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 Redes de Computadores 
 Classificação das redes quanto a extensão 

física 
  Equipamentos Necessários para a 

Conexão em Rede 
 Hubs, roteadores e switches 
 AP E AP ROTEADOR 
 Meio de conexão 
 Velocidade das Conexões 
 Wi-fi e wimax 
 Estrutura básica de rede 
 INTRANET, EXTRANET, VPN 

 
 
 
 



 Redes de 
computadores são 
estruturas físicas 
(equipamentos) e 
lógicas (programas, 
protocolos) que 
permitem que dois ou 
mais computadores 
possam compartilhar 
suas informações entre 
si. 
 



 LAN (Rede Local): Uma rede que liga 
computadores próximos (normalmente em 
um mesmo prédio ou, no máximo, entre 
prédios próximos). 

 WLAN (rede local sem fios) é uma rede LAN 
sem fio.  

 MAN: redes de alcances metropolitanos. 
 WAN: redes de alcances continentais.  
 PAN: redes pessoais, ponto-a-ponto. Ex. 

Usando infra-vermelho e bluetooth. 



 
 Para conectar os computadores em uma rede, é 

necessário, além da estrutura física de conexão 
(como cabos, fios, antenas, linhas telefônicas, etc.). 

 
 O equipamento que os computadores precisam 

possuir para se conectarem a uma rede local (LAN) é 
a Placa de Rede ou NIC, cujas velocidades padrão 
são 10Mbps e 100Mbps (Megabits por segundo). 
 

  Modem dial-up (discado), Modem 3G, Modem DSL 
(Oi-Velox, Telefônica-Speed). PRECISA DE LINHA 
TELEFÔNICA. 



 Nas redes locais temos na maioria das vezes 
o HUB, é um ponto de convergência dos 
cabos provenientes dos computadores e que 
permitem que estes possam estar 
conectados. 
 

 Quando a rede é maior e não se restringe 
apenas a um prédio, são usados outros 
equipamentos diferentes, como Switches e 
Roteadores, que funcionam de forma 
semelhante a um HUB, só que mais rápidos e 
seguros. 



 Nas redes sem fio (wireless) usamos os APs 
(Access Points) pontos de acesso para organizar 
nossa rede. 
 

 Parecidos com os Hubs só que mais eficientes, 
contém sistema e configurações da rede sem fio. 
 

 Alguns APs também tem a função de Roteador, 
e assim são chamados de APS ROTEADORES. 



 Física: cabos coaxiais, cabos par trançado, 
fibras ópticas. 
 

 Não-física: sem fio (wireless), por 
radiodifusão (via rádio, via satélite, modems 
3G, outros). 



 Discada convencional (analógica): máximo de 
56 Kbps 

 Via Rádio: de 128 Kbps até 1 Mbps ou mais 
dependendo da sinal de origem. 

 Discada DSL (digital): máximo de 8 Mbps 
 Discada ADSL (analógico): máximo de 8 

Mbps 
 Linhas por cabo (cable modem): 1,2 Mbps até 

10 Mbps. 
 Via Satélite: de 128 Kbps até 1Mbps. 

 



 Wi-Fi (Wireless Fidelity ou Fiel ao sem fio). É o 
padrão IEEE 802.11 (a, b, g e n).  Produtos 
wireless que seguem as normas deste padrão 
podem receber o selo de certificação WiFi, 
que é concedido pela Wi_Fi Alliance 
(Associação que reúne empresas do setor de 
redes sem fio). 

 O WiMax usa o padrão 802.16. Também é 
conhecido como MAN sem fio, enlace local 
sem fio ou WMAN. 
 



Os computadores da rede 
podem ser identificados 
como: 
 

 Servidor: computador 
principal da rede. Ele 
provê os serviços. Ex. 
Internet (Proxy), 
Armazenamento, 
Impressão, etc. 
 

 Estação de trabalho, 
terminal ou Host: 
computador conectado 
na rede. 
 



 Intranet: rede interna de informações nas 
empresas, nos moldes da Internet e que precisa 
distribuir informações de forma restrita aos 
usuários internos. 

 Extranet: parte de uma intranet que oferece livre 
acesso para os clientes autorizados, empresas 
associadas, etc. 

 VPN (Virtual Private Network): rede particular 
que é construída dentro de uma infra-estrutura de 
rede pública, como a Internet global, para uso 
exclusivo de certos usuários de uma determinada 
empresa, para que se conectem a ela de qualquer 
parte do mundo. A conexão é feita por meio de 
um “canal” seguro. 
 



 Repetidor: são 
dispositivos de 
hardware utilizados 
para a conexão de dois 
ou mais segmentos de 
uma rede local.  

 Amplificam o sinal 
aumentando o alcance 
da rede. 

 Trabalham com sinais 
elétricos. 



 Hub: Concentrador de 
cabos ou repetidor 
funciona como uma 
extensão com várias 
entradas. 
 

 Permitem o 
cascateamento (RJ-45 
e BNC) e 
empilhamento (ligar 
dois ou mais). 
 
 



 Access Point: Ponto de 
acesso. Funciona como 
um Hub, Repetidor ou 
Bridge. 

 É utilizando em Redes 
sem fio. 

 Alguns tem função de 
Roteador. 
 



 Bridges: (pontes) são 
equipamentos que 
possuem a capacidade 
de segmentar uma rede 
local em várias subredes, 
e com isto conseguem 
diminuir o fluxo de dados 
(o tráfego). 

 Assim, a principal função 
das bridges é filtrar 
pacotes entre segmentos 
de LAN’s. 

 Trabalha com pacotes. 



 Filtrar as mensagens de tal forma que somente 
as mensagens endereçadas para ela sejam 
tratadas; 

 Ler o endereço do pacote e retransmiti-lo; 
 Filtrar as mensagens, de modo que pacotes com 

erros não sejam retransmitidos; 
 Armazenar os pacotes quando o tráfego for 

muito grande; 
 Funcionar como uma estação repetidora 

comum. 
 



 Roteador: é um 
responsável pela 
interligação das redes 
locais entre si e redes 
remotas em tempo 
integral. 

 Permite que uma máquina 
de uma dada rede LAN 
comunique-se com 
máquinas de outra rede 
LAN remota, como se as 
redes LAN fossem uma só. 

 Decide o melhor caminho.  
 





 Switch: evolução do hub, 
com funções de pontes e 
roteadores e hardware 
especial que lhe confere 
baixo custo e alta 
eficiência. 

 permite a troca de 
mensagens entre várias 
estações ao mesmo 
tempo e não apenas 
permite compartilhar um 
meio para isso, como 
acontece com o hub. 



 É um dispositivo que 
permite a comunicação 
entre duas redes de 
arquiteturas diferentes. Ele 
atua em todas as camadas 
do modelo ISO/OSI. 

 Este equipamento resolve 
problemas de diferença 
entre tamanho máximo de 
pacotes, forma de 
endereçamento, técnicas 
de roteamento, controle de 
acesso, time-outs, entre 
outros. 




