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Capítulo 1 
 

Introdução 
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1.2 

1-1   Comunicação de Dados	


O termo telecomunicações significa comunicação à 
distância. A palavra dado refere-se à informação 
apresentada entre partes que criam e usam dados. 
Comunicação de dados é a troca de dados entre dois 
dispositivos através de algum meio de transmissão, como 
cabos formados por fios.  



1.3 

Figura 1.1  Cinco componetes da comunicação de dados 
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Figura 1.2  Fluxo de dados (simplex, half-duplex, and full-duplex) 
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1-2   Redes	


Uma rede é um conjunto de dispositivos (frequentemente 
referenciados com nós) conectados por links (enlaces) de 
comunicação. Um nó pode ser um computador, uma 
impressora, ou qualquer outro dispositivo capaz de 
enviar e/ou receber dados gerados por outros nós na 
rede. 
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Figura 1.3  Tipos de conexões: ponto a ponto e multiponto 
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Figura 1.4  Categorias de topologias 
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Figura 1.5  Topologia com 5 dispositivos conectados em topologia de malha 
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Figura 1.6  Uma topologia em estrela conectando 4 estações 



1.10 

Figura 1.7  Uma topologia em barramento conectando 3 estações 
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Figura 1.8  Uma topologia em anel conectando 6 estações 
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Figura 1.9  Uma topologia híbrida: backbone em estrela com redes em barramento 
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Figura 1.10  Uma LAN isolada conectando computadores a um hub 
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Figura 1.11  WANs: uma WAN comutada e uma WAN ponto a ponto 
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Figura 1.12  Uma rede heterogênea formada por 4 WANs e 2 LANs 
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1-3   A INTERNET	


A Internet tem revolucionado muitos dos aspectos das 
nossas vidas. Ela tem influenciado tanto como fazemos 
negócios quanto como nos divertimos. A Internet é um 
sistema de comunicação que traz informações até nós. 
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Figura 1.13  Organização hieráquica da Internet 
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1-4   PROTOCOLOS E PADRÕES	


Protocolo é um sinônimo para regras. Padrão é aquilo 
que concorda com a regra. 
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1-4   PROTOCOLOS E PADRÕES	


Protocolo é um conjunto de regras que controlam as 
comunicações de dados. Um protocolo define o que é 
comunicado, como isso é comunicado e quando deve ser 
comunicado. Os elementos-chave de um protocolo são 
sintaxe (formato dos dados), semântica (significado) e 
timing (quando enviar e com que rapidez). 
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1-4   PROTOCOLOS E PADRÕES	


Os padrões fornecem diretrizes aos de interconectividade 
necessário no mercado atual e nas comunicações 
internacionais. Os padrões de comunicações de dados são 
divididos em duas categorias: padrões de facto (ou seja, 
“de fato” ou “por convenção”) e de jure (ou seja, “de 
direito” ou “por meio de regulamentação”). 
 
 
 
 


