativas mais respeitadas na área de redes de comunicação e de 
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computadores, a fase pode ser entendida como: “Medida relativa que descreve um 
relacionamento temporal entre dois sinais que tem a mesma freqüência”. 

A Figura 8.11 ilustra uma onda senoidal com suas respectivas variações de fase (0º, 
90º, 180º, 270º e 360º). 

 

 

Figura 8.11: Variações de fase da senoide. 

 

Figura 8.12: Freqüência e amplitude de senoides. 
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Finalizando, os gráficos apresentados na Figura 8.12 ilustram os casos em que 
temos: (a) duas ondas com a mesma fase e freqüência, mas com diferentes amplitudes; e 
(b), onde temos duas ondas com a mesma amplitude e diferentes fases de freqüências. 

8.2.1. Perturbações de Sinal 

Após o sinal atingir um meio de comunicação (par metálico, cabo coaxial, fibra 
óptica, etc), ele se propaga e pode sofrer atenuação, reflexão, ruído, dispersão ou colisão. 
Na camada física, todos esses efeitos podem acontecer às várias unidades de dados de 
protocolos (PDU’s) do modelo OSI. Oito bits se igualam a 1 byte. Vários bytes equivalem 
a um quadro. Os quadros contêm pacotes. Os pacotes transportam as mensagens que se 
deseja comunicar. Os profissionais de rede geralmente falam sobre quadros e pacotes 
atenuados, refletidos, com ruídos e em colisão.  

8.2.1.1. Atenuação 

Atenuação é a perda de energia à medida que o sinal se propaga no meio. Na 
prática, nenhum recurso de transmissão é capaz de transmitir sinais sem perder parte da 
energia no processo. Ainda que os materiais sejam escolhidos cuidadosamente, alguma 
perda sempre será inevitável quando a resistência elétrica estiver presente. A atenuação 
também acontece com sinais ópticos; a fibra óptica absorve e perde alguma energia da luz 
quando esta trafega pelo meio. Ondas de rádio e microondas também sofrem atenuação, 
pois estas ondas são absorvidas e dispersadas por moléculas presentes na atmosfera. 

A quantidade de energia perdida varia em função da freqüência. Para ver o efeito 
dessa variação em função da freqüência, imagine um sinal não como uma onda simples, 
mas sim formado por diversos harmônicos. Cada harmônico, ou componente de 
freqüência, é atenuado em uma proporção diferente, o que resulta em uma onda resultante 
diferente no receptor. Ao menos se todas as componentes de freqüência fossem igualmente 
reduzidas, o sinal resultante seria reduzido em amplitude, mas não seria distorcido. 

A atenuação afeta diretamente o projeto de rede, uma vez que limita o 
comprimento dos cabos da rede pelos quais a mensagem pode ser enviada. Se o cabo for 
longo ou atenuante demais, um bit 1 enviado pela origem pode parecer um bit 0 quando 
chegar ao seu destino.  

8.2.1.2. Reflexão 

Um exemplo comum para compreendermos a reflexão é imaginarmos uma corda 
de pular esticada, com um amigo segurando na outra extremidade. Se balançarmos 
rapidamente a corda, o que seria equivalente a enviarmos um pulso no meio de 
comunicação, veremos que uma pequena onda volta (reflete) até nós. 

A reflexão ocorre em sinais elétricos. Quando um sinal atinge uma 
descontinuidade, alguma energia pode ser refletida. Se não for controlada com cuidado, 
essa energia pode interferir em bits posteriores. 
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A reflexão também ocorre em sinais ópticos. Esses sinais são refletidos sempre que 
atingem uma descontinuidade na fibra de vidro, como quando um conector está ligado a 
um dispositivo. Também acontece com ondas de rádio e microondas, quando encontram 
camadas diferentes na atmosfera ou atravessam outros objetos. 

Se energia suficiente for refletida, o sistema de comunicação poderá tornar-se 
confuso devido a toda energia extra que está repercutindo em volta. Isso pode ser 
revolvido, ou ao menos amenizado, assegurando-se de que todos os componentes da rede 
tenham impedâncias cuidadosamente combinadas. 

8.2.1.3. Ruído 

Todo sinal elétrico ao propagar-se por um meio de transmissão pode sofrer algum 
tipo de perturbação ou degradação. Assim, os "ruídos" são perturbações de natureza 
aleatória, causadas por agentes externos ao sistema. 

Eletronicamente falando, o ruído é um tipo de sinal elétrico, subproduto de algum 
processamento em um circuito elétrico/eletrônico. Trata-se de um sinal indesejável e 
aleatório que interfere nos circuitos eletrônicos provocando algum sintoma de mau 
funcionamento. Nesse ponto, o ruído torna-se uma adição ao sinal de informação original 
que tende a alterar seu conteúdo e, por ser aleatório, não pode ser completamente 
compensado, pois não pode ser previsto e avaliado a não ser em termos de probabilidade. 

Dentre muitos tipos de ruído que podem afetar um bit em um meio de 
comunicação, podemos destacar três: 

• Diafonia: quando dois fios estão próximos, a energia de um fio pode acabar em 
um fio adjacente e vice-versa. Ou seja, diafonia é quando o ruído elétrico no cabo é 
originado de sinais em outros fios do mesmo cabo, ou ainda de outros cabos 
próximos. 

• Ruído térmico: o ruído térmico, devido ao movimento aleatório dos elétrons, é 
inevitável, mas é, em geral, relativamente pequeno comparado à amplitude de 
nossos sinais. 

• Interferência eletromagnética: a interferência eletromagnética (EMI – 
Eletromagnetic Interference) é caracterizada por uma perturbação eletromagnética 
que é capaz de se propagar tanto no vácuo quanto por meios físicos. Essas 
perturbações podem ser provocadas pelos circuitos internos dos equipamentos 
eletro-eletrônicos (rádios, computadores, motores elétricos, etc) e também por 
eventos naturais que atingem a rede elétrica (descargas atmosféricas), causando 
uma resposta indesejada, mau funcionamento ou degradação da performance dos 
equipamentos. Na verdade, todo circuito elétrico produz algum tipo de campo 
magnético ao seu redor e, assim, se torna gerador de EMI. Como conseqüência, 
temos a transferência de energia eletromagnética (ou acoplamento) entre um 
equipamento "fonte" com o equipamento "vítima".  

• Interferência de rádio-freqüência: a RFI (Radio-Frequency Interference) é o 
ruído provocado por outros sinais de mesma freqüência sendo transmitidos nas 
proximidades. 
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Dependendo da natureza do meio de transmissão, essas fontes de ruídos podem ter 
um grau de importância maior ou menor. Por exemplo, a fibra óptica é imune à diafonia, 
enquanto os sistemas sem fio são particularmente propensos às interferências de rádio-
freqüência. 

8.2.1.4. Problemas de Temporização (Dispersão, Jitter e Latência) 

Mesmo sendo três coisas diferentes que podem acontecer a um bit, a dispersão, o 
jitter e a latência são agrupados juntos porque afetam a mesma coisa – a temporização de 
um bit. 

A dispersão, também chamada de distorção de retardo, ocorre quando o sinal 
aumenta em tempo. As diversas componentes de freqüência simples que compõem um 
sinal complexo podem se propagar em velocidades diferentes no fio, o que faz com que 
essas componentes cheguem em tempos diferentes no receptor. Então no momento em que 
for lido o pulso transmitido, como todas as componentes não estarão presentes ao mesmo 
tempo, a forma do pulso estará comprometida podendo causar um erro de leitura por parte 
do receptor. 

Alguns sistemas são sincronizados por intermédio de um relógio (clock). Os pulsos 
do relógio coordenam o envio das informações através do meio de comunicação. Se o 
relógio do equipamento de origem não estiver sincronizado com o destino – o que é muito 
provável – você obterá o jitter de temporização, que é um desvio ou deslocamento da 
temporização de um sinal. Isso significa que os bits chegarão um pouco mais cedo ou mais 
tarde que o esperado. O jitter pode ser resolvido com uma série de sincronizações de 
relógio complicadas, incluindo sincronizações de hardware e software ou protocolos. 

Em uma rede de computadores, a latência, também conhecida como atraso, 
representa a expressão do tempo necessário para um pacote de dados ir de um ponto para 
outro. Em outras palavras, é a referência a qualquer atraso ou espera que aumente o tempo 
de resposta real ou percebido além do tempo de resposta desejado. Em alguns casos, a 
latência é medida enviando-se um pacote que é devolvido ao remetente e o tempo 
completo desse percurso é considerado como latência. Os diversos equipamentos de 
interconexsão de uma rede, assim como os próprios meios de transmissão envolvidos 
interferem nessa medição. 

8.2.1.5. Colisão 

Uma colisão acontece quando dois bits de dois computadores diferentes trafegam 
em um meio compartilhado ao mesmo tempo. No caso dos meios de cobre, as voltagens 
dos dois sinais binários se somam e causam um terceiro nível de voltagem. Essa variação 
de voltagem não é permitida em um sistema binário, que entende apenas dois níveis de 
voltagem. Os bits serão corrompidos. 

Existem muitas formas de lidar com as colisões. Uma forma é detectá-las e 
simplesmente ter um conjunto de regras para lidar com elas quando ocorrerem, como na 
Ethernet. Uma outra forma é tentar evitar colisões, permitindo que apenas um computador 
de cada vez, em um ambiente de meios compartilhados, transmita. Isso exige que a rede 
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possua um padrão de bit especial, chamado token, para transmitir, como na Token Ring e 
na FDDI. 

8.3 – Modulação Analógica X Codificação Digital 

Numa rede de comunicação, os dados são propagados de um determinado ponto A 
para outro ponto B como um sinal que pode estar numa forma analógica ou digital. 
Enquanto o sinal analógico é caracterizado pela variação contínua de uma onda qualquer, 
o sinal digital, por outro lado, é uma seqüência de pulsos discretos, descontínuos no 
tempo. A Figura 8.13 ilustra a diferença de sinais analógicos e digitais. 

 

Figura 8.13: Sinais analógicos e digitais. 

A forma de transmissão analógica é caracterizada por uma constante troca de 
estado. Podemos dizer, simplificando, que a informação, quando for transmitida como um 
sinal analógico, terá variações de estados de amplitude e freqüência de uma forma não 
discreta. A voz de uma pessoa é um perfeito exemplo de sinal analógico, pois a mesma 
varia de uma forma não precisa, ou seja, oscila entre altos e baixos não determinados. As 
ondas das estações de rádio (AM e FM) também são exemplos de sinais analógicos. 

Outro exemplo prático e simples que demonstra a utilização da transmissão 
analógica é o acesso a um provedor de serviços de Internet (lSP - Internet Service 
Provider) a partir de um microcomputador pessoal. Na Figura 8.14, o usuário está em casa 
trabalhando no seu computador pessoal ligado a seu provedor de serviços de Internet. A 
ligação é efetuada através de um modem acoplado à linha telefônica convencional. O 
modem é um equipamento eletrônico que faz a MOdulação do sinal digital do computador 
para o sinal analógico da rede de comunicação (neste caso representada pela rede pública 
de telefonia). Na outra ponta, isto é, do lado do prestador de serviço de Internet, outro 
modem faz a DEModulação do sinal analógico para o sinal digital usado nos 
computadores do prestador de serviço. 
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Figura 8.14: Exemplo de acesso a um ISP (Internet Service Provider). 

Modulação significa tomar uma onda portadora e alterá-la, ou modulá-la, para que 
transporte informações. Para se ter uma idéia do que é modulação, examine três formas de 
alterações, ou modulações, em uma onda portadora para codificar bits: 

• AM (Modulação por Amplitude):  a altura, ou amplitude, de uma onda senoidal 
portadora é variada para conduzir a mensagem; 

• FM (Modulação por Freqüência): a freqüência, ou oscilação, de uma onda 
portadora é variada para transportar a mensagem; 

• PM (Modulação por Fase): a fase, ou inicio e fim de um dado ciclo da onda, é 
variada para transportar a mensagem. 

Existem também formas mais complexas e eficientes de modulação. A Figura 8.15 
mostra estas três formas mais simples. 

 

Figura 8.15: Tipos de modulação. 
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Na transmissão analógica, efetuamos a transmissão do sinal e, no elemento 
receptor, é preciso comparar a magnitude do sinal com um padrão. Por outro lado, a forma 
de transmissão digital consiste no envio de sinais com estados discretos (ou precisos) e 
finitos. A mudança de estado na curva do sinal analógico é contínua, enquanto que no 
sinal digital temos uma mudança praticamente instantânea entre dois estados. Exemplos 
são os estados ligado ou desligado, 0 ou 1, aberto ou fechado, e assim por diante (não 
podemos ter uma situação em que o estado é meio aberto ou meio fechado). Este fato 
permite que tenhamos, na transmissão digital, circuitos de decisão mais simples, o que nos 
leva a ambientes de transmissão menos dispendiosos. 

A comunicação digital apresenta um número considerável de vantagens, dentre as 
quais podemos destacar: 

• Podem ser usados circuitos digitais relativamente baratos; 

• Em sistemas de longas distâncias, o ruído não é acumulado entre repetidores; 

• Poucos erros de bits são descobertos, mesmos com uma quantidade razoável de 
ruído no sinal recebido; 

• Freqüentemente, os erros podem ser corrigidos pelo uso de codificação apropriada. 

Codificação significa converter 1s e 0s em algo real ou físico, como um pulso 
elétrico, um pulso de luz ou um pulso de ondas eletromagnéticas no espaço. Dois métodos 
simples de codificação são a NRZ e a Manchester.   

A codificação NRZ é a mais simples. Caracteriza-se por um sinal alto para o bit 1 e 
um sinal baixo para o bit 0. Nas fibras ópticas, o binário 1 poderia ser a presença de luz e o 
bit 0 a ausência de luz. Em redes sem fio, o binário 1 poderia significar a presença de uma 
onda eletromagnética e o binário 0 a ausência de onda.  

A codificação Manchester é mais complexa, mas é mais imune a ruído e melhor 
para se manter sincronizada. Na codificação Manchester, a voltagem no fio de cobre, o 
brilho na fibra ou a energia da onda EM no espaço codificam os bits como transições. 
Observe na Figura 8.16 que essa codificação resulta no bit 0 sendo codifcado como 
transição baixa para alta e 1 sendo codificado para transição alta para baixa. 

 

Figura 8.16: Esquemas de codificação. 
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Dependendo da natureza do sinal original da fonte e de como esse sinal será 
transmitido no meio de comunicação, os elementos transmissores também podem adotar 
denominações distintas. A figura 8.17 caracteriza as seguintes classes de transmissores: 

 

Figura 8.17: Dispositivos transmissores numa rede de comunicação. 

• Transmissor analógico: efetua a transformação de uma onda analógica originada na 
fonte em sinal analógico apropriado para ser transmitido na rede de comunicação. 

• Modem: aceita os dados binários, representados por pulsos de voltagem, e efetua a 
modulação para uma determinada freqüência de portadora de rede de comunicação 
analógica.  

• Codec: este dispositivo é empregado quando temos uma informação analógica que 
deverá usar uma rede de comunicação digital. Então, a entrada é um dado 
analógico e a saída é um sinal digital. 

• Transmissor digital: a característica deste equipamento é o recebimento de 
informação digital que deverá ser enviada numa rede de comunicação digital. É 
importante compreender que o padrão de representação digital de entrada não é 
necessariamente compatível com o sistema da rede de comunicação. 

Deve-se levar em consideração que os princípios gerais de modulação analógica e 
codificação digital se aplicam a todos os tipos de canais, embora as características do canal 
possam determinar o tipo de sinalização mais adequado. Por exemplo, as codificações 
Manchester e NRZ são populares nas redes locais baseadas em cobre. Nas redes de fibra 
ótica, um modelo de codificação conhecido como 4B/5B é bastante utilizado. Já nas redes 
sem fio e redes de longa distância, uma abrangente variedade de esquemas de modulação 
são utilizadas. 

8.4 – Taxa Máxima de um Canal 

A limitação na transmissão dos bits enviados em um sistema de comunicação é 
decorrente da limitação física imposta pelo meio. Ou seja, num sistema de comunicação 
qualquer, independente de como o sinal será transportado e modulado/codificado, a 
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capacidade de transmissão não será infinita devido à limitação característica imposta pelo 
meio físico. 

Em 1924, Henry Nyquist, um engenheiro da AT&T, percebeu que até mesmo um 
canal perfeito tem uma capacidade de transmissão finita. Ele derivou uma equação 
expressando a taxa máxima de dados de um canal sem ruído com largura de banda finita. 
Em 1948, Claude Shannon aprofundou o trabalho de Nyquist e o estendeu ao caso de um 
canal sujeito a ruído aleatório. Vejamos a seguir um resumo dos resultados, agora 
clássicos, dessas experiências. 

Nyquist provou que é possível estabelecer um limite teórico para a taxa máxima 
em que podemos transmitir os sinais numa rede de comunicação. O teorema de Nyquist 
diz que a capacidade de um canal será (idealmente) igual ao dobro da largura de banda 
vezes o logaritmo do número de níveis discretos. Ou seja: 

taxa máxima de dados = 2H (log2 V) bits/s 

Onde H corresponde à largura de banda, em Hz, e V corresponde ao número de 
níveis do sinal.  

Por exemplo, um canal de 3 KHz sem ruído não pode transmitir sinais binários (ou 
seja, de dois níveis) a uma taxa superior a 6.000 bps. 

Até agora só mencionamos os canais sem ruído. Se houver ruído aleatório, a 
situação irá se deteriorar com rapidez. Além disso, sempre existe ruído aleatório presente, 
devido ao movimento dos elétrons no sistema. O volume de ruído presente é medido pela 
relação entre a potência do sinal e a potência do ruído, chamada de relação sinal/ruído. 
Se representarmos a potencia do sinal por S e a potencia do ruído por N, a relação 
sinal/ruído será S/N. Em geral, não se faz referência à relação propriamente dita; em vez 
disso, utiliza-se a quantidade 10 log10 S/N. Essas unidades são chamadas decibéis (dB). 
Uma relação S/N igual a 10 corresponde a 10 dB, uma relação igual a 100 equivale a 20 
dB, uma relação igual a 1000 equivale a 30 dB e assim por diante.  

O principal resultado de Shannon é que a taxa máxima de dados de um canal com 
ruídos cuja largura de banda é H Hz, e cuja relação sinal ruído é S/N, é dada por: 

número máximo de bits = H log2 (1 + S/N) 

Dos teoremas de Nyquist e Shannon, podemos concluir que: 

• Uma melhor codificação nos leva a uma taxa de dados mais eficiente; 

• Mesmo com uma codificação mais eficiente teremos as leis físicas como um fator 
limitador na transferência de dados. 

Exemplo: Um caso clássico de cálculo de capacidade de canal é a consideração do 
teorema de Shannon aplicado a um canal comum de voz. Suponhamos uma largura de 
banda (H) de 3.000 Hz e uma parcela de sinal-ruído (S/R) da ordem de 30 dB. Calcule a 
capacidade do canal para transmissão de dados em bps. 

Primeiro passo: já sabemos que 30 dB equivalem à relação S/N de 1000. Agora é 
interessante que calculemos a parcela log2 (1 + S/N): 



Professor: Luciano Frosi 81

= log2 (1 + S/N) 
= log2 (1 + 1000) 
= 10 
 
Segundo passo: com a parcela log2 (1 + S/N) calculada, a aplicação da fórmula é 

direta: 

= H log2 (1 + S/N) 
= 3.000 x 10 
= 30.000 bps 
 
Do cálculo do exemplo anterior. podemos concluir que a taxa máxima de 

transmissão num canal de voz de 3.000 Hz é de 30.000 bps, independente da quantidade 
de níveis de sinal utilizados. 

8.5 – Transmissão em Banda Base e Banda Larga 

O termo banda larga é definido nos sistemas de comunicação como sendo o 
suporte a diferentes sinais num mesmo meio físico (exemplos de meio físico são um cabo 
óptico ou um cabo coaxial). Ou seja, a banda de um cabo pode ser subdividida em canais. 
Um canal é definido como uma porção de largura de banda que pode transmitir dados. 

As duas formas de se utilizar a capacidade de transmissão de um meio físico são: 

• Banda base: neste tipo de transmissão, toda a largura de banda é usada por um 
único canal. Esta tecnologia é freqüentemente usada para transmissão digital 
(embora possa ser também empregada em transmissão analógica). Por esta razão, a 
maioria das redes locais é implementada sob esta técnica. 

• Banda larga: este modelo de transmissão é caracterizado pela divisão da largura 
de banda em múltiplos canais, podendo cada canal transmitir diferentes sinais 
analógicos. Por este motivo, redes com banda larga podem transmitir múltiplos 
sinais simultâneos.  

A Figura 8.18 ilustra um exemplo de transmissão em banda base e outro em banda 
larga considerando-se como meio físico um cabo. No primeiro caso, temos um cabo no 
qual somente uma transmissão digital é realizada. Assim, neste exemplo, a largura de 
banda é do tipo banda base. No outro caso, dois sinais analógicos são transmitidos em 
paralelo. Este caso caracteriza a divisão da banda em dois canais de transmissão, ou seja, 
em banda larga. 
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Figura 8.18: Transmissão em banda base e banda larga. 

O exemplo de configuração de rede, mostrado na Figura 8.19, fornece uma idéia do 
uso da técnica de banda base numa rede. Na situação ilustrada nesta figura, temos uma 
rede local para a qual o usuário do departamento de finanças, por exemplo, envia do seu 
microcomputador um trabalho para ser impresso na impressora de uso geral da empresa. 
Outros usuários da rede devem esperar que a transmissão termine para que comecem a ter 
sua solicitação atendida. Esta operação de espera é totalmente transparente, uma vez que a 
arquitetura de protocolo de rede efetua a gerência de controle de acesso à rede e 
transmissão. A maneira como são implementadas as políticas de gerenciamento de acesso 
ao meio de transmissão deve ser vista no capítulo referente à camada de enlace. 

 

Figura 8.19: Exemplo de um ambiente com transmissão em banda base. 

No nosso próximo exemplo, ilustrado na Figura 8.20, consideramos um ambiente 
de rede metropolitana usando a tecnologia de banda larga, pois permite que diferentes 
tipos de sinais (imagem, dados, som, voz) circulem pelo meio físico no mesmo instante. 
No exemplo, temos a comunicação entre duas redes locais, a conexão da rede de telefonia 
pública, a conexão entre duas centrais telefônicas (privadas ou públicas) e ainda uma 
transmissão de sinal de TV a cabo. 
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É importante ressaltar que esta solução não é geralmente empregada em redes 
locais. Conforme comentamos anteriormente, uma vez que os computadores são 
tipicamente equipamentos digitais, a maioria das redes implementa a tecnologia digital 
para a comunicação entre dispositivos conectados às mesmas. 

 

Figura 8.20: Exemplo de um ambiente com transmissão em banda larga. 

Outro fator que inibe a utilização de banda larga em redes locais é o elevado custo 
operacional envolvido na utilização desta técnica quando comparado com a banda base. 
Engenheiros e técnicos com larga experiência são necessários no planejamento e 
instalação dos amplificadores que geram os diferentes sinais. além de haver uma constante 
necessidade de manutenção do sistema para calibragem dos amplificadores. Adicionado-se 
a este aspecto, há o elevado custo das interfaces de ligação computador/rede quando 
comparadas com interfaces usadas em rede com tecnologia banda base. 

8.6 – Sentidos de Transmissão 

Quando um professor está ministrando um curso, a informação é passada em uma 
única direção (isto é, professor � aluno). Quando a sessão de perguntas é aberta, a 
comunicação torna-se bidirecional, ou seja, aluno � professor. 

Em comunicação de dados, quando dois equipamentos trocam informações, temos 
os possíveis sentidos de transmissão: 

• Simplex: neste modo de comunicação temos os dados fluindo em uma única 
direção. Exemplos são a recepção dos sinais de uma estação de rádio AM e FM, ou 
ainda o uso de um pager. 

• Half-Duplex:  os equipamentos que trabalham em modo half-duplex são capazes 
de transmitir dados nos dois sentidos (isto é, receber e enviar), porém em um 
sentido de cada vez. Numa operação de transmissão half-duplex, um equipamento 
envia uma solicitação para obter uma informação ou serviço a um outro 
equipamento na outra ponta do enlace de comunicação. O segundo equipamento 
ouve a solicitação, retornando ao remetente a informação ou serviço assim que o 
remetente pára de comunicar. Em outras palavras, não há uma sobreposição na 
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comunicação. Um exemplo clássico é dos transmissores conhecidos por walk-talk. 
Nesses equipamentos, assim que um indivíduo transmite sua mensagem, ele 
sinaliza para o destinatário através de uma expressão tipo câmbio, seguida pela 
ação de liberar o botão de transmissão. Desta forma, com a liberação do canal, o 
destinatário poderá responder. 

• Full-Duplex:  este modo de comunicação é caracterizado pela informação fluindo 
em paralelo em ambas as direções ao mesmo tempo. Um equipamento pode enviar 
uma solicitação e no mesmo instante o outro equipamento pode estar respondendo. 
Os telefones se encaixam nos tipos de dispositivos que ilustram a comunicação 
full-duplex. 

A Figura 8.21 ilustra os três sentidos de transmissão do sinal. 

 

 

Figura 8.21: Sentidos de transmissão do sinal. 

8.7 – Transmissão Síncrona e Assíncrona 

Nos sistemas de comunicação, normalmente os dados são transmitidos entre dois 
equipamentos quaisquer (chamados DTE – Data Terminal Equipment) em múltiplas 
unidades de tamanho fixo através dos equipamentos de comunicação (denominados DCE 
– Data Communication Equipment). 

O modo de transmissão de dados entre dois equipamentos pode ser efetuado 
considerando-se o sincronismo, ou não, dos relógios dos equipamentos envolvidos na 
transmissão (cada computador tem como parte de sua configuração um dispositivo 
eletrônico que controla o tempo de operações efetuadas pelo computador, o relógio 
interno). No primeiro caso, com sincronismo, dizemos que a transmissão é síncrona. No 
segundo, dizemos que a transmissão é assíncrona. 

Na transmissão síncrona, o intervalo de tempo entre dois caracteres subseqüentes é 
fixo. Nesse método, os dois dispositivos - transmissor e receptor - são sincronizados, pois 
existe uma relação direta entre tempo e os caracteres transferidos. Quando não há 
caracteres a serem transferidos, o transmissor continua enviando caracteres especiais de 
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forma que o intervalo de tempo entre caracteres se mantém constante e o receptor 
mantém-se sincronizado. No início de uma transmissão síncrona, os relógios dos 
dispositivos transmissor e receptor são sincronizados através de um string de 
sincronização e então mantém-se sincronizados por longos períodos de tempo 
(dependendo da estabilidade dos relógios), podendo transmitir dezenas de milhares de bits 
antes de terem necessidade de re-sincronizar.  

 

Figura 8.22: Transmissão assíncrona e síncrona. 

Já na transmissão assíncrona, o intervalo de tempo entre os caracteres não é fixo. 
Como o fluxo de caracteres não é homogêneo, não há como distinguir a ausência de bits 
sendo transmitidos de um eventual fluxo de bits zero, e o receptor nunca sabe quando virá 
o próximo caractere, e portanto não tem como identificar o que seria o primeiro bit do 
caractere. Para resolver esses problemas de transmissão assíncrona, foi padronizado que na 
ausência de caracteres a serem transmitidos o transmissor mantém a linha sempre no 
estado 1 (isto é, transmite ininterruptamente bits 1, o que distingue também de linha 
interrompida). Quando for transmitir um caractere, para permitir que o receptor reconheça 
o início do caractere, o transmissor insere um bit de partida (start bit) antes de cada 
caractere. Convenciona-se que esse start bit será um bit zero, interrompendo assim a 
seqüência de bits 1 que caracteriza a linha livre (idle). Para maior segurança, ao final de 
cada caractere o transmissor insere um (ou dois, dependendo do padrão adotado) bit de 
parada (stop bit), convencionando-se serem bits 1 para distinguí-los dos bits de partida. Os 
bits de informação são transmitidos em intervalos de tempo uniformes entre o start bit e 
o(s) stop bit(s). Portanto, transmissor e receptor somente estarão sincronizados durante o 
intervalo de tempo entre os bits de start e stop.  

 

Figura 8.23: Transmissão assíncrona. 

A taxa de eficiência de uma transmissão de dados é medida como a relação de 
número de bits úteis dividido pelo total de bits transmitidos. No método assíncrono, a 
eficiência é menor que a no método síncrono, uma vez que há necessidade de inserir os 
bits de partida e parada, de forma que a cada caractere são inseridos de 2 a 3 bits que não 
contém informação. 
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8.8 – Multiplexação 

Em essência, o custo para instalar e manter um tronco de alta largura de banda é o 
mesmo de um tronco de baixa largura de banda entre duas estações de comutação (ou seja, 
os custos são decorrentes da instalação em si e não do uso de fios de cobre ou de fibra 
óptica). Como conseqüência, as companhias telefônicas desenvolveram esquemas 
elaborados para multiplexar muitas conversações em um único tronco físico de banda 
larga. Em outras palavras, temos uma pluralidade de canais lógicos em cima de um único 
canal físico. Os canais lógicos podem ser usados para transportar voz, dados e imagem, 
por exemplo. 

Esses esquemas de multiplexação podem ser divididos em duas categorias básicas: 
FDM  (Frequency Division Multiplexing) e TDM  (Time Division Multiplexing). Na FDM, 
o espectro de freqüência é dividido em bandas de freqüência, tendo cada usuário a posse 
exclusiva de alguma banda. Na TDM, os usuários se revezam (em um esquema de 
rodízio), e cada um obtém periodicamente a largura de banda inteira por um determinado 
período de tempo. 

Um exemplo que nos ajuda a visualizar a diferença entre multiplexação por 
freqüência e por tempo é a operação de rádio AM. Recordando a atribuição de faixa de 
freqüências no Brasil, atribuída pela ANATEL e ilustrada na Figura 8.10, observamos que 
o intervalo de freqüência entre 535 e 1.625 kHz é reservado para as rádios AM, ou seja, o 
espectro alocado é de cerca de 1 MHz. Cada rádio recebe uma determinada freqüência 
(com um espaço de segurança para evitar interferência com outra rádio) dentro do 
intervalo mencionado. Em outras palavras, temos a alocação para canais lógicos dentro do 
espectro de freqüências para este tipo de serviço para cada rádio. Este tipo de atribuição de 
freqüência é um exemplo da técnica FDM. Por outro lado, podemos imaginar que cada 
rádio AM tenha dois subcanais. Num dado instante, são executadas as músicas e em outro 
período são transmitidos os comerciais. A freqüência do nosso exemplo é a mesma. 
Todavia, existe uma divisão de tempo entre música e comercial. A alternância entre 
música e comercial é um exemplo de multiplexação por tempo. 

A tecnologia FDM é empregada em circuitos analógicos e a quantidade de canais 
que podemos multiplexar com essa técnica depende da largura de banda do meio físico 
que consideramos. Por exemplo, dependendo do par de cabos que considerarmos, 
podemos ter 24, 48 ou 96 canais de voz de 4.000 Hz cada. Por outro lado, cabos coaxiais 
podem suportar muitos milhares, e até centenas de milhares de canais. Já no caso dos 
satélites, dependendo da largura de banda que seus refletores de sinal podem suportar, 
podemos dispor de um intervalo entre 700 e 2.000 canais de voz. 

Existe uma variação de multiplexação por divisão por freqüência, conhecida por 
Wave Division Mulitplexing (WDM), que é utilizada no caso das fibras ópticas. Não existe 
uma grande diferença de concepção entre a FDM e a WDM (já que freqüência e 
comprimento de onda estão inversamente relacionados). 

A multiplexação TDM pode ser trabalhada diretamente por componentes digitais e 
pode ser dividida em duas categorias: 
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• Estática: neste tipo de abordagem TDM, também conhecido por ciclo fixo, cada 
usuário possui acesso ao canal de uma maneira precisa em termos de intervalos de 
tempo. 

• Dinâmica: na TDM sob demanda, cada usuário faz um acesso aleatório ao canal e, 
uma vez adquirindo o canal, somente ele poderá fazer uso do meio por 
determinado período de tempo. Este tipo de TDM é usado nas redes locais mais 
populares. 
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9 – A Camada de Enlace de Dados 

Nesse capítulo estudaremos os princípios de projeto da segunda camada, a camada 
de enlace de dados. Neste estudo, trataremos de questões relativas à comunicação eficiente 
e confiável entre dois computadores adjacentes no nível da camada de enlace. Por 
adjacentes, entende-se que as duas máquinas estão fisicamente conectadas por meio de um 
canal de comunicação que funciona conceitualmente como um fio (por exemplo, um cabo 
coaxial, uma linha telefônica ou um canal sem fio ponto-a-aponto). A característica de um 
canal que o torna semelhante a um fio é o fato de que os bits são entregues na ordem exata 
em que vão sendo transmitidos. 

Em princípio, você poderá pensar que esse problema é tão trivial que não é 
necessário um software para tratá-lo, pois a máquina A simplesmente coloca os bits no fio 
e a máquina B os retira de lá. Infelizmente, os circuitos de comunicação produzem erros 
ocasionais. Além disso, eles têm uma taxa de dados finita, e há um retardo de propagação 
diferente de zero entre o momento em que o bit é enviado e o momento em que ele é 
recebido. Essas limitações têm implicações importantes para a eficiência da transferência 
de dados e os protocolos de enlace devem levar todos esses fatores em consideração. Tais 
protocolos são o assunto deste capítulo. 

9.1 – Questões de Projeto da Camada de Enlace 

A camada de enlace de dados executa diversas funções específicas. Dentre elas 
pode-se destacar: 

• Fornecer uma interface de serviço bem definida à camada de rede. 

• Lidar com erros de transmissão. 

• Regular o fluxo de dados, de tal forma que receptores lentos não sejam atropelados 
por transmissores rápidos. 

Para alcançar esses objetivos, a camada de enlace recebe os pacotes da camada de 
rede e os encapsula em quadros para transmissão, técnica esta conhecida como framing . 
Cada quadro contém um cabeçalho (header), um campo de carga útil (payload), que 
conterá o pacote da camada de rede, e um final de quadro (trailer), como mostra a Figura 
9.1. O gerenciamento de quadros constitui o núcleo das atividades da camada de enlace 
de dados. 
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Figura 9.1: Relacionamento entre pacotes e quadros. 

9.1.1 – Serviços Oferecidos à Camada de Rede 

A função da camada de enlace de dados é fornecer serviços à camada de rede. O 
principal serviço é transferir dados da camada de rede da máquina de origem para a 
camada de rede da máquina de destino. Na camada de rede da máquina de origem, há uma 
entidade (um processo) que entrega alguns bits à camada de enlace de dados para 
transmissão ao destino. A tarefa da camada de enlace de dados é transmitir os bits à 
máquina de destino, de forma que eles possam ser entregues à camada de rede dessa 
máquina. A transmissão propriamente dita segue o trajeto descrito na Figura 9.2(b); no 
entanto, é mais fácil pensar em termos de dois processos da camada de enlace que se 
comunicam por intermédio de um protocolo de enlace, como ilustra a Figura 9.2(a). 

 

 

Figura 9.2: (a) Comunicação virtual. (b) Comunicação real. 
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A camada de enlace de dados pode ser projetada de modo a oferecer diversos 
serviços, que podem variar de sistema para sistema. Três possibilidades razoáveis 
oferecidas com freqüência são: 

1. Serviço sem conexão e sem confirmação. 

2. Serviço sem conexão e com confirmação. 

3. Serviço orientado a conexão com confirmação. 

O serviço sem conexão e sem confirmação consiste em fazer a máquina de origem 
enviar quadros independentes à máquina de destino, sem que a máquina de destino 
confirme o recebimento desses quadros. Nenhuma conexão lógica é estabelecida antes ou 
liberada depois do processo. Se um quadro for perdido devido a ruídos na linha, não 
haverá nenhuma tentativa de detectar a perda ou de recuperá-lo na camada de enlace. Essa 
classe de serviço é apropriada quando a taxa de erros é muito baixa (como em redes 
locais), e a recuperação fica a cargo de camadas mais altas. Ela também é apropriada para 
o tráfego em tempo real, no qual, a exemplo da fala humana, os dados atrasados causam 
mais problemas que dados recebidos com falhas. A maior parte das LANs utiliza serviços 
sem conexão e sem confirmação na camada de enlace de dados. 

O próximo passo em termos de confiabilidade é o serviço sem conexão com 
confirmação. Quando esse serviço é oferecido, ainda não há conexões lógicas sendo 
usadas, mas cada quadro enviado é individualmente confirmado. Dessa forma, o 
transmissor sabe se um quadro chegou corretamente ou não. Caso não tenha chegado 
dentro de um intervalo de tempo específico, o quadro poderá ser enviado outra vez.  

Talvez valha a pena destacar que oferecer recursos de confirmação no nível da 
camada de enlace de dados é uma questão de otimização, e não uma exigência. A 
alternativa seria deixar para a camada de rede a função de enviar um pacote e esperar que 
ele seja confirmado; nesse caso, se a confirmação não chegar durante o intervalo do timer, 
a entidade de rede poderá enviar o pacote mais uma vez. O problema dessa estratégia é 
que, em geral, os quadros de enlace têm um comprimento máximo restrito imposto pelo 
hardware, o que não ocorre com os pacotes da camada de rede. Por exemplo, se o pacote 
médio da camada de rede for subdividido em, digamos, 10 quadros de enlace, e 20% de 
todos os quadros forem perdidos, o tempo necessário para efetivar a transmissão do pacote 
com sucesso poderá ser muito longo. Se cada quadro individual da camada de enlace for 
confirmado e retransmitido, os pacotes completos da camada de rede chegarão a seu 
destino muito mais rapidamente. Em canais confiáveis como a fibra óptica, ou mesmo em 
redes locais, o uso de um protocolo de enlace de dados muito sofisticado talvez seja 
desnecessário, mas em canais sem fio, com sua inerente falta de confiabilidade, o custo 
compensa. 

Voltando aos nossos serviços, o serviço mais sofisticado que a camada de enlace 
de dados é capaz de oferecer à camada de rede é o serviço orientado a conexões. Com ele, 
as máquinas de origem e destino estabelecem uma conexão antes de os dados serem 
transferidos. Cada quadro enviado pela conexão é numerado, e a camada de enlace de 
dados garante que cada quadro será de fato recebido. Dessa forma, essa camada garante 
que todos os quadros serão recebidos uma única vez e na ordem correta. Em sua outra 
forma, com o serviço sem conexão, é concebível que uma confirmação perdida acarrete 
diversas retransmissões de um quadro e, conseqüentemente, faça com que ele seja 
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recebido várias vezes. Em contraste, os serviços orientados a conexões fornecem aos 
processos da camada de rede o equivalente a um fluxo de bits confiável. 

Quando é usado o serviço orientado a conexões, as transferências passam por três 
fases distintas. Na primeira fase, a conexão é estabelecida, fazendo-se ambos os lados 
inicializarem as variáveis e os contadores necessários para controlar os quadros que são 
recebidos e os que não são. Na segunda fase, um ou mais quadros são realmente 
transmitidos. Na terceira e última fase, a conexão é desfeita, liberando-se as variáveis, os 
buffers e os outros recursos usados para mantê-la. 

Considere um exemplo típico: uma sub-rede de uma WAN que consiste em 
roteadores conectados por canais ponto a ponto. Quando um quadro chega a um roteador, 
este o repassa ao software da camada de enlace de dados (que pode estar incorporada a um 
chip na placa de interface de rede). O software da camada de enlace de dados verifica se 
esse é o quadro esperado e, se for o caso, passa o pacote contido no campo de carga útil 
(payload) desse quadro ao software de roteamento (que reside na camada 3, acima da de 
enlace). O software de roteamento, por sua vez, seleciona a linha de saída apropriada e 
repassa o pacote novamente ao software da camada de enlace de dados, que o retransmite. 
O fluxo existente entre dois roteadores é visto na Figura 9.3. 

 

Figura 9.3: Localização do protocolo de enlace de dados. 

Com freqüência, o código de roteamento deseja que a tarefa seja executada 
corretamente, ou seja, que existam conexões confiáveis que preservem a seqüência dos 
quadros em cada uma das linhas ponto a ponto. Esse código não quer ser incomodado por 
pacotes que se perdem pelo caminho. O protocolo de enlace de dados, mostrado no 
retângulo pontilhado, é o responsável pela confiabilidade das linhas de comunicação, 
tornando-as perfeitas ou, pelo menos, bastante razoáveis. 
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9.1.2 – Enquadramento 

Para oferecer serviços à camada de rede, a camada de enlace de dados deve usar o 
serviço fornecido a ela pela camada física. O que a camada física faz é aceitar, na origem, 
um fluxo de bits brutos e tentar entregá-los ao destino. Não há uma garantia de que esse 
fluxo de bits seja livre de erros. O número de bits recebidos no destino pode ser menor, 
igual ou maior que o número de bits transmitidos, e eles podem ter valores diferentes dos 
bits originalmente transmitidos. A camada de enlace de dados é responsável por detectar e, 
se possível, corrigir alguns desses erros. 

Em geral, a estratégia adotada pela camada de enlace de dados é dividir o fluxo de 
bits em quadros e calcular o total de verificação (checksum) em relação a cada quadro. 
Quando um quadro chega a seu destino, o total de verificação é recalculado. Se o total de 
verificação recém-calculado for diferente do que está contido no quadro, a camada de 
enlace de dados saberá que houve um erro e poderá tomar providências para lidar com ele 
(por exemplo, descartando o quadro defeituoso e solicitando uma retransmissão). 

Mas a divisão do fluxo de bits em quadros é mais difícil do que parece à primeira 
vista. Uma forma de obter esse enquadramento é inserir intervalos de tempo entre os 
quadros, de modo muito semelhante aos espaços entre as palavras de um texto comum. No 
entanto, as redes raramente oferecem qualquer garantia em relação à temporização. 
Portanto, é possível que esses intervalos sejam condensados ou que outros intervalos 
sejam inseridos durante a transmissão. 

Como é muito arriscado contar com a temporização para marcar o inicio e o fim de 
cada quadro, outros métodos foram criados. Entre eles: 

• Contagem de caracteres. 

• Bytes de flags, com inserção de bytes. 

• Bits de flags, com inserção de bits. 

• Mudança de codificação na camada física. 

O primeiro método de enquadramento utiliza um campo no cabeçalho para 
especificar o número de caracteres do quadro. Quando vê a contagem de caracteres, a 
camada de enlace de dados de destino sabe quantos caracteres devem vir em seguida e, 
conseqüentemente, onde está o fim do quadro. Essa técnica é mostrada na Figura 9.4(a) 
para quatro quadros, de tamanhos 5, 5, 8 e 8 caracteres, respectivamente. 

O problema com esse algoritmo é que a contagem pode ser adulterada por um erro 
de transmissão. Por exemplo, se a contagem 5 no segundo quadro da Figura 9.4(b) se 
tornar 7, o destino perderá a sincronização e não será capaz de localizar o inicio do quadro 
seguinte. Mesmo que o total de verificação esteja incorreto, de modo que o destino saiba 
que o quadro está defeituoso, ele ainda não terá informações suficientes para saber onde 
começa o quadro seguinte. Enviar um quadro de volta à origem solicitando retransmissão 
também não ajuda, pois o destino não sabe quantos caracteres deverão ser ignorados para 
chegar ao início da retransmissão. Por essa razão, o método simples de contagem de 
caracteres quase não é mais usado. 
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Figura 9.4: Um fluxo de caracteres. (a) Sem erros. (b) Com um erro. 

O segundo método de enquadramento contorna o problema de ressincronização 
após um erro, fazendo cada quadro começar e terminar com bytes especiais, chamados 
bytes de flag, como delimitador de início e de fim, como mostra a Figura 9.5(a), na qual 
ele é representado por FLAG. Desse modo, se o receptor perder a sincronização, ele 
poderá simplesmente procurar pelo byte de flag para descobrir o fim do quadro atual. Dois 
bytes de flag consecutivos indicam o fim de um quadro e o início do próximo. 

 

 

Figura 9.5: (a) Um quadro delimitado por bytes de flag. (b) Quatro exemplos de seqüências de 
bytes, antes e depois da inserção de bytes. 

Ocorre um problema sério com esse método quando dados binários, como 
programas-objeto ou números em ponto flutuante, estão sendo transmitidos. É bem 
possível que o padrão de bits do byte de flag ocorra nos dados. Em geral, essa situação irá 
interferir no enquadramento. Uma forma de solucionar esse problema é fazer com que a 
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camada de enlace de dados do transmissor inclua um caractere de escape especial (ESC) 
imediatamente antes de cada byte de flag "acidental" nos dados. A camada de enlace de 
dados da extremidade receptora remove o byte de escape antes de entregar os dados à 
camada de rede. Essa técnica é chamada inserção de bytes ou inserção de caracteres. 
Desse modo, é possível distinguir um byte de flag de enquadramento de um byte de dados 
idêntico ao flag, pela ausência ou presença de um byte de escape antes dele. 

E o que acontecerá se um byte de escape ocorrer em uma posição intermediária nos 
dados? Nesse caso, ele também será precedido com um byte de escape. Desse modo, 
qualquer byte de escape isolado faz parte de uma seqüência de escape, enquanto o byte de 
escape duplicado indica que um único escape ocorreu naturalmente nos dados. Alguns 
exemplos são mostrados na Figura 9.5(b). Em todos os casos, a seqüência de bytes 
entregue após a remoção dos bytes inseridos é exatamente igual à seqüência de bytes 
original. 

O esquema de inserção de bytes representado na Figura 9.5 é uma ligeira 
simplificação do que é utilizado no protocolo PPP, muito utilizado na interligação de links 
ponto a ponto de longa distância.  

Uma nova técnica permite que os quadros de dados contenham um número 
arbitrário de bits e possibilita a utilização de códigos de caracteres com um número 
arbitrário de bits por caractere. De acordo com essa técnica, cada quadro começa e termina 
com um padrão de bits, 01111110.  

Para evitar que essa sequência específica ocorra “acidentalmente” no meio do 
quadro, sempre que encontra cinco valores 1 consecutivos nos dados, a camada de enlace 
de dados do transmissor insere um bit 0 no fluxo de bits que está sendo enviado. Essa 
inserção de bits é semelhante à inserção de bytes, na qual um byte de escape é inserido no 
fluxo de caracteres enviado antes de ocorrer um byte de flag nos dados. 

Ao ver cinco bits 1 consecutivos sendo recebidos, seguidos por um bit 0, o receptor 
remove automaticamente o bit 0. A inserção de bits, assim como a inserção de bytes, é 
completamente transparente para a camada de rede de ambos os computadores. Se os 
dados do usuário contiverem o padrão de flag 01111110, esse flag será transmitido como 
011111010, mas será armazenado na memória do receptor como 01111110. A Figura 9.6 
mostra um exemplo de inserção de bits. 

 

 

Figura 9.6: Inserção de bits. (a) Os dados originais. (b) Como os dados são exibidos na linha. (c) 
Como os dados são armazenados na memória do receptor após a remoção dos bits de flags. 
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Com a inserção de bits, o limite entre dois quadros pode ser reconhecido sem 
qualquer tipo de ambigüidade pelo padrão de flags. Desse modo, se o receptor perder o 
controle de onde estão os dados, bastará varrer a entrada em busca da seqüência de flags, 
pois elas nunca ocorrem dentro dos dados, apenas nos limites dos quadros. 

O último método de enquadramento se aplica a redes nas quais a decodificação no 
meio físico contém algum tipo de redundância. Por exemplo, algumas LANs codificam 1 
bit de dados utilizando 2 bits físicos. Normalmente, um bit 1 é um par alto-baixo, e um bit 
0 é um par baixo-alto. O esquema significa que todo bit de dados tem uma transição 
intermediária, facilitando a localização dos limites de bits pelo receptor. As combinações 
alto-alto e baixo-baixo não são usadas para dados, mas são empregadas na delimitação de 
quadros em alguns protocolos. 

Uma observação final a respeito do enquadramento: para proporcionar uma 
segurança ainda maior, muitos protocolos de enlace de dados utilizam uma combinação da 
contagem de caracteres com um dos outros métodos. Quando um quadro é recebido, o 
campo de contagem é utilizado para localizar o fim do quadro. O quadro só é aceito como 
válido se o delimitador correto estiver presente na posição adequada e se o total de 
verificação estiver correto. Caso contrário, será preciso examinar o fluxo recebido em 
busca do delimitador seguinte. 

9.1.3 – Controle de Erros 

Após resolvermos o problema da delimitação do início e do fim de cada quadro, 
vamos ao problema seguinte: como ter certeza de que todos os quadros serão entregues na 
camada de rede de destino, e na ordem apropriada? Suponha que o transmissor 
simplesmente continue a enviar os quadros sem se importar em saber se eles estão 
chegando de maneira correta. Essa pode ser uma ótima opção para redes locais confiáveis, 
mas não seria boa para serviços de longa distância, sujeitos a muitos erros e retardos. 

A forma mais comum de garantir uma entrega confiável é dar ao transmissor 
algum tipo de feedback sobre o que está acontecendo no outro extremo da linha. 
Normalmente, o protocolo solicita que o receptor retorne quadros de controle especiais 
com confirmações positivas ou negativas sobre os quadros recebidos. Se receber uma 
confirmação positiva sobre um quadro, o transmissor saberá que o quadro chegou em 
segurança ao destino. Por outro lado, uma confirmação negativa significa que algo saiu 
errado e que o quadro deve ser retransmitido. 

Uma complicação adicional decorre da possibilidade de problemas de hardware 
fazerem com que um quadro desapareça por completo (por exemplo, em uma rajada de 
ruído). Nesse caso, o receptor não reagirá de forma alguma, pois não há motivo para isso. 
Deve ficar claro que um protocolo no qual o transmissor envia um quadro e depois espera 
por uma confirmação, positiva ou negativa, permanecerá suspenso para sempre caso um 
quadro tenha sido completamente perdido. 

Essa possibilidade é tratada com a inserção de timers na camada de enlace de 
dados. Quando o transmissor envia um quadro, em geral ele também inicializa um timer. 
O timer é ajustado para ser desativado após um intervalo suficientemente longo para o 
quadro chegar ao destino, ser processado e ter sua confirmação enviada de volta ao 
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transmissor. Em geral, o quadro será recebido de forma correta e a confirmação voltará 
antes de se alcançar o timeout (tempo limite) do timer e, nesse caso, o timer será 
cancelado. 

No entanto, se a confirmação ou o quadro se perder, o timer esgotará o seu tempo, 
alertando o transmissor para um problema em potencial. A solução óbvia é simplesmente 
transmitir o quadro outra vez. Entretanto, quando os quadros são transmitidos várias vezes, 
existe o perigo de o receptor aceitar o mesmo quadro duas ou mais vezes e de repassá-lo à 
camada de rede mais de uma vez. Para impedir que isso aconteça, geralmente é necessário 
atribuir números de seqüência aos quadros enviados, para que o receptor possa distinguir 
as retransmissões dos quadros originais. 

A questão do gerenciamento dos timers e dos números de seqüência para garantir 
que cada quadro seja realmente passado para a camada de rede do destino exatamente uma 
vez, nem mais nem menos, é uma parte importante das atribuições da camada de enlace de 
dados.  

9.1.4 – Controle de Fluxo 

Outra questão de projeto importante que ocorre na camada de enlace de dados é 
aquela em que um transmissor quer enviar quadros mais rapidamente do que o receptor é 
capaz de absorver. Essa situação pode ocorrer com facilidade quando o transmissor está 
funcionando em um computador rápido (ou levemente carregado) e o receptor está 
utilizando um computador lento (ou fortemente carregado). O transmissor fica 
“bombeando” os quadros em alta velocidade até o receptor ser totalmente “inundado”. 
Mesmo que a transmissão não contenha erros, em um determinado ponto o receptor não 
será capaz de tratar os quadros à medida que eles chegam e começará a perder alguns 
deles. Sem dúvida, algo deve ser feito para impedir que essa situação ocorra. 

São usadas comumente duas abordagens. Na primeira, chamada controle de fluxo 
baseado em feedback, o receptor envia de volta ao transmissor informações que 
permitem ao transmissor enviar mais dados ou que pelo menos mostram ao transmissor 
qual a situação real do receptor. Na segunda, chamada de controle de fluxo baseado na 
velocidade, o protocolo tem um mecanismo interno que limita a velocidade com que os 
transmissores podem enviar os dados, sem usar o feedback do receptor.  

Existem diversos mecanismos de controle de fluxo. No entanto, a maioria deles 
utiliza o mesmo princípio básico. O protocolo contém regras bem definidas sobre quando 
um transmissor pode enviar o quadro seguinte. Com freqüência, essas regras impedem que 
os quadros sejam enviados até que o receptor tenha concedido permissão para transmissão. 
Por exemplo, quando uma conexão é estabelecida, o receptor pode informar: “Você está 
autorizado a enviar-me n quadros agora, mas depois que eles tiverem sido transferidos, 
não envie mais nada até ser informado de que deve prosseguir”.  
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9.2 – A Camada de Enlace em Links Ponto a Ponto 

Como já mencionado, as redes podem ser divididas em duas categorias: as que 
usam conexões ponto a ponto e as que utilizam canais de difusão. Esta seção trata da 
camada de enlace de dados nas redes ponto a ponto, mais especificamente na Internet. 

A Internet consiste em máquinas individuais (hosts e roteadores) e na infra-
estrutura de comunicação que a as conecta. Dentro de um único prédio, as LANs de 
difusão são bastante utilizadas para interconexão, mas grande parte da infra-estrutura 
geograficamente distribuída é construída a partir de linhas privadas ponto a ponto. 
Veremos agora alguns aspectos de protocolos de enlace utilizados em linhas ponto a ponto 
na Internet. 

Na prática, a comunicação ponto a ponto é utilizada principalmente em duas 
situações. Na primeira delas, milhares de organizações tem uma LAN ou mais, cada uma 
com um determinado número de hosts (computadores pessoais, estações de trabalho, 
servidores, etc) e um roteador. Em geral, todas as conexões com o mundo exterior passam 
por um ou dois roteadores que tem linhas privadas (também chamadas linhas dedicadas) 
ponto a ponto com roteadores distantes. São esses roteadores e suas linhas privadas que 
compõem as sub-redes de comunicação, nas quais a Internet se apóia.  

A segunda situação em que as linhas ponto a ponto executam uma função 
importante na Internet diz respeito aos milhões de indivíduos que estabelecem conexões 
domésticas com a Internet utilizando modems e linhas telefônicas com acesso por 
discagem. Geralmente, o PC doméstico do usuário estabelece uma conexão com o modem 
de um provedor de serviços da Internet, e depois atua como um host da Internet completo. 
Esse método de operação não difere de ter uma linha privada entre o PC e o servidor de 
acesso, exceto pelo fato de a conexão ser encerrada quando o usuário finaliza a sessão. Um 
PC doméstico que se conecta a um provedor de serviços da Internet está ilustrado na 
Figura 9.7. Nesta figura é ilustrado o modem externo ao computador para enfatizar sua 
função, mas os computadores modernos têm modems internos. 

Tanto para a conexão de linha privada entre roteadores, quanto para a conexão 
discada entre o host do usuário e o provedor, é necessário o uso de um protocolo de enlace 
de dados ponto a ponto na linha para cuidar do enquadramento, do controle de erros e de 
outras funções da camada de enlace. O protocolo mais usado na Internet para essa função 
é o PPP. Vamos examiná-lo agora. 
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Figura 9.7: Um computador pessoal doméstico que atua como um host da Internet. 

9.2.1 – PPP – Point-to-Point Protocol 

A Internet precisa de um protocolo ponto a ponto para diversos fins, inclusive para 
cuidar do tráfego de roteador para roteador e de usuário doméstico para ISP (Internet 
Service Provider – Provedor de Serviços Internet). Esse protocolo é o PPP, definido na 
RFC 1661 e mais elaborado em várias outras RFCs (por exemplo, as RFCs 1662 e 1663). 
O PPP trata da detecção de erros, aceita encapsular vários protocolos de rede (camada 3), 
permite que endereços de rede sejam negociados em tempo de conexão, permite a 
autenticação e inclui muitas outras características. 

O PPP dispõe de três recursos: 

• Um método de enquadramento que delineia de forma não-ambígua o fim de um 
quadro e o inicio do quadro seguinte. O formato do quadro também lida com a 
detecção de erros. 

• Um protocolo de controle de enlace usado para ativar linhas, testá-las, negociar 
opções e desativá-las novamente quando não forem mais necessárias. Esse 
protocolo é denominado LCP (Link Control Protocol). Ele admite circuitos 
síncronos e assíncronos, e também codificações orientadas a bytes e a bits. 

• Uma maneira de negociar as opções da camada de rede de modo independente do 
protocolo da camada de rede a ser utilizado. O método escolhido deve ter um NCP 
(Network Control Protocol) diferente para cada camada de rede aceita. 

Para verificar como esses itens se encaixam uns com os outros, considere a 
situação típica em que um usuário doméstico se conecta a um provedor de serviços da 
Internet para transformar um PC doméstico em um host temporário da Internet. Primeiro, 
o PC chama o servidor de acesso do provedor (que pode ser um roteador com modems 
embutidos, por exemplo) por meio de um modem. Depois que o modem do roteador 
atende ao telefone e estabelece uma conexão física, o PC envia ao roteador uma série de 
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pacotes LCP no campo de carga útil de um ou mais quadros PPP. Esses pacotes e suas 
respostas selecionam os parâmetros PPP a serem utilizados. 

Quando todos esses parâmetros estão corretamente definidos de comum acordo, 
uma série de pacotes NCP é enviada para configurar a camada de rede. Em geral, o PC 
quer executar uma pilha de protocolos TCP/IP, e assim necessita de um endereço IP. 
Como não há endereços IP suficientes, normalmente cada provedor da Internet obtém um 
bloco de endereços e, em seguida, atribui dinamicamente um endereço a cada PC recém 
conectado durante sua sessão de login. Se tiver n endereços IP, um provedor poderá ter até 
n máquinas conectadas simultaneamente, mas sua base total de clientes poderá estar muito 
acima desse número. O NCP para o IP atribui os endereços IP. 

Nesse momento, o PC passa a ser um host da Internet e pode enviar e receber 
pacotes IP, da mesma forma que os hosts fisicamente conectados. Quando o usuário 
termina, o NCP é utilizado para desativar a configuração da camada de rede e liberar o 
endereço IP.  Em seguida, o LCP encerra a conexão da camada de enlace de dados. 
Finalmente, o computador solicita que o modem desligue o telefone, liberando a conexão 
da camada física.  

O Formato de quadro PPP foi definido de modo a ter uma aparência semelhante ao 
formato de quadro do protocolo HDLC (High-Level Data Link Control), um outro 
protocolo ponto a ponto da camada de enlace. A principal diferença entre o HDLC e o PPP 
é que enquanto o primeiro é orientado a bits, este último é orientado a caracteres. 
Especificamente, o PPP utiliza a técnica de inserção de bytes em linhas de discagem por 
modem; portanto, todos os quadros representam um número inteiro de bytes. Não é 
possível enviar um quadro formado por 30,25 bytes, como ocorre com o HDLC. A Figura 
9.8 mostra o formato do quadro PPP. 

 

 

Figura 9.8: O formato completo do quadro PPP. 

Todos os quadros PPP começam pelo byte de flag padrão 01111110, o qual é 
complementado por inserção de caracteres de escape se ocorrer dentro do campo de carga 
útil (payload). Em seguida, temos o campo Endereço, que sempre é definido como o valor 
binário 11111111, indicando que todas as estações devem aceitar o quadro. A utilização 
desse valor evita o problema da necessidade de atribuição de endereços de enlace de 
dados. 

O campo Controle é exibido após o campo Endereço e seu valor padrão é 
00000011. esse valor indica um quadro não-numerado. Em outras palavras, o PPP não 
oferece uma transmissão confiável com o uso de números de seqüência e confirmações 
como padrão. Em ambientes ruidosos, como em redes sem fio, pode ser utilizada a 



Professor: Luciano Frosi 100

transmissão confiável que emprega o modo numerado. Os detalhes exatos são definidos na 
RFC 1663 mas, na prática, raramente ele é utilizado. 

Como os campos Endereço e Controle são sempre constantes na configuração 
padrão, o LCP fornece o mecanismo necessário para que as duas partes negociem uma 
opção que os omita totalmente e que economize 2 bytes por quadro. 

O quarto campo do quadro PPP é o campo Protocolo. Sua tarefa é informar o tipo 
de pacote que se encontra no campo Carga útil. Os códigos são definidos para representar 
os protocolos LCP, NCP, IP, IPX, AppleTalk e outros. Os protocolos que começam por 
um bit 0 são os protocolos da camada de rede, como o IP, o IPX, o OSI, o CLNP, o XNS, 
etc. Aqueles que começam com um bit 1 são utilizados na negociação de outros 
protocolos. Entre eles estão incluídos o LCP e um NCP diferente para cada protocolo da 
camada de rede admitido. O tamanho padrão do campo Protocolo é 2 bytes, mas é 
possível negociar uma redução para 1 byte, utilizando-se o LCP. 

O campo Carga útil (Payload) tem comprimento variável, podendo se estender até 
o tamanho máximo negociado. Se o comprimento não for negociado com o uso do LCP 
durante a configuração da linha, será empregado um comprimento padrão de 1.500 bytes. 
Poderá haver um preenchimento logo após a carga útil, caso seja necessário. 

Depois do campo Carga útil, temos o campo Total de verificação (Checksum). 
Esse campo serve para controle e detecção de erros através da técnica CRC (Checagem de 
Redundância Cíclica) e normalmente tem 2 bytes, embora seja possível negociar um 
campo de verificação de 4 bytes.  

Em suma, o PPP é um mecanismo de enquadramento (framing) multiprotocolo, 
adequado para a utilização em modems ou em linhas seriais entre roteadores. Ele aceita a 
detecção de erros, a negociação de opções, a compactação de cabeçalhos e, 
opcionalmente, a transmissão confiável através de quadros numerados. 

Vamos examinar a maneira como as linhas são ativadas e desativadas usando o 
protocolo PPP. O diagrama (simplificado) representado na Figura 9.9 mostra as fases pelas 
quais uma linha passa ao ser ativada, configurada, utilizada e desativada novamente. Essa 
seqüência se aplica tanto às conexões de modem quanto às conexões entre roteadores. 

O protocolo começa com a linha no estado DEAD, o que significa que não há 
nenhuma portadora da camada física presente e não existe qualquer conexão da camada 
física, depois de estabelecida a conexão física, a linha passa para a fase ESTABLISH. 
Nesse ponto, começa a negociação de opções do LCP que, se for bem-sucedida, levará à 
fase AUTHENTICATE. Agora, as duas partes poderão verificar suas identidades 
mutuamente, se desejarem. Quando a fase NETWORK é alcançada, o protocolo NCP 
apropriado é invocado para configurar a camada de rede. Se a configuração for bem-
sucedida, a fase OPEN é alcançada e o transporte de dados pode ser feito. Quando o 
transporte de dados é concluído, a linha entra na fase TERMINATE e, de lá, volta a 
DEAD quando a portadora é desativada.  
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Figura 9.9: Um diagrama simplificado de fases para ativar e desativar uma linha com o PPP. 

O LCP é utilizado para negociar opções de protocolo de enlace de dados durante a 
fase ESTABLISH. Na verdade, ele não está preocupado com as opções propriamente 
ditas, mas com o mecanismo de negociação. O protocolo LCP proporciona um meio para 
que o processo inicial faça uma proposta que será aceita ou rejeitada, total ou 
parcialmente, pelo processo de resposta. Ele também permite que os dois processos testem 
a qualidade da linha, verificando se ela é boa o suficiente para estabelecer uma conexão. 
Por fim, o protocolo LCP também permite que as linhas sejam desativadas quando não 
forem mais necessárias. 

As opções que podem ser negociadas incluem a definição do tamanho máximo da 
carga útil para os quadros de dados, a ativação da autenticação e a escolha do protocolo de 
autenticação a ser utilizado, a ativação do monitoramento da qualidade da linha durante a 
operação normal e a seleção de diversas opções de compactação de cabeçalhos. 

De um modo geral, há muito pouco a ser dito sobre os protocolos NCP. Cada um 
deles é especifico para algum protocolo da camada de rede e permite que sejam feitas 
solicitações de configuração específicas para cada protocolo. Por exemplo, no caso do IP, 
a atribuição de endereços dinâmicos é a possibilidade mais importante. 

9.3 – A Camada de Enlace em Links de Difusão 

Em qualquer rede de difusão, a questão fundamental é determinar quem tem direito 
de usar o canal quando há uma disputa por ele. Para tornar essa questão mais clara, 
considere uma chamada de teleconferência, na qual seis pessoas em seis diferentes 
telefones estão todas conectadas entre si, de forma que cada uma pode ouvir e falar com 
todas as outras. É muito provável que, quando uma delas pare de falar, duas ou mais 
comecem a falar ao mesmo tempo, levando ao caos. Quando apenas um único canal físico 
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está disponível para uma rede de computadores, a determinação de qual máquina deve ser 
a próxima a falar é muito mais difícil do que em um sistema ponto a ponto, onde apenas 
dois equipamentos participam da comunicação. Existem vários protocolos destinados a 
solucionar esse problema, e nós veremos os mais comuns nesta seção. Na literatura, os 
canais de difusão às vezes são referidos como canais de multiacesso ou canais de acesso 
aleatório. 

Os protocolos usados para determinar quem será o próximo em um canal de 
multiacesso pertencem a uma subcamada da camada de enlace, chamada subcamada 
MAC (Medium Access Control – Controle de Acesso ao Meio). Tecnicamente, a 
subcamada MAC é a parte inferior da camada de enlace de dados, e ela é especialmente 
importante em LANs que, em sua maioria, utilizam um canal de multiacesso como base de 
sua comunicação. Em contrapartida, as WANs utilizam enlaces ponto a ponto, com 
exceção das redes de satélites. Como os canais de multiacesso têm uma relação muito 
íntima com as LANs, falar sobre redes locais implica em falar dos protocolos de 
multiacesso, e vice-versa. 

9.3.1 – O Problema da Alocação de Canais 

O tema central desta seção é definir como alocar um único canal de difusão entre 
usuários concorrentes. Para este fim, podemos pensar primeiramente em duas abordagens 
gerais: a alocação estática e a alocação dinâmica de canais. 

9.3.1.1 – Alocação Estática de Canais 

A maneira tradicional de alocar um canal único, tal como um tronco telefônico, 
entre vários usuários concorrentes é usar a FDM (Frequency Division Multiplexing). Se 
existem N usuários, a largura de banda é divida em N partes do mesmo tamanho e a cada 
usuário será atribuída uma parte. Como cada usuário tem uma banda de freqüência 
particular, não há interferência entre eles. Quando existe um número constante de 
usuários, cada um dos quais com uma transmissão constante, a FDM é um sistema de 
alocação simples e eficiente.  

No entanto, quando o número de transmissores é continuamente variável ou 
quando o tráfego ocorre em rajadas, a FDM apresenta alguns problemas. Se o espectro for 
divido em N áreas, e menos de N usuários estiverem interessados em estabelecer 
comunicação no momento, uma grande parte do espectro será desperdiçada. Se mais de N 
usuários quiserem se comunicar, alguns deles terão o acesso negado por falta de largura de 
banda, mesmo que alguns dos usuários aos quais foi alocada uma banda de freqüência 
raramente transmitam ou recebam dados. 

No entanto, mesmo supondo que o número de usuários pudesse de algum modo ser 
mantido constante em N, a divisão de um único canal disponível em subcanais estáticos 
revela uma ineficiência inerente. O problema básico é que, quando alguns usuários ficam 
inativos, sua largura de banda é simplesmente perdida. Eles não estão utilizando essa 
largura de banda, e ninguém mais pode fazê-lo. Alem disso, na maioria dos sistemas de 
computadores, quase todo o trafego de dados ocorre em rajadas (são comuns relações de 
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1000:1 entre o tráfego de pico e o tráfego médio). Como conseqüência, a maioria dos 
canais permanecerá ociosa na maior parte do tempo. 

Os mesmos argumentos que se aplicam à FDM também se aplicam à TDM (Time 
Division Multiplexing). Para cada usuário, é alocado estaticamente um certo período, ou 
slot, de tempo. Se o usuário não ocupar o slot alocado, este será simplesmente 
desperdiçado 

Como nenhum dos métodos estáticos tradicionais de alocação de canais funciona 
bem com um tráfego em rajadas, a maioria das redes locais baseadas em difusão utilizam 
os métodos dinâmicos para alocação do meio de transmissão. 

9.3.1.2 – Alocação Dinâmica de Canais 

Existem muitos métodos e protocolos para alocação dinâmica de canais. Para todos 
eles existem basicamente quatro premissas fundamentais subjacentes a todo trabalho 
realizado nessa área, que são as seguintes:  

• 1. Premissa de canal único: Um único canal está disponível para todas as 
comunicações. Todas as estações podem transmitir e receber por ele. No que se 
refere ao hardware, todas as estações são equivalentes, embora um software de 
protocolo possa atribuir prioridades a elas.  

• 2. Premissa de colisão: Se dois quadros são transmitidos simultaneamente, eles se 
sobrepõem no tempo, e o sinal resultante é adulterado. Esse evento é denominado 
colisão. Todas as estações podem detectar colisões. Um quadro que tenha sofrido 
colisão terá de ser retransmitido posteriormente. Não há outros erros além dos 
gerados por colisões.   

• 3a. Tempo contínuo: A transmissão por quadro pode começar a qualquer instante. 
Não há um relógio-mestre dividindo o tempo em intervalos discretos.  

• 3b. Tempo segmentado (slotted): O tempo é dividido em intervalos discretos 
(slots). As transmissões de quadros sempre começam no início de um slot. O slot 
pode conter 0, 1 ou mais quadros, correspondentes a um slot ocioso, uma 
transmissão bem-sucedida ou uma colisão, respectivamente.  

• 4a. Detecção de portadora (carrier sense): As estações conseguem detectar se o 
canal está sendo usado antes de tentarem utilizá-lo. Se for detectado que o canal 
está ocupado, nenhuma estação tentará usá-lo até que ele fique livre.  

• 4b. Não há detecção de portadora: As estações não conseguem detectar o canal 
antes de tentar utilizá-lo. Elas simplesmente vão em frente e transmitem. Somente 
mais tarde conseguem determinar se a transmissão foi ou não bem-sucedida. 

A premissa de um canal único é o núcleo do modelo. Não existem formas externas 
de comunicação.  

A premissa de colisão também é básica. Embora algumas LANs, como as do tipo 
token ring, repassam entre as estações um token especial, cuja posse permite ao detentor 
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atual transmitir um quadro de forma exclusiva, deveremos de agora em diante nos limitar 
ao modelo de um único canal com disputa e colisões. 

São possíveis duas premissas alternativas sobre o tempo: ele é contínuo (3a) ou 
discreto (3b). Alguns sistemas utilizam uma delas e alguns sistemas utilizam a outra. É 
óbvio que, para um determinado sistema, apenas uma delas é válida. 

Da mesma forma, uma rede pode ter a detecção de portadora (4a) ou não (4b). Em 
geral, as LANs têm detecção de portadora. No entanto, as redes sem fio não podem usá-la 
de forma efetiva, porque nem toda estação pode estar dentro da faixa de rádio das outras 
estações. As estações em redes conectadas fisicamente por cabos podem encerrar sua 
transmissão de modo prematuro quando detectarem que a transmissão está colidindo com 
outra transmissão. A detecção de colisão raramente é feita em redes sem fio, por razões de 
engenharia.  

9.3.2 – Protocolos de Acesso Múltiplo 

Existem muitos algoritmos para alocar um canal de acesso múltiplo. Nesta seção 
estudaremos uma pequena amostra dos mais interessantes e apresentaremos alguns 
exemplos de sua utilização. 

9.3.2.1 – CSMA Persistente e Não-Persistente 

Embora existam muitos protocolos e métodos distintos para alocação de um canal 
único e compartilhado de transmissão, os mais populares são aqueles nas quais as estações 
“escutam” uma portadora (isto é, uma transmissão) e adaptam seu comportamento de 
acordo com ela. Esses protocolos são denominados protocolos com detecção de portadora 
(Carrier Sense Protocols).  

O primeiro protocolo com detecção de portadora que estudaremos aqui denomina-
se CSMA (Carrier Sense Multiple Access) l-persistente. Quando uma estação tem dados 
a transmitir, ela primeiro escuta o canal para ver se mais alguém está transmitindo no 
momento. Se o canal estiver ocupado, a estação esperará até que ele fique ocioso. Quando 
detectar um canal desocupado, a estação transmitirá um quadro. Se ocorrer uma colisão, a 
estação esperará um intervalo de tempo aleatório e começará tudo de novo. Esse protocolo 
é denominado l-persistente, porque a estação transmite com probabilidade 1 sempre que 
encontra o canal desocupado. 

O retardo de propagação do sinal no meio de transmissão tem um efeito importante 
sobre o desempenho do protocolo. Há chances de, logo após uma estação começar a 
transmitir, outra estação ficar pronta para transmitir e escutar o canal. Se o sinal da 
primeira estação ainda não tiver atingido a segunda, esta detectará um canal desocupado e 
também começará a transmitir, resultando em uma colisão. Quanto maior for o retardo de 
propagação, maior será a importância desse efeito e pior será o desempenho do protocolo. 

Mesmo que o retardo de propagação seja zero, ainda assim haverá colisões. Se 
duas estações ficarem prontas durante a transmissão de uma terceira, ambas terão de 
esperar educadamente até que a transmissão se encerre, e depois as duas começarão a 
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transmitir ao mesmo tempo, resultando em uma colisão. Se elas não fossem tão 
impacientes, haveria menos colisões. 

Um segundo protocolo com detecção de portadora é o CSMA não-persistente. 
Nesse protocolo, é feita uma tentativa consciente de ser menos ávido que no protocolo 
anterior. Antes de transmitir, uma estação escuta o canal. Se ninguém mais estiver 
transmitindo, a estação iniciará a transmissão. No entanto, se o canal já estiver sendo 
utilizado, a estação não permanecerá escutando continuamente a fim de se apoderar de 
imediato do canal após detectar o fim da transmissão anterior. Em vez disso, a estação 
aguardará durante um intervalo de tempo aleatório e, em seguida repetirá o algoritmo. 
Conseqüentemente, esse algoritmo leva a uma melhor utilização do canal, mas também a 
retardos maiores do que no CSMA 1-persistente. 

O último protocolo é CSMA p-persistente. Ele se aplica a canais segmentados 
(slotted channels) e funciona da forma apresentada a seguir. Quando está pronta para 
transmitir, a estação escuta o canal. Se ele estiver desocupado, a estação transmitirá com 
uma probabilidade p. Com uma probabilidade q = 1 – p, haverá um adiamento até o 
próximo slot. Se esse slot também estiver desocupado, haverá uma transmissão ou um 
novo adiamento, com probabilidades p e q. Esse processo se repete até o quadro ser 
transmitido ou até que outra estação tenha iniciado uma transmissão. Nesse último caso, 
ela age como se tivesse ocorrido uma colisão (ou seja, aguarda durante um intervalo 
aleatório e reinicia a transmissão). Se inicialmente detectar que o canal está ocupado, a 
estação esperará pelo próximo slot e aplicará o algoritmo anterior.  

9.3.2.2 – CSMA com Detecção de Colisões 

Um outro avanço consiste agora no fato de as estações cancelarem suas 
transmissões logo que detectam uma colisão. Em outras palavras, se duas estações 
perceberem que o canal está desocupado e começarem a transmitir simultaneamente, 
ambas detectarão a colisão quase de imediato. Em vez de terminar de transmitir seus 
quadros que de qualquer maneira já estarão irremediavelmente adulterados, elas devem 
interromper a transmissão de forma abrupta tão logo a colisão seja detectada. A 
interrupção rápida dos quadros com erros economiza tempo e largura de banda. Esse 
protocolo, conhecido como CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection), é amplamente usado na subcamada MAC das redes locais. Em particular, ele é 
a base da conhecida LAN Ethernet; assim, vale a pena dedicarmos algum tempo a 
examiná-lo. 

O CMSA/CD utiliza o modelo conceitual apresentado na Figura 9.10. No ponto 
marcado com t0, uma estação terminou a transmissão de um quadro. Qualquer outra 
estação que tenha um quadro a ser enviado pode transmiti-lo. Se duas ou mais estações 
decidirem transmitir simultaneamente, haverá uma colisão. As colisões podem ser 
detectadas verificando-se a potência e a largura do pulso do sinal recebido e comparando-o 
com o sinal transmitido. 
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Figura 9.10: O CMSA/CD pode estar em um destes três estados: disputa, transmissão ou 
inatividade. 

Após detectar uma colisão, uma estação cancela sua transmissão, espera um 
intervalo de tempo aleatório e, em seguida, tenta novamente, supondo que nenhuma outra 
estação tenha começado a transmitir nesse ínterim. Dessa forma, o nosso modelo de 
CSMA/CD consistirá em períodos alternados de disputa e de transmissão, com a 
ocorrência de períodos de inatividade quando todas as estações estiverem em repouso (por 
exemplo, por falta de trabalho). 

9.3.2.3 – Protocolos de LANs Sem Fio 

À medida que cresce o número de dispositivos móveis de comunicação e 
computação, também aumenta a demanda para conectá-los ao mundo exterior. Para 
alcançar a verdadeira mobilidade, os notebooks precisam usar sinais de rádio (ou 
infravermelho) para comunicação. Dessa forma, os usuários dedicados podem ler e enviar 
mensagens de correio eletrônico enquanto estão dirigindo ou velejando. Um sistema de 
notebooks que se comunicam por radio pode ser considerado uma LAN sem fio. Essas 
LANs têm propriedades um pouco diferentes daquelas que caracterizam as LANs 
convencionais, e assim exigem o uso de protocolos especiais da subcamada MAC. 

Uma configuração comum para uma LAN sem fio é um edifício comercial com 
estações-base (também chamadas de APs – Access Points) estrategicamente posicionadas 
no edifício. Todas as estações-base são interconectadas com o uso de cobre ou fibra. Se a 
potencia de transmissão das estações-base e dos notebooks for ajustada para um alcance de 
3 ou 4 metros, cada sala se tornará uma única célula, e o edifício inteiro passará a ser um 
grande sistema baseado em células. Em geral, a taxa de transmissão desses equipamentos 
pode ser de 11 ou 54 Mbps. 

Nos exemplos a seguir, por simplicidade, iremos supor que todos os transmissores 
de rádio têm um alcance fixo. Quando um receptor estiver dentro do alcance de dois 
transmissores ativos, em geral o sinal resultante apresentará interferência e será inútil. É 
importante perceber que em algumas LANs sem fio nem todas as estações estão dentro do 
alcance umas das outras, o que gera diversas complicações. Além disso, para LANs sem 
fio internas, a presença de paredes entre as estações pode produzir um impacto decisivo 
sobre o alcance efetivo de cada estação. 
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Um método simples de controlar uma LAN sem fio talvez seja experimentar o 
CSMA: apenas ouvir outras transmissões e só transmitir se ninguém mais estiver fazendo 
isso. O problema é que, na verdade, esse protocolo não é apropriado, pois o que importa é 
a interferência no receptor e não no transmissor. Para observar a natureza do problema, 
considere a Figura 9.11, onde são representadas quatro estações sem fio. Para nossos 
objetivos, não importa quais delas são estações-base e quais são notebooks. O alcance de 
rádio é definido de forma que A e B fiquem dentro do alcance uma da outra, havendo 
possibilidade de interferência entre elas. C também pode interferir com B e D, mas não 
com A. 

 

Figura 9.11: Uma LAN sem fio. (a) A está transmitindo. (b) B está transmitindo. 

Considere primeiro o que acontece quando A está transmitindo para B, como 
mostra a Figura 9.11(a). Se detectar o meio físico, C não ouvirá A, pois essa estação está 
fora do alcance e, portanto, concluirá incorretamente que pode fazer a transmissão para B. 
Se começar a transmitir, C interferirá com B, removendo o quadro de A. O problema de 
uma estação não conseguir detectar uma provável concorrente pelo meio físico, porque a 
estação concorrente está muito longe, é denominado problema da estação oculta (hidden 
station problem). 

Agora, vamos considerar a situação inversa: B está transmitindo para A, como 
mostra a Figura 9.11(b). Se detectar o meio físico, C ouvirá uma transmissão em 
andamento e concluirá incorretamente que não pode transmitir para D quando, na verdade, 
essa transmissão só geraria uma recepção de má qualidade na zona entre B e C, onde 
nenhum dos receptores desejados está localizado. Essa situação é chamada problema da 
estação exposta. 

O problema é que, antes de iniciar uma transmissão, a estação realmente deseja 
saber se há ou não atividade no receptor. O CSMA apenas informa a ela se há ou não 
atividade na estação que detecta a portadora. Com um fio, todos os sinais se propagam 
para todas as estações e, portanto, somente uma transmissão pode ocorrer de cada vez em 
qualquer parte do sistema. Em um sistema baseado em ondas de rádio de pequeno alcance, 
várias transmissões podem ocorrer simultaneamente, se todas tiverem destinos diferentes e 
esses destinos estiverem fora do alcance uns dos outros. 

Outra maneira de refletir sobre esse problema é imaginar um edifício comercial em 
que todos os funcionários têm notebooks sem fio. Suponha que Linda queira enviar uma 
mensagem a Leonardo. O computador de Linda detecta o ambiente local e, ao detectar a 
ausência de atividade, inicia a transmissão. No entanto, talvez ainda ocorra uma colisão no 
escritório de Leonardo, pois é possível que uma terceira pessoa também esteja enviando 
alguns dados para ele de um local tão distante de Linda que ela não consegue detectá-lo. 
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MACA e MACAW 

Um protocolo antigo criado para LANs sem fio é o MACA  – Multiple Access with 
Collision Avoidance (Acesso Múltiplo com Abstenção de Colisão). A idéia básica consiste 
em fazer com que o transmissor estimule o receptor a liberar um quadro curto como saída, 
para que as estações vizinhas possam detectar essa transmissão e evitar transmitir 
enquanto o quadro de dados (longo) estiver sendo recebido. A Figura 9.12 mostra o 
protocolo MACA. 

 

 

Figura 9.12: O protocolo MACA. (a) A está enviando um quadro RTS para B. (b) B está 
respondendo com um quadro CTS para A. 

Vamos analisar agora como A envia um quadro para B. A inicia a transmissão 
enviando um quadro RTS (Request to Send) para B, como mostra a Figura 9.12(a). Esse 
quadro curto contém a informação do comprimento do quadro de dados que 
eventualmente será enviado em seguida. Depois disso, B responde com um quadro CTS 
(Clear to Send), como mostra a Figura 9.12(b). O quadro CTS contém o tamanho dos 
dados (copiado do quadro RTS). Após o recebimento do quadro CTS, A inicia a 
transmissão. 

Agora vamos ver como reagem as estações que não conseguem ouvir esses 
quadros. Qualquer estação que esteja ouvindo o quadro RTS está próxima a A e deve 
permanecer inativa por tempo suficiente para que o CTS seja transmitido de volta para A, 
sem conflito. Qualquer estação que esteja ouvindo o CTS está próxima a B e deve 
permanecer inativa durante a transmissão de dados que está a caminho, cujo tamanho pode 
ser verificado pelo exame do quadro CTS. 

Na Figura 9.12, C está dentro do alcance de A, mas não do alcance de B, portanto, 
essa estação pode detectar a RTS de A, mas não a CTS de B. Desde que não interfira com 
a CTS, a estação é livre para transmitir enquanto o quadro de dados está sendo enviado. 
Em contraste, D está dentro do alcance de B, mas não de A. Ela não detecta a RTS, mas 
sim a CTS. Ao detectar a CTS, ela recebe a indicação de que está perto de uma estação 
que está prestes a receber um quadro e, portanto, adia a transmissão até o momento em 
que a transmissão desse quadro deve ter sido concluída. A estação E detecta as duas 
mensagens de controle e, como D, deve permanecer inativa até que a transmissão do 
quadro de dados seja concluída. 
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Apesar dessas precauções, ainda pode haver colisões. Por exemplo, B e C 
poderiam enviar quadros RTS para A ao mesmo tempo. Haveria uma colisão entre esses 
quadros e eles se perderiam. No caso de uma colisão, um transmissor que não obtiver êxito 
(ou seja, o que não detectar uma CTS no intervalo de tempo esperado) aguardará durante 
um intervalo aleatório e tentará novamente mais tarde.  

Com base em estudos de simulação do MACA, Bharghavan e sua equipe 
otimizaram o MACA para melhorar seu desempenho e deram ao novo protocolo o nome 
MACAW  (MACA for Wireless). Logo no inicio, eles observaram que, sem as 
confirmações da camada de enlace de dados, os quadros perdidos não eram retransmitidos 
até que a camada de transporte detectasse sua ausência, bem mais tarde. Eles resolveram 
esse problema introduzindo um quadro ACK de confirmação após cada quadro de dados 
bem sucedido. Os pesquisadores também observaram que o CSMA tinha alguma 
utilização – principalmente para impedir uma estação de transmitir uma RTS ao mesmo 
tempo que outra estação vizinha também estiver transmitindo para o mesmo destino. 
Portanto, a detecção de portadora passou a ser utilizada. Essa mudança melhorou a 
precisão do protocolo. Por fim, foi incluído um mecanismo para que as estações trocassem 
informações sobre congestionamento, o que melhorou o desempenho do sistema. 

9.3.3 – Ethernet 

Agora que concluímos nossa abordagem abstrata geral sobre protocolos de 
alocação de canais, é hora de analisarmos como esses princípios se aplicam a sistemas 
reais, em especial à LAN mais popular de todos os tempos: a Ethernet.  

9.3.3.1 – A História da Ethernet 

A história começa no Havaí, no inicio da década de 1970. Nessa época, o 
pesquisador Norman Abramson e seus colegas da University of Hawaii, estavam tentando 
conectar usuários situados em ilhas remotas ao computador principal em Honolulu. 
Estender seus próprios cabos sob o Oceano Pacífico não era viável, e assim eles 
procuraram uma solução diferente. 

A única solução que eles encontraram foi o rádio de ondas curtas. Cada terminal de 
usuário estava equipado com um pequeno rádio que tinha duas freqüências: ascendente 
(até o computador central) e descendente (a partir do computador central). Quando o 
usuário queria entrar em contato com o computador, ele transmitia um pacote contendo os 
dados no canal ascendente. Se ninguém mais estivesse transmitindo naquele momento, o 
pacote provavelmente chegava e era confirmado no canal descendente. Se houvesse 
disputa pelo canal ascendente, o terminal perceberia a falta de confirmação e tentaria de 
novo. Tendo em vista que só havia um transmissor no canal descendente (o computador 
central), nunca ocorriam colisões nesse canal. Esse sistema, chamado ALOHANET (ou 
somente ALOHA), funcionava bastante bem sob condições de baixo tráfego, mas ficava 
fortemente congestionado quando o tráfego ascendente era pesado. 

Quase na mesma época, um estudante chamado Bob Metcalfe obteve seu título de 
bacharel no M.I.T. e em seguida conseguiu o título de Ph.D. em Harvard. Durante seus 
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estudos, ele conheceu o trabalho de Abramson e ficou tão interessado que, depois de se 
graduar em Harvard, decidiu passar o verão no Havaí trabalhando com Abramson, antes 
de iniciar seu trabalho no PARC (Palo Alto Research Center) da Xerox. Ao chegar ao 
PARC, Metcalfe observou que os pesquisadores haviam projetado e montado o que mais 
tarde seria chamado computador pessoal. No entanto, as máquinas estavam isoladas. 
Usando seu conhecimento do trabalho realizado por Abramson, ele e seu colega David 
Boggs, projetaram e implementaram a primeira rede local. 

O sistema foi chamado Ethernet, uma menção ao éter luminoso, através do qual os 
antigos diziam que a radiação eletromagnética se propagava. (Quando o físico britânico do 
século XIX James Clerk Maxwell descobriu que a radiação eletromagnética podia ser 
descrita por uma equação de onda, os cientistas imaginaram que o espaço teria de ser 
preenchido com algum meio etéreo elástico no qual a radiação se propagaria. Só depois da 
famosa experiência de Michelson-Morley em 1887, os físicos descobriram que a radiação 
eletromagnética era capaz de se produzir no vácuo). 

Nesse caso, o meio de transmissão (o éter) não era o vácuo, mas um cabo coaxial 
grosso com até 2,5 km de comprimento (com repetidores a cada 500 metros). Até 256 
máquinas podiam ser conectadas ao sistema por meio de transceivers presos ao cabo. O 
sistema funcionava a 2,94 Mbps. A Figura 9.13 mostra um esboço de sua arquitetura. A 
Ethernet tinha um aperfeiçoamento importante em relação a ALOHANET: antes de 
transmitir, primeiro um computador inspecionava o cabo para ver se alguém mais já estava 
transmitindo. Nesse caso, o computador ficava impedido até a transmissão atual terminar. 
Isso evitava interferências com transmissões em andamento, o que proporcionava uma 
eficiência muito maior. A ALOHANET não funcionava assim porque era impossível para 
um terminal em uma ilha detectar a transmissão de um terminal em outra ilha distante. 
Com um único cabo, esse problema não existe. 

 

 

Figura 9.13: Arquitetura da Ethernet original. 

Apesar da escuta do computador antes de transmitir, ainda surge um problema: o 
que acontece se dois ou mais computadores esperarem até a transmissão atual se completar 
e depois todos começarem as transmitir ao mesmo tempo? A solução é fazer cada 
computador se manter na escuta durante a sua própria transmissão e, se detectar 
interferência, bloquear o éter para alertar todos os transmissores. Em seguida, recuar e 
esperar um tempo aleatório antes de tentar novamente. Se ocorrer uma segunda colisão, o 
tempo aleatório de espera será duplicado e assim por diante, até separar as transmissões 
concorrentes e dar a uma delas a chance de iniciar sua transmissão. 
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A Ethernet da Xerox foi tão bem-sucedida que a DEC, a Intel e a Xerox criaram 
em 1978 um padrão para uma Ethernet de 10 Mbps, chamado padrão DIX. Com duas 
pequenas alterações, o padrão DIX se tornou o padrão IEEE 802.3 em 1983. 

Infelizmente para a Xerox, ela já tinha um histórico de criar invenções originais 
(como o mouse e a interface gráfica, por exemplo) e depois deixar de comercializá-las. 
Quando a Xerox mostrou pouco interesse em fazer algo com a Ethernet além de ajudar a 
padronizá-la, Metcalfe formou sua própria empresa, a 3Com, para vender adaptadores 
Ethernet destinados a PCs. A empresa vendeu mais de 100 milhões desses adaptadores. 

A Ethernet continuou a se desenvolver e ainda está em desenvolvimento. Surgiram 
novas versões a 100 Mbps, 1.000 Mbps e a velocidade ainda mais altas. O cabeamento 
também melhorou, e foram acrescentados recursos de comutação e outras características. 

Vale a pena mencionar de passagem que a Ethernet (IEEE 802.3) não é o único 
padrão de LAN. O comitê também padronizou um barramento de tokens (802.4) e um anel 
de tokens (802.5) A necessidade de três padrões mais ou menos incompatíveis tem pouca 
relação com a tecnologia e mais com a política. Na época da padronização, a General 
Motors estava desenvolvendo uma LAN na qual a topologia era a mesma da Ethernet (um 
cabo linear), mas os computadores transmitiam por turnos, pela passagem de um pequeno 
pacote chamado token (ficha) de um computador para outro. Um computador só podia 
transmitir se tivesse a posse do token, e isso evitava colisões. A General Motors anunciou 
que esse esquema era essencial para a fabricação de automóveis e não estava preparada 
para desistir dessa posição. Apesar desse anúncio, o 802.4 basicamente desapareceu. 

De modo semelhante, a IBM também tinha sua preferência: sua rede Token Ring 
(anel de token) patenteada. O token era repassado pelo anel e qualquer computador que 
tivesse o token tinha permissão para transmitir antes de colocar o token de volta no anel. 
Diferente do 802.4, esse esquema, padronizado como 802.5, é usado em algumas 
instalações da IBM, mas não é encontrado em praticamente nenhum outro lugar além da 
IBM. Porém, há um trabalho em andamento para produzir uma versão em gigabit 
(802.5v), mas parece improvável que ela consiga competir com a Ethernet. Em suma, 
houve uma guerra entre Ethernet, Token Bus (barramento de tokens) e Token Ring (anel 
de tokens), e a Ethernet venceu, principalmente porque surgiu primeiro e seus adversários 
não eram tão bons quanto ela. 

Vamos nos concentrar agora nos detalhes técnicos da Ethernet. Tendo em vista que 
o padrão Ethernet e o IEEE 802.3 são idênticos, exceto por duas diferenças menores, 
muitas pessoas utilizam os termos “Ethernet” e “IEEE 802.3” de modo intercambiável, e 
nós também o faremos. 

9.3.3.2 – Cabeamento Ethernet 

Como o nome “Ethernet” se refere ao cabo (o éter), vamos iniciar nossa discussão 
por esse ponto. Quatro tipos de cabeamento são usados comumente, como mostra a Tabela 
9.1. 
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Tabela 9.1: Os tipos mais comuns de cabeamento Ethernet. 

Nome Cabo Segmento máximo Nós por segmento 

10Base5 Coaxial grosso 500 m. 100 

10Base2 Coaxial fino 185 m. 30 

10Base-T Par trançado 100 m. 1024 

10Base-F Fibra óptica 2.000 m. 1024 

 

Do ponto de vista histórico, o cabeamento 10Base5, popularmente chamado 
Ethernet grosso, surgiu primeiro. Ele se parece com uma mangueira de jardim amarela, 
com marcações a cada 2,5 m, para mostrar onde devem ser encaixados os conectores de 
pressão (ou derivações). (O padrão 802.3 não exige que o cabo seja amarelo, mas assim o 
sugere.) Em geral, as conexões são realizadas com conectores de pressão (vampire 
taps), nos quais um pino é muito cuidadosamente inserido até a metade na parte central do 
cabo coaxial. A notação 10Base5 significa que ele opera a 10 Mbps, utiliza a sinalização 
de banda básica e pode aceitar segmento de até 500 metros. O primeiro número é a 
velocidade em Mbps. Em seguida, temos a palavra “Base” para indicar a transmissão de 
banda básica. No início, existia uma variante de banda larga, a 10Broad36, mas ela nunca 
teve sucesso no mercado e, portanto, desapareceu. Por fim, se o meio for coaxial, seu 
comprimento será arredondado para unidades de 100 metros depois de “Base”. 

Historicamente, o segundo tipo de cabo foi o 10Base2, ou Ethernet fino, que, em 
contraste com os cabos do tipo mangueira de jardim, usados pelo Ethernet grosso, é bem 
mais flexível. As conexões para esse cabo são feitas com o uso de conectores BNC padrão 
para formar junções em T, em vez de usar derivações. Os conectores BNC são mais fáceis 
de usar e mais confiáveis. O Ethernet fino é muito mais econômico e mais fácil de instalar, 
mas só pode ter 185 metros por segmento, cada um dos quais pode manipular apenas 30 
máquinas. 

A detecção de cabos partidos, comprimento excessivo, conectores defeituosos ou 
conectores frouxos pode representar um grande problema nos dois meios. Por essa razão, 
foram desenvolvidas técnicas para detectar esses problemas. Basicamente, é injetado no 
cabo um pulso de forma conhecida. Se o pulso atingir um obstáculo ou o fim do cabo, um 
eco será gerado e enviado de volta. Cronometrando cuidadosamente o intervalo entre o 
envio do pulso e a recepção do eco, é possível localizar a origem do eco. Essa técnica é 
denominada reflectometria por domínio de tempo (TDR – Time Domain 
Reflectometry). 

Os problemas associados à localização de cabos partidos levaram os projetistas a 
utilizarem outro tipo de padrão de fiação, no qual todas as estações tem um cabo 
conectado a um hub central; nesse hub, todas as estações estão conectadas eletricamente 
(como se estivessem soldadas juntas). Em geral, esses fios são pares trançados da 
companhia telefônica, pois a maioria dos edifícios comerciais já está conectada dessa 
maneira, e normalmente há muitos pares sobressalentes disponíveis. Esse esquema é 
denominado 10Base-T. A Figura 9.14 mostra esses três esquemas de fiação.  
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Figura 9.14: Três tipos de cabeamento Ethernet. (a) 10Base5. (b) 10Base2. (c) 10Base-T. 

Para o 10Base5, um transceiver é preso firmemente ao cabo para que seu conector 
de pressão faça contrato com o núcleo interno do cabo. O transceiver contém circuitos 
eletrônicos que tratam de detecção da portadora e da detecção de colisões. Quando é 
detectada uma colisão, o transceiver também injeta um sinal inválido especial no cabo, a 
fim de garantir que todos os outros transceivers também percebam que ocorreu uma 
colisão. Alguns transceivers permitem que até oito computadores vizinhos sejam 
conectados a ele, reduzindo assim o número de transceivers necessários. 

O cabo do transceiver termina na placa de interface dentro do computador. Essa 
placa contém um chip controlador que transmite quadros para o transceptor e recebe 
quadros dele. O controlador é responsável pela montagem dos dados em um formato de 
quadro apropriado, pelo cálculo de totais de verificação nos quadros enviados e nos 
quadros recebidos. Alguns chips controladores também gerenciam um grupo de buffers 
para quadros recebidos, uma fila de buffers para quadros a serem transmitidos, 
transferências diretas de memórias com computadores hosts e outros aspectos do 
gerenciamento de rede. 

Com o 10Base2, a conexão com o cabo consiste apenas em um conector BNC de 
junção em T. Os circuitos do transceiver estão localizados na placa controladora, e cada 
estação sempre tem seu próprio transceiver. 

Com o 10Base-T, não existem cabos compartilhados, apenas o hub (uma caixa 
cheia de circuitos eletrônicos) ao qual cada estação é conectada por um cabo simples nessa 
configuração, e os cabos partidos podem ser facilmente detectados. A desvantagem do 
10Base-T é que o alcance máximo do cabo a partir do hub é de apenas 100m. Mesmo 
assim, o 10Base-T se tornou muito popular, em virtude de sua facilidade de manutenção e 
do uso da fiação existente. Uma versão mais rápida do 10Base-T (100Base-T) é o modelo 
mais utilizado hoje. 

Uma quarta opção de cabeamento para Ethernet é o 10Base-F, que utiliza fibra 
óptica. Essa alternativa é cara em função do custo dos conectores e terminadores, mas tem 
excelente imunidade a ruídos e representa o método preferido para edifícios ou hubs 
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centrais muito distantes entre si. São permitidas distâncias de até dois quilômetros (na 
fibra multimodo). Ele também oferece boa segurança, pois é muito mais difícil montar 
derivações (“grampos”) na fibra do que na fiação de cobre. 

Para permitir a conexão de redes maiores, vários cabos podem ser conectados por 
repetidores. O repetidor é um dispositivo da camada física. Ele recebe, amplifica 
(regenera) e retransmite sinais em ambos os sentidos. No que se refere ao software, uma 
série de segmentos de cabos conectados por repetidores não é diferente de um único cabo 
(exceto pelo retardo introduzido pelos repetidores). Um fator muito importante a ser 
lembrado é que um sistema Ethernet pode conter vários segmentos de cabos e repetidores, 
mas dois transceivers (ou 2 hosts) não podem estar a mais de 2,5 km de distancia um do 
outro, e nenhum caminho entre dois transceivers (2 hosts) quaisquer pode passar por mais 
de quatro repetidores. 

9.3.3.3 – Codificação Manchester 

Nenhuma das versões de Ethernet utiliza a codificação binária direta, com pulso de 
voltagem alto para representar um bit 1 e pulso baixo para representar um bit 0, pois isso 
pode trazer o problema de um receptor realizar a amostragem do sinal em uma freqüência 
um pouco diferente daquela que o transmissor usou para gerá-la. Diferentes velocidades de 
clock podem fazer o receptor e o transmissor tenderem à desincronização e não saberem 
onde estão os limites do bit, em especial após uma longa seqüência de valores 0 
consecutivos ou de valores 1 consecutivos. 

É necessária uma maneira para os receptores determinarem exatamente o início, o 
fim ou o meio de cada bit, sem fazer referencia a um clock externo. Dois desses métodos 
são denominados codificação Manchester e codificação Manchester diferencial. Na 
codificação Manchester, cada período de bits é dividido em dois intervalos iguais. Um bit 
1 binário é enviado quando a voltagem é definida como alta durante o primeiro intervalo, e 
como baixa no segundo intervalo. Um bit 0 binário é exatamente o oposto: primeiro baixo, 
e depois alto. Esse esquema garante que cada período de bit terá uma transição na parte 
intermediária, tornando fácil para o receptor sincronizar-se com o transmissor. Uma 
desvantagem da codificação Manchester é que ela exige duas vezes mais largura de banda 
que a codificação binária direta, pois os pulsos são a metade da largura. Por exemplo, para 
transmitir dados a 10 Mbps, o sinal tem de mudar 20 milhões de vezes por segundo. A 
codificação Manchester é mostrada na Figura 9.16(b). 

A codificação Manchester diferencial, mostrada na Figura 9.16(c), é uma variação 
da codificação Manchester básica. Nela, um bit 1 é indicado pela ausência de uma 
transição no início do intervalo. Um bit 0 é indicado pela presença de uma transição no 
início do intervalo. Em ambos os casos, também existe uma transição na parte 
intermediária. O esquema diferencial exige equipamento mais complexo, mas oferece 
melhor imunidade a ruídos. Os sistemas Ethernet utilizam a codificação Manchester 
devido à sua simplicidade. O sinal alto tem +0,85 volt e o sinal baixo, por sua vez, tem -
0,85 volt. 
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Figura 9.16: (a) Codificação binária. (b) Codificação Manchester. (c) Codificação Manchester 
Diferencial. 

9.3.3.4 – O Protocolo da Sub-Camada MAC Ethernet 

A estrutura original de quadros DIX (DEC, Intel, Xerox) é mostrada na figura 
9.17(a). Cada quadro começa com um Preâmbulo de 8 bytes, cada um contendo o padrão 
de bits 10101010. A codificação Manchester desse padrão produz uma onda quadrada de 
10 MHz por 6,4 micro-segundos, a fim de permitir a sincronização entre o clock do 
receptor e o clock do transmissor. Eles devem permanecer sincronizados durante todo o 
restante do quadro, usando a codificação Manchester para controlar os limites de bits. 

 

 

Figura 9.17: Formatos de quadros. (a) DIX Ethernet. (b) IEEE 802.3. 

O quadro contém dois endereços de 6 bytes, um para o destino e um para a origem. 
O endereço que consiste em todos os bits 1 é reservado para difusão (broadcast).  

Em seguida, vem o campo Tipo, que informa ao receptor o que fazer com o 
quadro. Vários protocolos da camada de rede podem estar em uso ao mesmo tempo na 
mesma máquina; assim, ao chegar um quadro Ethernet, o kernel tem de saber a qual deles 
deve entregar o quadro. O campo Tipo especifica que processo deve receber o quadro. 

Depois, vêm os dados, com até 1.500 bytes. Esse limite foi escolhido de forma um 
tanto arbitrária na época em que o padrão DIX foi esculpido em pedra, principalmente 
com base no fato que um transceiver (a placa de rede) precisa ter RAM suficiente para 
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guardar um quadro inteiro e, em 1978, a RAM tinha um custo muito alto. Um limite 
superior maior significaria mais RAM e, conseqüentemente, um transceiver mais caro. 

Além de haver um comprimento máximo de quadro, também existe um 
comprimento mínimo de quadro. Embora um campo de dados de 0 byte às vezes seja útil, 
ele causa um problema. Quando detecta uma colisão, um adaptador de rede (ou 
transceiver) trunca o quadro atual, o que significa que bits perdidos e fragmentos de 
quadros aparecem a todo instante no cabo. Para tornar mais fácil a distinção entre quadros 
válidos e lixo, o padrão Ethernet exige que os quadros válidos tenham pelo menos 64 
bytes de extensão, do endereço de destino até o campo de total de verificação, incluindo 
ambos. Se a parte de dados de um quadro for menor que 46 bytes, o campo Preenchimento 
será usado para preencher o quadro até o tamanho mínimo. 

Outra (e mais importante) razão para a existência de um quadro de comprimento 
mínimo é impedir que uma estação conclua a transmissão de um quadro curto antes de o 
primeiro bit ter atingido a outra extremidade do cabo, onde ele poderá colidir com outro 
quadro. Esse problema é ilustrado na Figura 9.18. No tempo 0, a estação A – localizada 
em uma extremidade da rede – envia um quadro. Vamos chamar de t o tempo de 
propagação que esse quadro leva para atingir a outra extremidade. Momentos antes de o 
quadro chegar à outra extremidade. (ou seja, no tempo t – Є), a estação mais distante, B, 
inicia a transmissão. Quando detecta que está recebendo mais potência do que está 
transmitindo, B sabe que ocorreu uma colisão, interrompe a transmissão e gera uma rajada 
de ruído de 48 bits para avisar a todas as outras estações. Em outras palavras, ela bloqueia 
o éter para ter certeza de que o transmissor não irá ignorar a colisão. Aproximadamente no 
instante 2t, o transmissor detecta a rajada de ruído e também interrompe sua transmissão. 
Em seguida, ele aguarda um intervalo de tempo aleatório antes de tentar novamente. 

 

 

Figura 9.18: A detecção de colisão pode demorar até o tempo 2t. 

Se uma estação tentar transmitir um quadro muito curto e ocorrer uma colisão, é 
concebível que a transmissão seja concluída antes que a rajada de ruído retorne no instante 
2t. Então, o transmissor concluirá incorretamente que o quadro foi enviado com êxito. 
Para evitar que essa situação ocorra, a transmissão de todos os quadros deve demorar mais 
de 2t para ser concluída, de forma que a transmissão ainda esteja acontecendo quando a 
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rajada de ruído voltar ao transmissor. Para uma LAN de 10 Mbps com um comprimento 
máximo de 2.500 metros e quatro repetidores (de acordo com a especificação 802.3), o 
tempo de ida e volta (incluindo o tempo de propagação pelos quatro repetidores) foi 
calculado em quase 50 micro-segundos no pior caso, incluindo o tempo para a passagem 
pelos quatro repetidores que, sem dúvida, não é igual a zero. Portanto, o quadro mínimo 
deve demorar pelo menos esse tempo para ser transmitido. A 10 Mbps, um bit demora 
100ns, e assim 500 bits é o menor tamanho de quadro que oferece a garantia de funcionar. 
Para acrescentar uma certa margem de segurança, esse número foi arredondado para 512 
bits ou 64 bytes. Quadros com menos de 64 bytes são preenchidos até completar 64 bytes 
com o campo Preenchimento. 

À medida que a velocidade da rede cresce, o comprimento mínimo de quadro deve 
aumentar ou o comprimento máximo de cabo deve diminuir proporcionalmente. Para uma 
LAN de 2.500 metros operando a 1 Gbps, o tamanho mínimo de quadro teria de ser de 
6.400 bytes. Como alternativa, o tamanho mínimo de quadro poderia ser de 640 bytes, e a 
distancia máxima entre as duas estações quaisquer poderia ser de 250 m. Essas restrições 
estão se tornando cada vez mais penosas, à medida que migramos em direção às redes de 
vários gigabits. 

O último campo Ethernet é o Total de verificação. Ele é efetivamente um código 
hash de 32 bits dos dados. Se alguns bits de dados forem recebidos com erros (devido ao 
ruído no cabo), o total de verificação certamente estará errado, e o erro será detectado. O 
algoritmo do total de verificação é um CRC (Cyclic Redundancy Check). Ele 
simplesmente realiza a detecção de erros. 

Quando o IEEE padronizou a Ethernet, o comitê fez duas alterações no formato 
DIX, como mostra a Figura 9.17(b). A primeira foi reduzir o preâmbulo para 7 bytes e 
usar o último byte como um delimitador de Início de quadro, por compatibilidade com os 
padrões 802.4 e 802.5. A segunda alteração foi transformar o campo Tipo em um campo 
Comprimento. É claro que nesse caso não havia nenhum modo para o receptor descobrir o 
que fazer com um quadro recebido, mas esse problema foi tratado com a inclusão de um 
pequeno cabeçalho na própria porção de dados, a fim de fornecer essa informação. 
Descreveremos o formato da porção de dados quando chegarmos ao controle de enlace 
lógico, mais adiante neste capítulo. 

Infelizmente, quando o 802.3 foi publicado, já havia tanto hardware e software 
para Ethernet DIX em uso que poucos fabricantes e usuários ficavam entusiasmados com a 
possibilidade de converter o campo Tipo em um campo Comprimento. Em 1997, o IEEE 
desistiu e afirmou que ambos os formatos eram bons para ele. Felizmente, todos os 
campos Tipo em uso antes de 1997 eram maiores que 1.500. Como conseqüência, 
qualquer número contido nesse campo que seja menor ou igual a 1.500 pode ser 
interpretado com o Comprimento, e qualquer número maior que 1.500 pode ser 
interpretado como Tipo. Agora, o IEEE pode afirmar que todo mundo está usando seu 
padrão e que qualquer pessoa pode continuar a fazer o que já estava fazendo sem se sentir 
culpado. 

9.3.3.5 – O Padrão IEEE 802.2: LLC (Logical Link Control) 

No que se refere aos links de difusão, ainda não dissemos nada sobre comunicação 
confiável. Tudo que a Ethernet oferece é um serviço de datagrama de boa qualidade.  
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Todavia, também existem sistemas em que um protocolo de enlace de dados com 
controle de fluxo e controle de erros se faz necessário. O IEEE definiu um protocolo que 
pode funcionar sobre a Ethernet e sobre os outros protocolos 802. Além disso, esse 
protocolo – chamado LLC  (Logical Link Control – Controle de Enlace Lógico) – oculta 
as diferenças entre os diversos tipos de redes 802, fornecendo um único formato e uma 
única interface com a camada de rede. Esse formato, a interface e o protocolo se baseiam 
principalmente no modelo HDLC. O LLC forma a metade superior da camada de enlace 
de dados, com a subcamada MAC abaixo dele, como mostra a Figura 9.19. 

 

Figura 9.19: (a) Posição do LLC. (b) Pilhas de protocolos. 

O uso mais comum do LLC é descrito a seguir. A camada de rede da máquina de 
transmissão repassa um pacote para o LLC, usando as primitivas de acesso do LLC. A 
subcamada LLC acrescenta o cabeçalho LLC que contém números de seqüência e de 
confirmação. A estrutura resultante é então inserida no campo de carga útil de um quadro 
802 e, em seguida, é transmitida. No receptor, ocorre o processo inverso. 

O LLC fornece três opções de serviço: serviço de datagrama não confiável, serviço 
de datagrama com confirmação e serviço orientado a conexões. O cabeçalho do LLC 
contém três campos: um ponto de acesso de destino, um ponto de acesso de origem e um 
campo de controle. Os pontos de acesso informam de qual processo o quadro veio e onde 
ele deve ser entregue, substituindo o campo Tipo do DIX. O campo de controle contém 
números de seqüência e confirmação, em estilo muito semelhante ao HDLC, mas não 
idêntico a ele. Esses campos são usados principalmente quando é necessária uma conexão 
confiável no nível de enlace. No caso do IP, é suficiente tentar fazer o melhor possível 
para entregar os pacotes de rede; assim, não é necessária nenhuma confirmação no nível 
de LLC. 

9.3.3.6 – Retrospectiva da Ethernet 

A Ethernet existe há mais de 20 anos e não tem concorrentes sérios; portanto, é 
provável que continue reinando dentro das redes locais por muitos anos ainda. Poucas 
arquiteturas de CPUs, sistemas operacionais ou linguagens de programação tem se 
mantido na liderança por mais de duas décadas. Sem dúvida, a Ethernet tem algumas 
características que justificam essa liderança. 
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Provavelmente a principal razão para sua longevidade seja o fato de que a Ethernet 
é simples e flexível. Na prática, simples se traduz como confiável, de baixo custo e de fácil 
manutenção. Depois que as derivações foram substituídas por conectores BNC e, mais 
tarde, por conectores tipo RJ45, as falhas se tornaram extremamente raras. As pessoas 
hesitam em substituir algo que funciona bem o tempo todo, em especial quando sabem que 
uma quantidade terrível de itens da industria de informática funciona muito mal. Muitas 
das chamadas “atualizações” são bem piores que as versões substituídas por elas. 

Simplicidade também se traduz em economia. O cabeamento Ethernet fino e a 
fiação de par trançado têm custo relativamente baixo. As placas de interface também têm 
baixo custo. Somente quando os hubs e switches foram introduzidos, surgiu a necessidade 
de investimentos significativos mas, na época em que eles entraram em cena, a Ethernet já 
estava consolidada. 

A Ethernet é de fácil manutenção. Não existe nenhum software para instalar (além 
dos drivers dos adaptadores de rede) e não há nenhuma tabela de configuração para 
gerenciar (e errar). Alem disso, a inclusão de novos hosts é simples: basta conecta-los. 

Outro ponto importante é que a Ethernet é capaz de interoperar facilmente com o 
TCP/IP, que se tornou dominante. O IP é um protocolo sem conexões, e portanto se ajusta 
perfeitamente à Ethernet, que também é sem conexões. O IP não tem a mesma facilidade 
para se ajustar ao ATM, por exemplo, que é orientado à conexões. Essa falta de 
compatibilidade definitivamente diminui as chances de sucesso do ATM. 

Por fim, a Ethernet foi capaz de evoluir em certos aspectos cruciais sem mexer no 
software existente. As velocidades aumentaram várias ordens de magnitude, e hubs e 
switches foram introduzidos, mas essas mudanças não exigiram alterações no software. 
Quando um vendedor de redes mostra uma grande instalação e diz “Tenho esta nova e 
fantástica rede para você. Basta se desfazer de todo o seu hardware e reescrever todo o seu 
software”, ele tem um problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


