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3 A CAMADA FÍSICA

A camada física do modelo de referência OSI define as características do hardware

que liga as interfaces de rede em computadores e outros dispositivos de rede. No caso de

uma típica rede de área local (LAN), este equipamento é constituído por uma série de

cabos, conectores e outros componentes necessários para instalá-los.

3.1 CABOS E CONECTORES

Uma rede de dados deve ter um meio de rede que liga os computadores e outros

dispositivos. Até há relativamente pouco tempo, o meio de rede era um cabo de qualquer

tipo.  A maioria  dos  cabos  utilizados  ao  longo  da  história  das  redes  de  dados  foram

baseados  em  cobre.  Os  computadores  transmitem sinais  por  meio  de  aplicação  de

tensões elétricas para os condutores de cobre em um padrão que os sistemas receptores

interpretam como dados binários.

Apesar  de  os  cabos  de cobre  serem transmissores  relativamente  eficientes  de

sinais,  eles  são  propensos  a  algumas  deficiências  que,  ocasionalmente,  os  faz

problemático em determinadas situações de rede. O primeiro problema é que os sinais

transmitidos  através  de  cabos  de  cobre  é  propenso  a  atenuação;  isto  é,  o

enfraquecimento gradual do sinal à distância. Quanto mais longo for o cabo, mais fraco o

sinal fica, até que, eventualmente, torna-se inviável. Há, portanto, sempre limitações de

comprimento para os segmentos de rede à base de cobre.

Os  sinais  que  viajam  através  de  cabos  de  cobre  também  são  propensos  à

perturbação por ruído e interferência eletromagnética (EMI), como a causada por outros

equipamentos elétricos. Ao instalar cabos de cobre, os contratantes devem ter cuidado

para evitar fontes de EMI.

Para evitar estes problemas, é possível a construção de uma rede usando um cabo

de fibra óptica. O cabo de fibra óptica é constituído por um núcleo de plástico ou de vidro

rodeado por um  revestimento reflexivo. Os sinais de uma rede de fibra óptica não são

elétricos; são feixes de luz gerados por um laser. Redes de fibra óptica são muito menos
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afetados  pela  atenuação  que redes  de  cobre,  de  modo  que  pode  se  estender  por

distâncias muito maiores. Redes de fibra óptica são muitas vezes utilizadas na conexão

de redes locais ou redes remotas. Elas também são completamente resistentes à EMI,

tornando-se um meio viável em ambientes onde as redes de cobre não podem funcionar.

Fibra óptica é e sempre foi uma tecnologia de rede marginal para instalações de

rede  local,  devido  ao  seu  custo  muito  maior  quando  comparado  com o  cobre,  e  as

habilidades e ferramentas especiais necessárias para instalar e manter. Instalações de

cabos LAN à base de cobre têm sempre em número bem menor aqueles de fibra óptica,

até  porque  os  cabos  de  cobre  usados  hoje  são  semelhantes  aos  utilizados  para  os

sistemas de telefonia.

No entanto, a fibra óptica é a tecnologia de cabo dominante para infraestruturas de

rede de área ampla (WAN), tais como as usadas para conectar LANs em conjunto e

oferecer serviços de banda larga para clientes residenciais e empresariais.

3.2 TIPOS DE CABO DE COBRE

A história  de  redes  de  dados  com  base  de  cobre  espelha-se  na  história  do

protocolo  Ethernet  LAN.  Como o  Ethernet  evoluiu  nas quase quatro  décadas de sua

existência, tem aumentado em velocidade e mudou os tipos de cabos de cobre definidos

nas suas especificações da camada física.

3.2.1 Cabo de Par Trançado

Um cabo de par trançado é um conjunto de fios de cobre fino, cada fio tem seu

próprio revestimento de isolamento. Os pares de fios isolados são torcidos em conjunto,

geralmente reunidos em grupos de quatro pares, para um total de oito fios, e envolto na

outra camada isolante, tal como mostrado na  figura  1. Os pares de fios individuais do

revestimento são torcidos em diferentes taxas de torções por metro, o que é fundamental

para tornar os fios no mesmo cabo resistente a interferência isto é, a hemorragia de sinais

a partir de um par de fios para outro no mesmo cabo.
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Há muitos tipos diferentes de cabos de par trançado, projetados para acomodar

várias exigências ambientais, legais e de desempenho. Além dos fios condutores, alguns

tipos de cabo de par entrançado tem uma peça adicional de tecido ou outros materiais

para ajudar a fortalecer o cabo e para ajudar na remoção da cobertura exterior.

3.2.1.1 Par trançado Sem Blindagem

Par trançado sem blindagem (UTP) é o meio padrão para LANs Ethernet à base de

cobre  hoje  em dia.  Um cabo  UTP típico  contém quatro  pares  de  fios  dentro  de  um

revestimento de aproximadamente 0,21 a 0,24 cm de diâmetro exterior. UTP cresceu para

substituir o cabo coaxial para redes Ethernet, por duas razões principais: 

● Os oito fios separados em um cabo UTP tornam muito  mais flexível  e fácil  de

instalar dentro de paredes e tetos. 

● Os sistemas de telefonia de voz também tendem a usar UTP, o que significa que os

mesmos empreiteiros que instalam cabos de telefone muitas vezes também podem

instalar cabos de rede de dados.

As redes telefônicas de voz não tem requisitos de desempenho tão rigorosas como

as de redes de dados, por isso são menos susceptíveis a sofrer conversas cruzadas e

outros tipos de interferência. Como resultado, os instaladores costumam usar cabos UTP

maiores para as ligações telefônicas. Os cabos UTP estão disponíveis em configurações

contendo 25 pares de fios e 100 pares de fios em um único invólucro, o que permite aos

instaladores atenderem vários usuários com um único cabo.

Os cabos UTP contendo 25 ou 100 pares de fios são adequados apenas para

ligações telefônicas, e não para a rede de dados.
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3.2.1.2 Par Trançado Blindado

Para ambientes com maiores níveis de EMI, também existem vários tipos de de par

trançado blindado (STP). Algumas variantes de STP tem blindagem de metal ao redor de

cada par de fios, o que proporciona maior proteção contra interferência. Alguns cabos

STP têm blindagem interior  no  revestimento  que rodeia todos os pares.  Este tipo  de

blindagem é chamado de triagem e protege contra fontes EMI externas. Alguns tipos de

cabo têm tanto proteção quanto triagem.

Alguns  protocolos  da  camada  de  enlace  de  dados,  como  Token  Ring,  tinham

especificações da camada física que chamados de cabos STP. No entanto,  hoje,   as

redes Ethernet só utiliza em situações especiais que requerem proteção adicional contra

EMI.

3.2.1.3 Condutores Flexiveis X Condutores Sólidos

Os cabos à base de cobre são sujeitos a atenuação, e um dos fatores que afetam a

subjetividade é a composição dos condutores de cobre dentro dos fios individuais. Um

cabo de par trançado que tem condutores flexíveis que usam sete filamentos de cobre

separados dentro de cada um de seus oito fios. Estes filamentos separados fazem o cabo

mais flexível e, portanto, mais fáceis de instalar e mover-se sem danos, mas também se

tornam mais caro e mais sujeito a atenuação, limitando o seu comprimento máximo.

Para segmentos de cabo em torno de 15 metros ou mais, é mais comum ver cabos

UTP com condutores sólidos. Isso é, com um único filamento mais espesso, de cobre,

dentro de cada fio. Os condutores sólidos tornam os cabos mais duro, mais propenso a

quebras e mais difícil de instalar, mas também são mais resistentes à atenuação.

3.2.1.4 Com Difusor X Sem Difusor

Um difusor  é  um espaço de ar  fechado dentro de um edifício,  uma passagem
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através da qual circula equipamentos de climatização do ar respirável, tal como o espaço

superior  de  um teto  ou  abaixo  de  um piso  elevado.  Quando  os  cabos são  para  ser

instalados num edifício existente, utilizando os difusores é muitas vezes a forma mais

conveniente de levar um cabo de um local para outro. O único problema com isto é que,

em caso de um incêndio, o cloreto de polivinilo (PVC) do revestimento exterior de diversos

cabos podem sair gases e vapores tóxicos quando se queima. Liberar esses vapores em

um espaço de ar, obviamente, pode ser perigoso para as pessoas no edifício. Um cabo de

grau de difusor é um cabo com um revestimento que produz fumaça menos tóxico quando

se queima. Cabos de grau de difusor normalmente são muito mais caros do que os cabos

sem difusor, mas os códigos de construção em várias cidades obrigam a instalação do

cabo de rede de dados em espaços de ar.

3.2.1.5 Compensação Ambiental

Alguns fabricantes criam cabos UTP com qualidades especiais,  projetados para

permitir a sua utilização em ambientes especiais. Por exemplo, cabos com revestimentos

UV que pode sobreviver à exposição à luz solar direta, sem degradação.

Um cabo UTP também tem um espaço de ar no interior da bainha, em que pode

ocorrer condensação quando o cabo corre entre os ambientes interior e exterior, ou seja,

enterrado diretamente no solo. Nesses ambientes, os instaladores podem querer selar as

extremidades do cabo ou enchê-los com gel para eliminar o espaço de ar.

3.2.1.6 Categorias UTP

O cabo UTP vem em uma variedade de categorias nos padrões de cabeamento

publicados  pela  Telecommunications  Industry  Association/Electronic  Industries  Alliance

(TIA/EIA). As categorias definem as frequências de sinais que os vários tipos de cabo

suportam,  junto  a  outras  características,  tais  como  resistência  a  certos  tipos  de

interferência. Quanto maior o número da categoria, maior a qualidade do cabo e o preço.

As categorias de cabos que os administradores encontram são os seguintes:
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● Categoria  3  (CAT3):  padrão  longo  para  comunicações  telefônicas,  cabos  Cat3

foram usados pelas primeiras redes Ethernet  baseadas em UTP (chamados de

10Base-T).  Cabos  Cat3  suportam  frequências  de  até  16  megahertz  (MHz).

Insuficiente para qualquer um dos tipos mais rápido Ethernet, CAT3 não é mais

suportado para novas instalações.

● Categoria 5 (CAT5): projetado para redes Fast Ethernet 100Base-TX e frequências

com suporte para até 100 MHz, o cabeamento CAT5 foi retirado da versão mais

recente dos padrões de cabeamento TIA/EIA.

● Categoria 5e (CAT5e):  ainda avaliado em frequências de até 100 MHz, o cabo

CAT5e é projetado para suportar transmissões  full duplex sobre todos os quatro

pares de fios, como em redes Gigabit Ethernet 1000Base-T. As chamadas padrão

para o aumento da resistência a Near-End Crosstalk (NEXT) e perda de retorno

(RL) e também adiciona requisitos de teste para Power Sum Near-End Crosstalk

(PS-NEXT), Equal-Level Far-End Crosstalk (EL-FEXT) e Power Sum Equal-Level

Far-End Crosstalk (PS-ELFEXT).

● Categoria 6 (CAT6): projetado para suportar frequências de até 250 MHz, os cabos

CAT6  lidam  facilmente  com  tráfego  Gigabit  Ethernet  1000Base-T  e,  com

considerações de instalação especiais, 10GBASE-T.

● Categoria  6  Aumentada  (CAT6a):  criado  para  instalações  10GBASE-T  com

segmentos  de  cabo  de  até  100  metros  de  comprimento,  a  CAT6a  suporta

frequências  de até  500 MHz e inclui  requisitos  de teste  Alien  Crosstalk  (AXT).

Cabos CAT6a usam condutores maiores e deixam mais espaço entre os pares de

fios, o que significa que o diâmetro exterior do revestimento é maior do que um

cabo CAT6, cerca de 0,29 a 0,35 cm. CAT6a foi adicionado para a versão mais

recente das normas TIA/EIA, em 2008.

● Categoria  7  (CAT7):  não  foi  ratificado  oficialmente  pela  TIA/EIA,  as  chamadas

padrão CAT7 para um projeto de cabo totalmente blindado e selecionados, suporta

frequências  de  até  600  MHz.  Atualmente,  este  cabo  é  recomendado  para

aplicações de alta largura de banda como vídeo em banda larga, ambientes com

altos níveis de EMI, ou como um substituto de baixo custo para os segmentos de

fibra óptica.

● Categoria 7 (CAT7a): também não ratificado pela TIA/EIA, é um cabo totalmente

blindado com tela que se estende a faixa de frequência de 1000 MHz. Com suporte
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total  para  10GBASE-T,  CAT7a  deverá  ter  uma  vida  útil  de  15  anos  ou  mais,

incluindo  a  próxima  iteração  do  Ethernet,  rodando  a  40  gigabytes  (GB)  por

segundo.

Apesar de os cabos Cat3 e CAT5 terem sido retirados das normas oficiais, não

significa que os administradores não os encontrem. Há muitas instalações CAT5 ainda em

operação, e cabos CAT5 ainda estão disponíveis para mantê-las.

O mercado de cabo de redes de dados está em um período de transição do CAT5e

para CAT6 como o tipo de cabo dominante. As vendas de cabo CAT5 ainda dominam o

mercado,  mas  os  projetistas  de  redes  com  visão  de  futuro  e  administradores  que

consideram 10GBASE-T parte do futuro, ou que executam aplicações de alta largura de

banda  como  streaming de  vídeo,  é  aconselhado  considerar  a  instalação  CAT6  ou

superior.

3.2.1.7 Conectores de Par Trançado

Os cabos de par  trançado usam conectores  modulares  que são referidos pela

designação de rede de telefone RJ45, mas que devem ser adequadamente chamados

8P8C.  Adaptadores  de  interface  de  rede,  placas  de  parede,  painéis  patch  e  outros

componentes de rede, como switches e hubs, todos têm conectores fêmea. Os patch

cables usados para conectar tudo juntos possuem conectores macho, como mostrado na

figura 2.

Apesar de concebido para telefones, o conector RJ45 foi, na verdade, raramente

utilizados para esse fim. O conector menor, RJ11 de quatro pinos tornou-se o padrão para
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conexões de telefone, e assim permanece até hoje. Quando  o  UTP entrou em uso em

redes  de  dados,  os  conectores  eram tão  similar  na  aparência  ao  conector  RJ45  da

companhia telefônica que  os  administradores de rede adotou a designação para o seu

próprio uso.

O nome para  o conector  UTP que as  redes Ethernet  usam é 8P8C,  com oito

posições no conector e oito contatos elétricos no lugar nessas posições. O conector RJ45

utilizado  no  telefone  também é  conhecido  como um 8P2C,  porque  embora  tenha  as

mesmas oito posições, existem apenas dois condutores ligados.

3.2.2 Cabo Coaxial

Antes da introdução dos cabos UTP, as redes Ethernet pediam diversos tipos de

cabo  coaxial.  Um cabo  coaxial  é  constituído  por  um condutor  de  cobre  central,  que

transporta os sinais rodeado por uma camada de isolamento. Rodeando o isolamento

está  uma blindagem,  normalmente  feitas  de  malha  de  cobre  que  funciona  como  um

aterramento e todo o conjunto é envolto em um revestimento, como mostrado na figura 3.

A blindagem de malha de cabos coaxiais torna bastante resistente a EMI.

3.2.2.1 A Ethernet

Todos os tipos de cabos coaxiais foram removidos dos padrões de cabeamento de

rede TIA/EIA, e é improvável encontrar qualquer redes Ethernet coaxiais no campo, mas

eles são uma parte importante da história da rede de dados.

As especificações da camada física  para  as  primeiras  redes Ethernet  referidas

como  thick  Ethernet (Ethernet  grossa),  thicknet ou  10Base5 pediam um tipo  de cabo
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coaxial semelhante ao RG-8, mas com blindagem trançada extra. RG-8 é um cabo de 50

ohm, 0,405 polegadas de diâmetro. Os grandes condutores, isolamento de espessura, e

revestimento amarelo tornam o cabo relativamente inflexível.

Cabo Ethernet Grosso era tão inflexível que tinha que ser instalado em uma linha

relativamente rete, geralmente ao longo do chão. Para ligá-lo aos computadores e outros

dispositivos,  os  instaladores  usavam cabos  mais  finos  soltos  conectados  ao coaxial

usando  transceptores  externos  com dentes  de  metal  que  perfuraram o  isolamento  e

faziam contato com os condutores. A outra extremidade dos cabos transceptores tinha

conectores AUI ligados a um transceptor externo ou um adaptador de interface de rede.

Iterações posteriores de Ethernet chamadas  thin Ethernet (Ethernet fina),  thinnet

ou 10Base2 necessitavam do cabo coaxial RG-58, ainda de 50 ohms, mas muito mais fino

do que o RG-8 (0,195 polegadas de diâmetro) e relativamente flexível. Este tipo de cabo

coaxial poderia correr todo o caminho até os computadores individualmente, utilizando

uma configuração T com três conectores BNC, como mostra a figura 4.

3.2.2.2 TV a Cabo

O cabo coaxial ainda tem aplicações na indústria de rede. A aplicação mais familiar

para as pessoas é a rede de televisão a cabo (CATV). Redes de CATV costumam usar
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cabos de fibra óptica para as linhas-tronco, mas na maioria dos casos, o serviço entra nas

casas assinantes usando cabo coaxial de 75 ohm.

As  primeiras  redes de  CATV usavam coaxial  RG-59,  um cabo com blindagem

relativamente leve que foi suficiente para pequenas tiragens. Hoje, uso principal desse

cabo é para circuito fechado de televisão. Com cabo e acesso à Internet digitais quase

onipresente em sistemas de cabo, provedores de CATV mudaram para coaxial RG-6, que

tem mais proteção e é, portanto, um pouco maior em diâmetro (0,27 polegadas contra

0,242 polegadas para RG-59).

LANs que usam um provedor de CATV para acesso à Internet tem um modem para

o qual se conecta o cabo RG-6 de entrada, usando um conector de rosca F, como mostra

a figura 5.  O modem também tem geralmente conectores RJ45 e USB, usados para

anexá-lo a um roteador ou um computador.

3.2.3 Cabo Serial

Apesar de não estarem presentes em muitos dos novos computadores, as portas

seriais também serviram para ligar um sistema a uma rede no passado. O projeto original

do IBM PC incluía uma ou mais portas seriais com um conector em forma de D 9 pinos

macho (também conhecido como DE9, embora incorretamente referido como DB9), como

mostra a figura 6. A conexão serial é baseado no padrão RS-232 da Electronic Industries

Alliance (EIA), que antecede o PC e define as funções dos nove pinos e a velocidade da

interface.
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O uso mais comum para a porta serial era conectar um computador a um modem

externo, o que lhe permite estabelecer uma conexão com um outro modem em um local

remoto. O cabo do modem era um cabo curto, à base de cobre com conectores D-shell ou

D-sub em ambas as extremidades. A porta serial também pode ser usada para conectar

uma impressora, a vantagem sobre a porta paralela tradicional é que o cabo pode ser

mais longo.

Embora fosse extremamente raro,  era possível  para rede de computadores em

conjunto, usando conexões de porta serial. A interface RS-232 é extremamente lento para

um padrão de apenas 56.000 bits por segundo e suporta apenas conexões ponto-a-ponto,

mas alguns aplicativos personalizados usaram conexões de porta serial  para construir

redes cliente/servidor ad hoc.

3.3 CABO DE FIBRA ÓPTICA

O cabo de fibra óptica é uma forma de meio de rede completamente diferente do

cobre e que evita quase todas as deficiências do cobre. No entanto, ele tem algumas

deficiências próprias.

Em  vez  de  transmitir  tensões  elétricas,  os  cabos  de  fibra  óptica  transmitem

impulsos de luz por meio de um filamento de vidro ou plástico. O núcleo do filamento é
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envolto  por uma camada refletora chamado revestimento.  O revestimento encontra-se

rodeado por uma camada protetora de fibras de tecido, um espaçador de plástico, e um

revestimento exterior, como mostra a figura 7.

A natureza reflexiva do revestimento permite que os pulsos de luz viajem através

do filamento, mesmo quando o cabo se dobra em torno dos cantos. Os impulsos de luz se

movem para a frente através do cabo saltando nas paredes de revestimento reflexivos.

Ao contrário de tensões elétricas, os pulsos de luz não são afetados pela EMI, o

que significa que é possível instalar cabos de fibra óptica perto de luminárias, máquinas

pesadas,  ou outros ambientes nos quais o cobre seria  problemático.  O cabo de fibra

óptica também é muito menos propenso a atenuação do que qualquer cabo de cobre.

A maioria dos meios de comunicação de par trançado usados hoje para rede está

limitado a segmentos de cabo com não mais do que 100 metros. As mídias de cobre mais

antigas, como  thick Ethernet,  poderiam medir distâncias até 500 metros. Os cabos de

fibra óptica podem se estender  por  distâncias de até 120 quilômetros e também são

imunes às condições exteriores, o que os tornam ideal para instalações que abrangem

longas distâncias ou ligam prédios de um campus.

Cabos  de  fibra  óptica  também  são  mais  seguro  do  que  o  cobre,  porque  é

extremamente difícil romper no cabo e interceptar os sinais que ele carrega sem perturbá-

los.

Os cabos de fibra óptica estão disponíveis como uma alternativa para o cobre por

décadas. Mesmo os padrões iniciais de Ethernet de 10 Mbps incluía uma especificação

de fibra óptica. No entanto, para a rede de área local, fibra óptica nunca foi mais do que

uma solução marginal,  usado apenas em situações em que os cabos de cobre eram

insustentáveis. As principais razões para isso são que cabos de fibra óptica são muito

mais caros do que o cobre, e  que a sua instalação é muito  mais difícil,  exigindo um

conjunto de habilidades completamente diferente (e conjunto de ferramentas).

3.3.1 Tipos de Cabos de Fibra Óptica
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Figura 7 Cabos de fibra óptica.



Existem dois tipos principais de cabo de fibra óptica monomodo e multimodo, que

diferem em tamanho e os meios utilizados para gerar os pulsos de luz que carregam,

mostrados na figura  1.  Tamanhos de cabos de fibra  óptica  são medidos em microns

(milionésimos de um metro, representado pelo símbolo µ) e consistem em dois números

que se referem ao diâmetro do filamento do núcleo seguido pelo diâmetro do revestimento

que o cerca. As características dos dois principais tipos de cabos de fibra óptica usados

em redes de dados são mostrados na tabela 1.

Tabela 1  Características do cabo de fibra óptica

Tipo de cabo Diâmetro Núcleo/Revestimento Fonte de Luz

Monomodo 8,3/125 µ Laser

Multomodo 62,5/125 µ Diodo emissor de luz (LED)

Figura 8 Cabos de fibra óptica.  

Os cabos de fibra óptica não necessitam de aterramento, como cabos de cobre

que transportam sinais elétricos, por isso não há necessidade de um segundo condutor,

de aterramento para cada condutor de transporte de sinal, como acontece com os cabos

de cobre. No entanto, quase todas as tecnologias de rede com especificações de fibra

óptica na camada física instalam os cabos em pares, com um filamento dedicado ao envio

de dados e outro para recebê-lo. Alguns fabricantes fazem cabos duplo de fibra óptica,

com dois  conjuntos  de  cabos  completos  lado  a  lado,  mas  a  maioria  dos  cabos  são

individuais  e  requerem  que  o  instalador  use duas extensões separadas  para  cada

execução.
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A fibra óptica multimodo é mais comum que o monomodo, porque o cabo é mais

barato e tem um raio de curvatura menor, o que significa que você pode dobrá-lo de forma

mais acentuada em torno dos cantos. A fibra multimodo geralmente usa uma fonte de luz

LED com um 850 ou 1.300 nanômetros (nm) de comprimento de onda. 

Os cabos monomodo usam uma fonte de luz laser com comprimento de onda de

1.310 ou 1.550 nm. Por causa de sua despesa e inflexibilidade relativa, administradores

raramente escolhem fibra monomodo para LANs, preferindo-o para longos trechos em

linha reta.

3.3.2 Conectores de Fibra Óptica

Os cabos de fibra óptica oferecem um grande número de conectores diferentes. O

tipo de conector que você optar por usar é uma questão de compatibilidade com o seu

equipamento  existente  e  preferência  pessoal.  Todos  os  conectores  de  fibra  óptica

realizam basicamente a mesma função, para juntar-se precisamente duas extremidades

do núcleo de filamentos juntos, face a face, para que os pulsos de luz possam passar de

um segmento de cabo para outro. A maioria é de mola para que os rostos dos núcleos

sejam pressionados juntos por pressão.

Há  dezenas  de  conectores  de  fibra  óptica  no  mercado,  os  mais  comuns  são

identificados no tabela 2.

Tabela 2 Conectores de fibra óptica

Tipo de conector Imagem

ST (Straight Tip)

   

SC (Subscriber Connector)

 

LC (Local Connector ou Lucent Connector)
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MT-RJ (Mechanical Transfer – Registered Jack)

 

 

3.4 REDE POWER LINE

A tecnologia para a transmissão de dados através de linhas de energia já existe há

muitos anos. Como uma alternativa de rede doméstica de baixa largura de banda, uma

tecnologia de linha de energia chamado HomePlug elimina a necessidade de cabos de

rede dedicada, executando sinais de dados através de linhas de energia residenciais.

Redes HomePlug normalmente executado em velocidades mais lentas do que as redes

Ethernet com fio, no entanto, o aumento da popularidade de redes locais sem fio reduziu

sua participação de mercado.

Banda larga via rede elétrica (BPL) é uma tecnologia semelhante em maior escala,

que é projetado para fornecer casas com acesso à Internet usando a rede de energia

elétrica pública, em vez de uma rede de dados dedicada, como os de provedores de

televisão por cabo e telefone. Embora o princípio é o mesmo que os produtos de redes

domésticas, BPL usa diferentes frequências para alcançar velocidades de comunicação

mais elevadas em distâncias mais longas.

As vantagens de BPL, em princípio, é a grande infraestrutura da rede de energia

existente elimina a necessidade de construção de novas redes, especialmente em locais

remotos. No entanto, as características físicas da rede elétrica são altamente diversos,

com algumas áreas de utilização de cabos com quase um século. Essas variações tornam

muito difícil  estabelecer  um padrão para a comunicação da linha de alimentação que

acomodar todas as instâncias. 

Além disso, a transmissão de dados em banda larga através da rede elétrica gera

uma grande quantidade de interferência eletromagnética que compromete a recepção de

rádio. Em alguns programas piloto destinados a oferecer aos assinantes com acesso de

banda larga não têm sido bem-sucedidos economicamente. 

Como incentivo para provedores de cabo e DSL para fornecer o serviço para locais
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remotos, BPL poderia ter valor, mas como uma alternativa prática para tecnologias de

banda larga tradicionais, é, essencialmente, um fracasso como um conceito.

3.5 CONVERSORES DE MÍDIA

Ethernet  suporta  várias  especificações da camada física  que exigem diferentes

meios de comunicação , mas os outros elementos básicos do protocolo o formato de

quadros e do controle de acesso ao meio (MAC) mecanismo permanecem os mesmos,

não importa o meio que eles usam. Como resultado , você pode usar um dispositivo de

camada física chamado de conversor de mídia para conectar redes Ethernet que usam

diferentes meios de comunicação em conjunto.

Como um repetidor , um conversor de mídia é simplesmente uma caixa com dois

conectores de rede na mesma, a única diferença é que os conectores são para dois

meios de rede diferentes . A configuração mais comum para um conversor de mídia de

Ethernet é uma porta para cabo UTP e um para fibra óptica. Assim, se você tem uma rede

UTP cobrindo a maior parte de seus sistemas , mas ainda há alguns que requerem o

comprimento do segmento extra- longo ou resistência EMI que fibra óptica proporciona ,

você pode construir uma rede de fibra óptica para os computadores e conectá-lo ao sua

rede UTP usando um conversor de mídia.

Existem conversores de mídia disponíveis para conectar um segmento UTP , quer

um monomodo ou cabo de fibra ótica multimodo . Para os casos em que a rede usa

segmentos  multimodo relativamente  curtos  ,  e  uma necessidade de  um comprimento

maior surge , há monomodo para multimode conversores de mídia também. Finalmente,

para redes legadas , existem conversores que podem se conectar um segmento de cabo

coaxial para um de fibra óptica.

3.6 EXERCÍCIOS

 1. Quais  dos  tipos  de  cabos  descritos  acima  oferecem  resistência  completa  à

interferência eletromagnética?
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 2. Qual é o termo usado para descrever um duto de tratamento de ar através do qual

os cabos de rede são muitas vezes amarrados?

 3. Assinale V para verdadeiro e F para falso:

(     ) Os cabos STP (pares trançados com blindagem) foram concebidos para propiciar
maior proteção contra ruídos, especialmente para reduzir o efeito de crosstalk. 

(     ) Comparada  aos  pares  trançados,  a  fibra  óptica  tem  maior  banda  passante  e
imunidade à interferência eletromagnética, contudo, seu custo é mais elevado. 

(     ) Os cabos de par trançado de categoria 6 são indicados para a transmissão de
sinais com largura de banda de até 600 MHz.

(     ) A tecnologia Ethernet pode utilizar, como meio de transmissão, par trançado, cabo
coaxial e fibra óptica. Entre esses três meios, a fibra óptica é que suporta maior
taxa  de  transmissão  e  causa  menor  atenuação  ao  sinal,  por  unidade  de
comprimento.

(     ) A fibra óptica é composta por uma casca cujo material tem índice de refração maior
que o do núcleo, o que garante o confinamento da luz no interior da fibra; ela
possui também um revestimento plástico, que a protege contra agentes externos. 

(     ) A utilização de fibra óptica em determinados segmentos de rede, além de permitir o
alcance da velocidade de 1 Gbps, apresenta, em relação ao uso de par trançado,
as  seguintes  vantagens:  possibilidade de comunicação  full  duplex  com apenas
uma fibra óptica; maior distância entre transmissor e receptor, sem a necessidade
de repetidor; e total imunidade a interferências eletromagnéticas. 

(     ) Em  tecnologia  Gigabit  Ethernet,  os  cabeamentos  categoria  5E  e  6,  em  par
trançado sem blindagem, diferem na distância máxima de uso. 

(     ) As  fibras  óticas  do  tipo  monomodo  apresentam  menor  atenuação  devido  à
dispersão modal. 

(     ) Segundo  a  norma  NBR  14.565,  os  cabos  de  rede  de  categoria  5  podem  ser
utilizados para a transmissão de sinais de até 100 MHz.

(     ) Os cabos UTP categoria 5 utilizados em redes secundárias podem ter extensão
superiores a 110 m, de acordo com a norma NBR 14.565.

 4. (TRT-RO e AC – 2011) Sua utilização no cabeamento estruturado permite que, além

de melhorar a organização dos cabos, se utilize um número muito maior de pontos de

rede do que portas nos switches:

a) patch cord.

b) stranded cable.

c) backbone.

d) patch panel.

e) telecommunications closed.

 5. (MPE-GO – 2010) A respeito de rede de cabeamento estruturado, é correto afirmar

que

a) é um cabeamento restrito a comunicação de dados e rede interna de edificações
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mais modernas.

b) segue normas que padronizam um conjunto de soluções físicas para diversos

fabricantes.

c)  o  cabeamento  horizontal  é  limitado  a  50  m,  dada  a  preocupação  com  a

velocidade de transmissão de dados.

d) as denominadas áreas de trabalho estão engessadas, limitando o número de

pontos de acesso à rede.

e) é uma tecnologia restrita a cabeamento metálico, por exemplo, cabos UTP, STP

e Loose Buffered.  

 6.  (MPE-GO  –  2010)  As  redes  locais  de  computadores  que  utilizam  tecnologia

Ethernet podem trabalhar em diversas velocidades: de 10 Mbps, 100 Mbps e 1.000 Mbps

(megabits  por segundo). Cada uma delas possui um conjunto de tecnologias e padrões

para cabeamento. A tecnologia de cabeamento para redes Gigabit Ethetnet (1.000 Mbps)

que utiliza cabos de par trançado (UTP) em distâncias de até 100 metros denomina-se

a) 1000BASE-T.

b) IEEE 802.3ae.

c) ISO 9002.

d) 100BASE-SX.

e) IEEE 802.3g. 

 7. (FINEP – 2011) Com o objetivo de criar uma referência técnica para a elaboração de

projetos de cabeamento estruturado para redes de voz e dados, a ABNT (Associação

Brasileira de Normas Técnicas) desenvolveu a NBR 14565. Com base nessa Norma, a

distância máxima, em metros, para cabos UTP, categoria 5, na rede secundária, é 

a) 120 b) 110 c) 100 d) 90 e) 80

 8. (PG-DF –  2011)  Observe a figura a seguir e assinale a alternativa correta sobre o

tipo de conector utilizado em cabos de fibra óptica. 

a) RJ45 b) SC c) LC d) ST e) MT

 9. (AL-SP – 2010) Algumas recomendações de um projeto de rede Ethernet:

 I. Cada  componente  da  infraestrutura  de  rede  deve  ser  identificado,  incluindo

informações  das  conexões  lógicas  entre  identificadores  e  registros  bem  como
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vínculos entre um registro e outro.

 II. Nos dutos ou canaletas, quando compartilharem rede elétrica e rede lógica,

os conduítes e cabos elétricos devem guardar distância mínima de 0,30m dos cabos

de dados. Os cabos UTP devem possuir bitola 24AWG e banda passante de até 250

MHz.

 III. Nos  patchcables  os  fios  crimpados  no  conector  RJ45  devem obedecer  a

sequência de cores branco e laranja, laranja, branco e verde, azul, branco e azul,

verde, branco e castanho, castanho.

Segundo as normas EIA/TIA, as recomendações acima referem-se, respectivamente

a

a) EIA/TIA 568, EIA/TIA 569 e EIA/TIA 606.

b) EIA/TIA 568-A, EIA/TIA 568-B, EIA/TIA 569 e EIA/TIA 606.

c) EIA/TIA 569, EIA/TIA 606 e EIA/TIA 568-B.

d) EIA/TIA 569, EIA/TIA 606 e EIA/TIA 568-B e EIA/TIA 568-A.

e) EIA/TIA 606, EIA/TIA 569 e EIA/TIA 568-B.

 10. (METRÔ-SP – 2008)  As tecnologias Banda larga e Banda base são utilizadas nos

meios de transmissão de dados por

a) sistemas de radioenlace. 

b) par de fios trançados.

c) cabos coaxiais.

d) fibras óticas.

e) satélites.

 11. (TRT-PR – 2010) Quanto ao tipo de rede, considere:

 I. Ethernet Padrão (10 Mbps).

 II. Gigabit Ethernet (1 Gbps).

 III. Fast Ethernet (100 Mbps).

 IV. 10G Ethernet (10 Gbps).

Com referência ao cabo par trançado, considere:

1. um par de fios.

2. dois pares de fios.

3. três pares de fios.

4. quatro pares de fios.

5. cinco pares de fios.

Quanto  ao  uso  da  quantidade  de  par  de  fios  do  cabo  na  rede,  é  correta  a
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associação

a) I-1, II-2, III-3 e IV-4.

b) I-2, II-3, III-4 e IV-5. 

c) I-2, II-4, III-2 e IV-4.

d) I-3, II-3, III-4 e IV-4.

e) I-3, II-4, III-4 e IV-5. 

 12.   (EBSERH –  2013)  Conforme a  norma EIA/TIA 568 o  sistema de  cabeamento

estruturado é dividido em subsistemas. Destaque a alternativa que NÃO seja um desses

subsistemas:

a) Cabeação Matricial

b) Cabeação Horizontal

c) Entrada do Edifício

d) Cabeação Backbone

 13. (TRT-SC  –  2013)  Os  cabos  de  par  trançado  podem  ser  classificados  em  sete

categorias  que  são  determinadas  pela  qualidade  do  cabo.  A  seguir  encontra-se  a

descrição de uma dessas categorias:  Os cabos dessa categoria são o requisito mínimo

para redes 100BASE-TX e 1000BASE-T, que são, respectivamente, os padrões de rede

de 100 e 1000 megabits usados atualmente. Esses cabos suportam frequências de até

100 MHz. A categoria descrita acima é a:

a) 1 b) 3 c) 5 d) 2 e) 7

 14.  (MPE-AC – 2013) Atualmente se usa no projeto de redes de transmissão de dados

uma  técnica  conhecida  pelo  nome  de  cabeamento  estruturado,  que  segue  normas

internacionais e brasileiras (ANSI/TIA/ETA/568 e NBR 14565). Para tanto são definidos

subsistemas para cada parte do projeto.  Das alternativas abaixo qual  NÃO  é um dos

subsistemas do cabeamento estruturado?

a) Cabeamento horizontal.

b) Área de trabalho (pontos de rede).

c) Armário de telecomunicações.

d) Sala de equipamentos.

e) Rede elétrica de baixa e alta tensão.

 15. (TJ-RO – 2012) Para permitir que as estações de trabalho se comuniquem a uma

velocidade superior a 60 Mbps, deve-se utilizar rede 

a) com cabeamento 10base2.  

b) com cabeamento 10base5.
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c) com cabeamento categoria 5 fast ethernet.

d) sem fio, operando no padrão IEEE 802.11b. 

e) com cabeamento 10baseT.
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	3 a camada física
	A camada física do modelo de referência OSI define as características do hardware que liga as interfaces de rede em computadores e outros dispositivos de rede. No caso de uma típica rede de área local (LAN), este equipamento é constituído por uma série de cabos, conectores e outros componentes necessários para instalá-los.
	3.1 cabos e conectores
	Uma rede de dados deve ter um meio de rede que liga os computadores e outros dispositivos. Até há relativamente pouco tempo, o meio de rede era um cabo de qualquer tipo. A maioria dos cabos utilizados ao longo da história das redes de dados foram baseados em cobre. Os computadores transmitem sinais por meio de aplicação de tensões elétricas para os condutores de cobre em um padrão que os sistemas receptores interpretam como dados binários.
	Apesar de os cabos de cobre serem transmissores relativamente eficientes de sinais, eles são propensos a algumas deficiências que, ocasionalmente, os faz problemático em determinadas situações de rede. O primeiro problema é que os sinais transmitidos através de cabos de cobre é propenso a atenuação; isto é, o enfraquecimento gradual do sinal à distância. Quanto mais longo for o cabo, mais fraco o sinal fica, até que, eventualmente, torna-se inviável. Há, portanto, sempre limitações de comprimento para os segmentos de rede à base de cobre.
	Os sinais que viajam através de cabos de cobre também são propensos à perturbação por ruído e interferência eletromagnética (EMI), como a causada por outros equipamentos elétricos. Ao instalar cabos de cobre, os contratantes devem ter cuidado para evitar fontes de EMI.
	Para evitar estes problemas, é possível a construção de uma rede usando um cabo de fibra óptica. O cabo de fibra óptica é constituído por um núcleo de plástico ou de vidro rodeado por um revestimento reflexivo. Os sinais de uma rede de fibra óptica não são elétricos; são feixes de luz gerados por um laser. Redes de fibra óptica são muito menos afetados pela atenuação que redes de cobre, de modo que pode se estender por distâncias muito maiores. Redes de fibra óptica são muitas vezes utilizadas na conexão de redes locais ou redes remotas. Elas também são completamente resistentes à EMI, tornando-se um meio viável em ambientes onde as redes de cobre não podem funcionar.
	Fibra óptica é e sempre foi uma tecnologia de rede marginal para instalações de rede local, devido ao seu custo muito maior quando comparado com o cobre, e as habilidades e ferramentas especiais necessárias para instalar e manter. Instalações de cabos LAN à base de cobre têm sempre em número bem menor aqueles de fibra óptica, até porque os cabos de cobre usados hoje são semelhantes aos utilizados para os sistemas de telefonia.
	No entanto, a fibra óptica é a tecnologia de cabo dominante para infraestruturas de rede de área ampla (WAN), tais como as usadas para conectar LANs em conjunto e oferecer serviços de banda larga para clientes residenciais e empresariais.

	3.2 Tipos de cabo de cobre
	A história de redes de dados com base de cobre espelha-se na história do protocolo Ethernet LAN. Como o Ethernet evoluiu nas quase quatro décadas de sua existência, tem aumentado em velocidade e mudou os tipos de cabos de cobre definidos nas suas especificações da camada física.
	3.2.1 Cabo de Par Trançado
	Um cabo de par trançado é um conjunto de fios de cobre fino, cada fio tem seu próprio revestimento de isolamento. Os pares de fios isolados são torcidos em conjunto, geralmente reunidos em grupos de quatro pares, para um total de oito fios, e envolto na outra camada isolante, tal como mostrado na figura 1. Os pares de fios individuais do revestimento são torcidos em diferentes taxas de torções por metro, o que é fundamental para tornar os fios no mesmo cabo resistente a interferência isto é, a hemorragia de sinais a partir de um par de fios para outro no mesmo cabo.
	Há muitos tipos diferentes de cabos de par trançado, projetados para acomodar várias exigências ambientais, legais e de desempenho. Além dos fios condutores, alguns tipos de cabo de par entrançado tem uma peça adicional de tecido ou outros materiais para ajudar a fortalecer o cabo e para ajudar na remoção da cobertura exterior.
	3.2.1.1 Par trançado Sem Blindagem
	Par trançado sem blindagem (UTP) é o meio padrão para LANs Ethernet à base de cobre hoje em dia. Um cabo UTP típico contém quatro pares de fios dentro de um revestimento de aproximadamente 0,21 a 0,24 cm de diâmetro exterior. UTP cresceu para substituir o cabo coaxial para redes Ethernet, por duas razões principais:
	Os oito fios separados em um cabo UTP tornam muito mais flexível e fácil de instalar dentro de paredes e tetos.
	Os sistemas de telefonia de voz também tendem a usar UTP, o que significa que os mesmos empreiteiros que instalam cabos de telefone muitas vezes também podem instalar cabos de rede de dados.
	As redes telefônicas de voz não tem requisitos de desempenho tão rigorosas como as de redes de dados, por isso são menos susceptíveis a sofrer conversas cruzadas e outros tipos de interferência. Como resultado, os instaladores costumam usar cabos UTP maiores para as ligações telefônicas. Os cabos UTP estão disponíveis em configurações contendo 25 pares de fios e 100 pares de fios em um único invólucro, o que permite aos instaladores atenderem vários usuários com um único cabo.
	Os cabos UTP contendo 25 ou 100 pares de fios são adequados apenas para ligações telefônicas, e não para a rede de dados.
	3.2.1.2 Par Trançado Blindado
	Para ambientes com maiores níveis de EMI, também existem vários tipos de de par trançado blindado (STP). Algumas variantes de STP tem blindagem de metal ao redor de cada par de fios, o que proporciona maior proteção contra interferência. Alguns cabos STP têm blindagem interior no revestimento que rodeia todos os pares. Este tipo de blindagem é chamado de triagem e protege contra fontes EMI externas. Alguns tipos de cabo têm tanto proteção quanto triagem.
	Alguns protocolos da camada de enlace de dados, como Token Ring, tinham especificações da camada física que chamados de cabos STP. No entanto, hoje, as redes Ethernet só utiliza em situações especiais que requerem proteção adicional contra EMI.
	3.2.1.3 Condutores Flexiveis X Condutores Sólidos
	Os cabos à base de cobre são sujeitos a atenuação, e um dos fatores que afetam a subjetividade é a composição dos condutores de cobre dentro dos fios individuais. Um cabo de par trançado que tem condutores flexíveis que usam sete filamentos de cobre separados dentro de cada um de seus oito fios. Estes filamentos separados fazem o cabo mais flexível e, portanto, mais fáceis de instalar e mover-se sem danos, mas também se tornam mais caro e mais sujeito a atenuação, limitando o seu comprimento máximo.
	Para segmentos de cabo em torno de 15 metros ou mais, é mais comum ver cabos UTP com condutores sólidos. Isso é, com um único filamento mais espesso, de cobre, dentro de cada fio. Os condutores sólidos tornam os cabos mais duro, mais propenso a quebras e mais difícil de instalar, mas também são mais resistentes à atenuação.
	3.2.1.4 Com Difusor X Sem Difusor
	Um difusor é um espaço de ar fechado dentro de um edifício, uma passagem através da qual circula equipamentos de climatização do ar respirável, tal como o espaço superior de um teto ou abaixo de um piso elevado. Quando os cabos são para ser instalados num edifício existente, utilizando os difusores é muitas vezes a forma mais conveniente de levar um cabo de um local para outro. O único problema com isto é que, em caso de um incêndio, o cloreto de polivinilo (PVC) do revestimento exterior de diversos cabos podem sair gases e vapores tóxicos quando se queima. Liberar esses vapores em um espaço de ar, obviamente, pode ser perigoso para as pessoas no edifício. Um cabo de grau de difusor é um cabo com um revestimento que produz fumaça menos tóxico quando se queima. Cabos de grau de difusor normalmente são muito mais caros do que os cabos sem difusor, mas os códigos de construção em várias cidades obrigam a instalação do cabo de rede de dados em espaços de ar.
	3.2.1.5 Compensação Ambiental
	Alguns fabricantes criam cabos UTP com qualidades especiais, projetados para permitir a sua utilização em ambientes especiais. Por exemplo, cabos com revestimentos UV que pode sobreviver à exposição à luz solar direta, sem degradação.
	Um cabo UTP também tem um espaço de ar no interior da bainha, em que pode ocorrer condensação quando o cabo corre entre os ambientes interior e exterior, ou seja, enterrado diretamente no solo. Nesses ambientes, os instaladores podem querer selar as extremidades do cabo ou enchê-los com gel para eliminar o espaço de ar.
	3.2.1.6 Categorias UTP
	O cabo UTP vem em uma variedade de categorias nos padrões de cabeamento publicados pela Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Alliance (TIA/EIA). As categorias definem as frequências de sinais que os vários tipos de cabo suportam, junto a outras características, tais como resistência a certos tipos de interferência. Quanto maior o número da categoria, maior a qualidade do cabo e o preço. As categorias de cabos que os administradores encontram são os seguintes:
	Categoria 3 (CAT3): padrão longo para comunicações telefônicas, cabos Cat3 foram usados pelas primeiras redes Ethernet baseadas em UTP (chamados de 10Base-T). Cabos Cat3 suportam frequências de até 16 megahertz (MHz). Insuficiente para qualquer um dos tipos mais rápido Ethernet, CAT3 não é mais suportado para novas instalações.
	Categoria 5 (CAT5): projetado para redes Fast Ethernet 100Base-TX e frequências com suporte para até 100 MHz, o cabeamento CAT5 foi retirado da versão mais recente dos padrões de cabeamento TIA/EIA.
	Categoria 5e (CAT5e): ainda avaliado em frequências de até 100 MHz, o cabo CAT5e é projetado para suportar transmissões full duplex sobre todos os quatro pares de fios, como em redes Gigabit Ethernet 1000Base-T. As chamadas padrão para o aumento da resistência a Near-End Crosstalk (NEXT) e perda de retorno (RL) e também adiciona requisitos de teste para Power Sum Near-End Crosstalk (PS-NEXT), Equal-Level Far-End Crosstalk (EL-FEXT) e Power Sum Equal-Level Far-End Crosstalk (PS-ELFEXT).
	Categoria 6 (CAT6): projetado para suportar frequências de até 250 MHz, os cabos CAT6 lidam facilmente com tráfego Gigabit Ethernet 1000Base-T e, com considerações de instalação especiais, 10GBASE-T.
	Categoria 6 Aumentada (CAT6a): criado para instalações 10GBASE-T com segmentos de cabo de até 100 metros de comprimento, a CAT6a suporta frequências de até 500 MHz e inclui requisitos de teste Alien Crosstalk (AXT). Cabos CAT6a usam condutores maiores e deixam mais espaço entre os pares de fios, o que significa que o diâmetro exterior do revestimento é maior do que um cabo CAT6, cerca de 0,29 a 0,35 cm. CAT6a foi adicionado para a versão mais recente das normas TIA/EIA, em 2008.
	Categoria 7 (CAT7): não foi ratificado oficialmente pela TIA/EIA, as chamadas padrão CAT7 para um projeto de cabo totalmente blindado e selecionados, suporta frequências de até 600 MHz. Atualmente, este cabo é recomendado para aplicações de alta largura de banda como vídeo em banda larga, ambientes com altos níveis de EMI, ou como um substituto de baixo custo para os segmentos de fibra óptica.
	Categoria 7 (CAT7a): também não ratificado pela TIA/EIA, é um cabo totalmente blindado com tela que se estende a faixa de frequência de 1000 MHz. Com suporte total para 10GBASE-T, CAT7a deverá ter uma vida útil de 15 anos ou mais, incluindo a próxima iteração do Ethernet, rodando a 40 gigabytes (GB) por segundo.
	Apesar de os cabos Cat3 e CAT5 terem sido retirados das normas oficiais, não significa que os administradores não os encontrem. Há muitas instalações CAT5 ainda em operação, e cabos CAT5 ainda estão disponíveis para mantê-las.
	O mercado de cabo de redes de dados está em um período de transição do CAT5e para CAT6 como o tipo de cabo dominante. As vendas de cabo CAT5 ainda dominam o mercado, mas os projetistas de redes com visão de futuro e administradores que consideram 10GBASE-T parte do futuro, ou que executam aplicações de alta largura de banda como streaming de vídeo, é aconselhado considerar a instalação CAT6 ou superior.
	3.2.1.7 Conectores de Par Trançado
	Os cabos de par trançado usam conectores modulares que são referidos pela designação de rede de telefone RJ45, mas que devem ser adequadamente chamados 8P8C. Adaptadores de interface de rede, placas de parede, painéis patch e outros componentes de rede, como switches e hubs, todos têm conectores fêmea. Os patch cables usados para conectar tudo juntos possuem conectores macho, como mostrado na figura 2.
	Apesar de concebido para telefones, o conector RJ45 foi, na verdade, raramente utilizados para esse fim. O conector menor, RJ11 de quatro pinos tornou-se o padrão para conexões de telefone, e assim permanece até hoje. Quando o UTP entrou em uso em redes de dados, os conectores eram tão similar na aparência ao conector RJ45 da companhia telefônica que os administradores de rede adotou a designação para o seu próprio uso.
	O nome para o conector UTP que as redes Ethernet usam é 8P8C, com oito posições no conector e oito contatos elétricos no lugar nessas posições. O conector RJ45 utilizado no telefone também é conhecido como um 8P2C, porque embora tenha as mesmas oito posições, existem apenas dois condutores ligados.

	3.2.2 Cabo Coaxial
	Antes da introdução dos cabos UTP, as redes Ethernet pediam diversos tipos de cabo coaxial. Um cabo coaxial é constituído por um condutor de cobre central, que transporta os sinais rodeado por uma camada de isolamento. Rodeando o isolamento está uma blindagem, normalmente feitas de malha de cobre que funciona como um aterramento e todo o conjunto é envolto em um revestimento, como mostrado na figura 3. A blindagem de malha de cabos coaxiais torna bastante resistente a EMI.
	3.2.2.1 A Ethernet
	Todos os tipos de cabos coaxiais foram removidos dos padrões de cabeamento de rede TIA/EIA, e é improvável encontrar qualquer redes Ethernet coaxiais no campo, mas eles são uma parte importante da história da rede de dados.
	As especificações da camada física para as primeiras redes Ethernet referidas como thick Ethernet (Ethernet grossa), thicknet ou 10Base5 pediam um tipo de cabo coaxial semelhante ao RG-8, mas com blindagem trançada extra. RG-8 é um cabo de 50 ohm, 0,405 polegadas de diâmetro. Os grandes condutores, isolamento de espessura, e revestimento amarelo tornam o cabo relativamente inflexível.
	Cabo Ethernet Grosso era tão inflexível que tinha que ser instalado em uma linha relativamente rete, geralmente ao longo do chão. Para ligá-lo aos computadores e outros dispositivos, os instaladores usavam cabos mais finos soltos conectados ao coaxial usando transceptores externos com dentes de metal que perfuraram o isolamento e faziam contato com os condutores. A outra extremidade dos cabos transceptores tinha conectores AUI ligados a um transceptor externo ou um adaptador de interface de rede.
	Iterações posteriores de Ethernet chamadas thin Ethernet (Ethernet fina), thinnet ou 10Base2 necessitavam do cabo coaxial RG-58, ainda de 50 ohms, mas muito mais fino do que o RG-8 (0,195 polegadas de diâmetro) e relativamente flexível. Este tipo de cabo coaxial poderia correr todo o caminho até os computadores individualmente, utilizando uma configuração T com três conectores BNC, como mostra a figura 4.
	3.2.2.2 TV a Cabo
	O cabo coaxial ainda tem aplicações na indústria de rede. A aplicação mais familiar para as pessoas é a rede de televisão a cabo (CATV). Redes de CATV costumam usar cabos de fibra óptica para as linhas-tronco, mas na maioria dos casos, o serviço entra nas casas assinantes usando cabo coaxial de 75 ohm.
	As primeiras redes de CATV usavam coaxial RG-59, um cabo com blindagem relativamente leve que foi suficiente para pequenas tiragens. Hoje, uso principal desse cabo é para circuito fechado de televisão. Com cabo e acesso à Internet digitais quase onipresente em sistemas de cabo, provedores de CATV mudaram para coaxial RG-6, que tem mais proteção e é, portanto, um pouco maior em diâmetro (0,27 polegadas contra 0,242 polegadas para RG-59).
	LANs que usam um provedor de CATV para acesso à Internet tem um modem para o qual se conecta o cabo RG-6 de entrada, usando um conector de rosca F, como mostra a figura 5. O modem também tem geralmente conectores RJ45 e USB, usados para anexá-lo a um roteador ou um computador.

	3.2.3 Cabo Serial
	Apesar de não estarem presentes em muitos dos novos computadores, as portas seriais também serviram para ligar um sistema a uma rede no passado. O projeto original do IBM PC incluía uma ou mais portas seriais com um conector em forma de D 9 pinos macho (também conhecido como DE9, embora incorretamente referido como DB9), como mostra a figura 6. A conexão serial é baseado no padrão RS-232 da Electronic Industries Alliance (EIA), que antecede o PC e define as funções dos nove pinos e a velocidade da interface.
	O uso mais comum para a porta serial era conectar um computador a um modem externo, o que lhe permite estabelecer uma conexão com um outro modem em um local remoto. O cabo do modem era um cabo curto, à base de cobre com conectores D-shell ou D-sub em ambas as extremidades. A porta serial também pode ser usada para conectar uma impressora, a vantagem sobre a porta paralela tradicional é que o cabo pode ser mais longo.
	Embora fosse extremamente raro, era possível para rede de computadores em conjunto, usando conexões de porta serial. A interface RS-232 é extremamente lento para um padrão de apenas 56.000 bits por segundo e suporta apenas conexões ponto-a-ponto, mas alguns aplicativos personalizados usaram conexões de porta serial para construir redes cliente/servidor ad hoc.


	3.3 cabo de fibra óptica
	O cabo de fibra óptica é uma forma de meio de rede completamente diferente do cobre e que evita quase todas as deficiências do cobre. No entanto, ele tem algumas deficiências próprias.
	Em vez de transmitir tensões elétricas, os cabos de fibra óptica transmitem impulsos de luz por meio de um filamento de vidro ou plástico. O núcleo do filamento é envolto por uma camada refletora chamado revestimento. O revestimento encontra-se rodeado por uma camada protetora de fibras de tecido, um espaçador de plástico, e um revestimento exterior, como mostra a figura 7.
	A natureza reflexiva do revestimento permite que os pulsos de luz viajem através do filamento, mesmo quando o cabo se dobra em torno dos cantos. Os impulsos de luz se movem para a frente através do cabo saltando nas paredes de revestimento reflexivos.
	Ao contrário de tensões elétricas, os pulsos de luz não são afetados pela EMI, o que significa que é possível instalar cabos de fibra óptica perto de luminárias, máquinas pesadas, ou outros ambientes nos quais o cobre seria problemático. O cabo de fibra óptica também é muito menos propenso a atenuação do que qualquer cabo de cobre.
	A maioria dos meios de comunicação de par trançado usados hoje para rede está limitado a segmentos de cabo com não mais do que 100 metros. As mídias de cobre mais antigas, como thick Ethernet, poderiam medir distâncias até 500 metros. Os cabos de fibra óptica podem se estender por distâncias de até 120 quilômetros e também são imunes às condições exteriores, o que os tornam ideal para instalações que abrangem longas distâncias ou ligam prédios de um campus.
	Cabos de fibra óptica também são mais seguro do que o cobre, porque é extremamente difícil romper no cabo e interceptar os sinais que ele carrega sem perturbá-los.
	Os cabos de fibra óptica estão disponíveis como uma alternativa para o cobre por décadas. Mesmo os padrões iniciais de Ethernet de 10 Mbps incluía uma especificação de fibra óptica. No entanto, para a rede de área local, fibra óptica nunca foi mais do que uma solução marginal, usado apenas em situações em que os cabos de cobre eram insustentáveis. As principais razões para isso são que cabos de fibra óptica são muito mais caros do que o cobre, e que a sua instalação é muito mais difícil, exigindo um conjunto de habilidades completamente diferente (e conjunto de ferramentas).
	3.3.1 Tipos de Cabos de Fibra Óptica
	Existem dois tipos principais de cabo de fibra óptica monomodo e multimodo, que diferem em tamanho e os meios utilizados para gerar os pulsos de luz que carregam, mostrados na figura 1. Tamanhos de cabos de fibra óptica são medidos em microns (milionésimos de um metro, representado pelo símbolo µ) e consistem em dois números que se referem ao diâmetro do filamento do núcleo seguido pelo diâmetro do revestimento que o cerca. As características dos dois principais tipos de cabos de fibra óptica usados em redes de dados são mostrados na tabela 1.
	
	Os cabos de fibra óptica não necessitam de aterramento, como cabos de cobre que transportam sinais elétricos, por isso não há necessidade de um segundo condutor, de aterramento para cada condutor de transporte de sinal, como acontece com os cabos de cobre. No entanto, quase todas as tecnologias de rede com especificações de fibra óptica na camada física instalam os cabos em pares, com um filamento dedicado ao envio de dados e outro para recebê-lo. Alguns fabricantes fazem cabos duplo de fibra óptica, com dois conjuntos de cabos completos lado a lado, mas a maioria dos cabos são individuais e requerem que o instalador use duas extensões separadas para cada execução.
	A fibra óptica multimodo é mais comum que o monomodo, porque o cabo é mais barato e tem um raio de curvatura menor, o que significa que você pode dobrá-lo de forma mais acentuada em torno dos cantos. A fibra multimodo geralmente usa uma fonte de luz LED com um 850 ou 1.300 nanômetros (nm) de comprimento de onda.
	Os cabos monomodo usam uma fonte de luz laser com comprimento de onda de 1.310 ou 1.550 nm. Por causa de sua despesa e inflexibilidade relativa, administradores raramente escolhem fibra monomodo para LANs, preferindo-o para longos trechos em linha reta.

	3.3.2 Conectores de Fibra Óptica
	Os cabos de fibra óptica oferecem um grande número de conectores diferentes. O tipo de conector que você optar por usar é uma questão de compatibilidade com o seu equipamento existente e preferência pessoal. Todos os conectores de fibra óptica realizam basicamente a mesma função, para juntar-se precisamente duas extremidades do núcleo de filamentos juntos, face a face, para que os pulsos de luz possam passar de um segmento de cabo para outro. A maioria é de mola para que os rostos dos núcleos sejam pressionados juntos por pressão.
	Há dezenas de conectores de fibra óptica no mercado, os mais comuns são identificados no tabela 2.
	


	3.4 Rede Power Line
	A tecnologia para a transmissão de dados através de linhas de energia já existe há muitos anos. Como uma alternativa de rede doméstica de baixa largura de banda, uma tecnologia de linha de energia chamado HomePlug elimina a necessidade de cabos de rede dedicada, executando sinais de dados através de linhas de energia residenciais. Redes HomePlug normalmente executado em velocidades mais lentas do que as redes Ethernet com fio, no entanto, o aumento da popularidade de redes locais sem fio reduziu sua participação de mercado.
	Banda larga via rede elétrica (BPL) é uma tecnologia semelhante em maior escala, que é projetado para fornecer casas com acesso à Internet usando a rede de energia elétrica pública, em vez de uma rede de dados dedicada, como os de provedores de televisão por cabo e telefone. Embora o princípio é o mesmo que os produtos de redes domésticas, BPL usa diferentes frequências para alcançar velocidades de comunicação mais elevadas em distâncias mais longas.
	As vantagens de BPL, em princípio, é a grande infraestrutura da rede de energia existente elimina a necessidade de construção de novas redes, especialmente em locais remotos. No entanto, as características físicas da rede elétrica são altamente diversos, com algumas áreas de utilização de cabos com quase um século. Essas variações tornam muito difícil estabelecer um padrão para a comunicação da linha de alimentação que acomodar todas as instâncias.
	Além disso, a transmissão de dados em banda larga através da rede elétrica gera uma grande quantidade de interferência eletromagnética que compromete a recepção de rádio. Em alguns programas piloto destinados a oferecer aos assinantes com acesso de banda larga não têm sido bem-sucedidos economicamente.
	Como incentivo para provedores de cabo e DSL para fornecer o serviço para locais remotos, BPL poderia ter valor, mas como uma alternativa prática para tecnologias de banda larga tradicionais, é, essencialmente, um fracasso como um conceito.

	3.5 conversores de mídia
	Ethernet suporta várias especificações da camada física que exigem diferentes meios de comunicação , mas os outros elementos básicos do protocolo o formato de quadros e do controle de acesso ao meio (MAC) mecanismo permanecem os mesmos, não importa o meio que eles usam. Como resultado , você pode usar um dispositivo de camada física chamado de conversor de mídia para conectar redes Ethernet que usam diferentes meios de comunicação em conjunto.
	Como um repetidor , um conversor de mídia é simplesmente uma caixa com dois conectores de rede na mesma, a única diferença é que os conectores são para dois meios de rede diferentes . A configuração mais comum para um conversor de mídia de Ethernet é uma porta para cabo UTP e um para fibra óptica. Assim, se você tem uma rede UTP cobrindo a maior parte de seus sistemas , mas ainda há alguns que requerem o comprimento do segmento extra- longo ou resistência EMI que fibra óptica proporciona , você pode construir uma rede de fibra óptica para os computadores e conectá-lo ao sua rede UTP usando um conversor de mídia.
	Existem conversores de mídia disponíveis para conectar um segmento UTP , quer um monomodo ou cabo de fibra ótica multimodo . Para os casos em que a rede usa segmentos multimodo relativamente curtos , e uma necessidade de um comprimento maior surge , há monomodo para multimode conversores de mídia também. Finalmente, para redes legadas , existem conversores que podem se conectar um segmento de cabo coaxial para um de fibra óptica.

	3.6 exercícios
	1. Quais dos tipos de cabos descritos acima oferecem resistência completa à interferência eletromagnética?
	2. Qual é o termo usado para descrever um duto de tratamento de ar através do qual os cabos de rede são muitas vezes amarrados?
	3. Assinale V para verdadeiro e F para falso:
	4. (TRT-RO e AC – 2011) Sua utilização no cabeamento estruturado permite que, além de melhorar a organização dos cabos, se utilize um número muito maior de pontos de rede do que portas nos switches:
	a) patch cord.
	b) stranded cable.
	c) backbone.
	d) patch panel.
	e) telecommunications closed.
	5. (MPE-GO – 2010) A respeito de rede de cabeamento estruturado, é correto afirmar que
	a) é um cabeamento restrito a comunicação de dados e rede interna de edificações mais modernas.
	b) segue normas que padronizam um conjunto de soluções físicas para diversos fabricantes.
	c) o cabeamento horizontal é limitado a 50 m, dada a preocupação com a velocidade de transmissão de dados.
	d) as denominadas áreas de trabalho estão engessadas, limitando o número de pontos de acesso à rede.
	e) é uma tecnologia restrita a cabeamento metálico, por exemplo, cabos UTP, STP e Loose Buffered.
	6. (MPE-GO – 2010) As redes locais de computadores que utilizam tecnologia Ethernet podem trabalhar em diversas velocidades: de 10 Mbps, 100 Mbps e 1.000 Mbps (megabits por segundo). Cada uma delas possui um conjunto de tecnologias e padrões para cabeamento. A tecnologia de cabeamento para redes Gigabit Ethetnet (1.000 Mbps) que utiliza cabos de par trançado (UTP) em distâncias de até 100 metros denomina-se
	a) 1000BASE-T.
	b) IEEE 802.3ae.
	c) ISO 9002.
	d) 100BASE-SX.
	e) IEEE 802.3g.
	7. (FINEP – 2011) Com o objetivo de criar uma referência técnica para a elaboração de projetos de cabeamento estruturado para redes de voz e dados, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) desenvolveu a NBR 14565. Com base nessa Norma, a distância máxima, em metros, para cabos UTP, categoria 5, na rede secundária, é
	a) 120
	b) 110
	c) 100
	d) 90
	e) 80
	8. (PG-DF – 2011) Observe a figura a seguir e assinale a alternativa correta sobre o tipo de conector utilizado em cabos de fibra óptica.
	a) RJ45
	b) SC
	c) LC
	d) ST
	e) MT
	9. (AL-SP – 2010) Algumas recomendações de um projeto de rede Ethernet:
	I. Cada componente da infraestrutura de rede deve ser identificado, incluindo informações das conexões lógicas entre identificadores e registros bem como vínculos entre um registro e outro.
	II. Nos dutos ou canaletas, quando compartilharem rede elétrica e rede lógica, os conduítes e cabos elétricos devem guardar distância mínima de 0,30m dos cabos de dados. Os cabos UTP devem possuir bitola 24AWG e banda passante de até 250 MHz.
	III. Nos patchcables os fios crimpados no conector RJ45 devem obedecer a sequência de cores branco e laranja, laranja, branco e verde, azul, branco e azul, verde, branco e castanho, castanho.
	Segundo as normas EIA/TIA, as recomendações acima referem-se, respectivamente a
	a) EIA/TIA 568, EIA/TIA 569 e EIA/TIA 606.
	b) EIA/TIA 568-A, EIA/TIA 568-B, EIA/TIA 569 e EIA/TIA 606.
	c) EIA/TIA 569, EIA/TIA 606 e EIA/TIA 568-B.
	d) EIA/TIA 569, EIA/TIA 606 e EIA/TIA 568-B e EIA/TIA 568-A.
	e) EIA/TIA 606, EIA/TIA 569 e EIA/TIA 568-B.
	10. (METRÔ-SP – 2008) As tecnologias Banda larga e Banda base são utilizadas nos meios de transmissão de dados por
	a) sistemas de radioenlace.
	b) par de fios trançados.
	c) cabos coaxiais.
	d) fibras óticas.
	e) satélites.
	11. (TRT-PR – 2010) Quanto ao tipo de rede, considere:
	I. Ethernet Padrão (10 Mbps).
	II. Gigabit Ethernet (1 Gbps).
	III. Fast Ethernet (100 Mbps).
	IV. 10G Ethernet (10 Gbps).
	Com referência ao cabo par trançado, considere:
	1. um par de fios.
	2. dois pares de fios.
	3. três pares de fios.
	4. quatro pares de fios.
	5. cinco pares de fios.
	Quanto ao uso da quantidade de par de fios do cabo na rede, é correta a associação
	a) I-1, II-2, III-3 e IV-4.
	b) I-2, II-3, III-4 e IV-5.
	c) I-2, II-4, III-2 e IV-4.
	d) I-3, II-3, III-4 e IV-4.
	e) I-3, II-4, III-4 e IV-5.
	12. (EBSERH – 2013) Conforme a norma EIA/TIA 568 o sistema de cabeamento estruturado é dividido em subsistemas. Destaque a alternativa que NÃO seja um desses subsistemas:
	a) Cabeação Matricial
	b) Cabeação Horizontal
	c) Entrada do Edifício
	d) Cabeação Backbone
	13. (TRT-SC – 2013) Os cabos de par trançado podem ser classificados em sete categorias que são determinadas pela qualidade do cabo. A seguir encontra-se a descrição de uma dessas categorias: Os cabos dessa categoria são o requisito mínimo para redes 100BASE-TX e 1000BASE-T, que são, respectivamente, os padrões de rede de 100 e 1000 megabits usados atualmente. Esses cabos suportam frequências de até 100 MHz. A categoria descrita acima é a:
	a) 1
	b) 3
	c) 5
	d) 2
	e) 7
	14. (MPE-AC – 2013) Atualmente se usa no projeto de redes de transmissão de dados uma técnica conhecida pelo nome de cabeamento estruturado, que segue normas internacionais e brasileiras (ANSI/TIA/ETA/568 e NBR 14565). Para tanto são definidos subsistemas para cada parte do projeto. Das alternativas abaixo qual NÃO é um dos subsistemas do cabeamento estruturado?
	a) Cabeamento horizontal.
	b) Área de trabalho (pontos de rede).
	c) Armário de telecomunicações.
	d) Sala de equipamentos.
	e) Rede elétrica de baixa e alta tensão.
	15. (TJ-RO – 2012) Para permitir que as estações de trabalho se comuniquem a uma velocidade superior a 60 Mbps, deve-se utilizar rede
	a) com cabeamento 10base2.
	b) com cabeamento 10base5.
	c) com cabeamento categoria 5 fast ethernet.
	d) sem fio, operando no padrão IEEE 802.11b.
	e) com cabeamento 10baseT.
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