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• Manter o telefone celular sempre 
desligado/silencioso quando estiver em 
sala de aula;

• Nunca atender o celular na sala de aula;



Objetivo da Aula

• Descrever as topologias físicas de uma rede

• Explicar os fundamentos da comunicação entre
computadores.

• Descrever os elementos da rede Internet.



Conceito de Redes

• Consiste em dois ou mais computadores interligados 
entre si através de um meio, para que possam 
compartilhar recursos.

• Para que servem? 
– Aumento de Produtividade;

– Possibilidade de Compartilhamento de Informação 
(Conhecimento);

– Compartilhamento de recursos (Processamento);

– Redução de Custos.

– ?



Como realizar a comunicação ?

• Componentes básicos
• Emissor

• Receptor

• Código (Protocolo)

• Mensagem (dados)

• Canal (meio físico)
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Como realizar a comunicação ?

• Primeiro passo: Ligar fisicamente os computadores
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Topologias de Rede

• Topologia Física
–Como é vista a estrutura Física da Rede, ou seja 

como estão dispostos os equipamentos e suas 
interligações.

– Via(Barramento)
– Anel
– Estrela
– Mista



Topologia Física (Via)

•Todas as estações são ligadas em paralelo 

ao cabo

•Um pedaço do circuito com problema causa 

a queda da rede



Implementação de Rede (Via)



Topologia Física (Anel)



Topologia Física (Estrela)



Conexão de Micros com Cabos 
Par-Trançado e Conectores



Topologia Física (Mista)



Relação Vantagem X Desvantagens

Tipo de Topologia Pontos Positivos Pontos Negativos

Estrela
É mais tolerante a falhas

Fácil instalar novos usuários

Monitoramento centralizado

Maior custo de instalação

Anel
Razoavelmente fácil instalar

Requer menos Cabo

Desempenho Uniforme

Se um estação pára, todas param

Os problemas são difíceis resolver

Barramento
Simples e fácil de instalar

Requer menos Cabo

Fácil de entender

A rede fica mais lenta com uso intenso

Os problemas são difíceis de isolar



Categorias de Redes

• LAN = Local Area Network
• Redes com Tamanho Limitado (Uma Sala, um 

Prédio, um Campus de Universidade)

• WAN = Wide Area Network
• As redes ganharam os portões das Fábricas;

• Wan pode ser a interligação de redes fora do 
escopo da cidade, ou seja, estado, país, 
continente e o mundo.



Exemplo de Wan



Como realizar a comunicação ?

• A conexão física já permite a comunicação entre dois 
computadores ?

– Não, é preciso controlar o acesso ao meio físico.

• O que ocorre quando dois ou mais computadores tentam 
utilizar o meio físico ao mesmo tempo?

– O encontro dos dados é conhecido como colisão;

– Como resolver estes problemas?
• Necessário definir a maneira (Protocolo) como os dados são transmitidos 

de um computador para o outro.



O que é um  protocolo?

Protocolos humanos:

• “Que horas são?”

• “Eu tenho uma 
pergunta”

• apresentações

… específicas msgs 
enviadas

… específicas ações 
tomadas quando msgs 
são recebidas ou outros 
eventos

protocolos de rede:

• máquinas ao invés de 
humanos

• toda a atividade de 
comunicação nas redes é 
governada por protocolos

protocolos definem os formatos, ordem 

das msgs enviadas e recebidas 

pelas entidades de  rede e ações a 

serem tomadas na transmissão e 

recepção de mensagens 



Bom dia

Bom dia !
Que horas 

são?

2:00
tempo

O que é um  protocolo?

Emissor ReceptorMensagem (Palavras) Meio (Ar)



Protocolo Nível de Ligação: CSMA/CD

• CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

• O princípio de funcionamento é o seguinte: 
– Os computadores (nós) partem do princípio que o meio de transmissão está 

sempre livre para a transmissão de dados, quando precisarem enviar uma 
mensagem simplesmente transmitem os dados para o meio;

• Os nós da rede estão sempre escutando o meio físico 
para saber se existe algo sendo transmitido, assim que 
percebem o meio “vazio” enviam seu sinal.

• Quando dois nós enviam sinais ao mesmo tempo, eles 
são alertados da colisão e param a transmissão, 
recebendo do algoritmo um tempo aleatório para iniciar 
a retransmissão.



Funcionamento do CSMA/CD

A B C D



Como realizar a comunicação ?n

• Segundo passo: Identificar os computadores
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Protocolo IP

• A principal função do protocolo IP é transportar os datagramas de 
uma rede a outra na Internet.

• Reconhecer que cada “Nó” (host) apresenta um número 
(endereço) único.

• Numa rede, a numeração de seus hosts são chamamos de 
Endereçamento IP.



O Que é um Endereço IP?

• Um número de 32 bits (4 bytes) composto por quatro partes ou campos de 8 
bits, chamados de octetos.

• Os números são separados por pontos e se dividem em endereço de rede e 
endereço local. 

• O endereço de rede, contém a parte do endereço que se refere à rede 
principal.Ele esta representado nos três primeiros bytes do número IP. 
(endereços classe C)

• O endereço local é atribuído pelo administrador do host. Ele ocupa o último 
byte e serve para identificar máquinas locais. (endereços classe C)



Representação Decimal e Binária

Decimal Binário

192.168.3.11 11000000.10101000.00000011.00001011

200.200.25.1 11001000.11001000.00011001.00000001

139.12.25.32 10001011.00001100.00011001.00100000

10.10.0.1 00001010.00001010.00000000.00000001



Servidor de Nomes

• Como se tornaria muito complicado lidar somente com 
números, foi criado o DNS (Domain Name System), que 
associa um nome a cada número IP.

• Os nomes (domínios) são separados por pontos; 

• Identificam uma única máquina; 

http://www.pop-rs.rnp.br/ovni/dns/


Servidor de Nomes

Servidor DNS

Servidor de Recursos
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www.ect.ufrn.br



Servidor de Nomes

Servidor DNS

Servidor de Recursos

Cliente

Rede

www.ect.ufrn.br

Host:



Servidor de Nomes

Servidor DNS

Servidor de Recursos

Cliente

Rede

200.19.174.226
Endereço IP:
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Rede /index.html



Roteamento de Endereços IP

• Um datagrama enviado por um host qualquer não é 
capaz de chegar ao seu destino por suas próprias pernas, 
ele precisa ser orientado por um ou mais roteadores;

• Rotear é encaminhar as mensagens (pacotes) entre 
Redes através de Roteadores.

• Um roteador comunica-se com seus vizinhos a cada 30 
segundo. Quando um não é re-anunciada em 180 
segundos é removida da tabela;

• Utiliza sempre o caminho mais curto;



Exemplo de Rede

Rede 1

Rede 2

Rede 3

Rede 5

Rede 4

Router A

Router B

Router C

Router D

Router E



Tabelas de Roteamento (Router A)

DESTINO ROTEADOR NUMERO DE SALTOS OUTRAS INFORMAÇÕES

REDE 1 DIRETO 0

REDE 2 ROUTER B 1

REDE 3 ROUTER B, ROUTER C 2

REDE 4 ROUTER E, ROUTER D 2

REDE 5 ROUTER E 1

REDE 4
ROUTER B, ROUTER C, 

ROUTER D
3



Exemplo de Roteamento para o Google



Como realizar a comunicação ?

• Terceiro passo: Garantir a entrega dos dados
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Protocolo TCP

• O protocolo TCP (Transmission Control Protocol) é responsável por  prover o 
transporte econômico e confiável de dados, independente da rede física ou das 
redes atualmente em uso.

• Isso inclui controle de fluxo, dividi os dados em pacotes que serão transmitidos 
pela rede, ordenação dos pacotes e correção de erros, tipicamente enviando 
para o transmissor uma informação de recebimento (acknowledge), informando 
que o pacote foi recebido com sucesso.

TCP pedido de
conexão

TCP resposta 
de conexão

Get http://gaia.cs.umass.edu/index.htm

<arquivo>

tempo

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pacotes


Como realizar a comunicação ?

• Quarto passo: Definir as funcionalidades
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Camada de Aplicação

• Na camada de Aplicação você encontrará os protocolos 
de aplicação tais como:

– o SMTP (para e-mail), 

– o FTP (para a transferência de arquivos) 

– o HTTP (para navegação web). 

Cada tipo de programa se comunica com um protocolo de 
aplicação diferente, dependendo da finalidade do programa.



Exemplo de Utilização do E-mail com todos os 
Protocolos



Site

• http://www.ect.ufrn.br/modulo/ect1103/


