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Redes de Computadores
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1. As redes variam: Tamanho / Capacidade

2. Elementos em comum:
- Regras (TCP/IP) 
- Mensagens
- Dispositivos 
- Meios
• Serviços e processos.

3. Possibilidades trazidas pela padronização

4. Mudanças na arquitetura de rede:
- Redes de múltiplos serviços 
- Redes Convergentes
• Aumento  do número de celulares
• Dispositivos com capacidade de redes
• Crescimento de uma variedade de serviços
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5. Arquitetura de rede 
atual:

- Tolerância a falhas
- Escalabilidade
- Qualidade de Serviço
- Segurança
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Durante este processo, os protocolos de cada camada trocam informações, 
denominadas unidades de dados de protocolo (PDUs). Cada camada de 
comunicação no computador de origem se comunica com uma PDU específicas 
da camada, ou seja, com a camada correspondente no computador de 
destino . 
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Algumas tecnologias comuns à rede local são: Ethernet, Token Ring e 
FDDI; 
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Algumas tecnologias comuns à WAN são:  Modems , ISDN, DSL, 
Frame Relay ...
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Topologias de rede definem a estrutura da rede. 

Ela pode ser subdividida em: 

•Topologia física, que é o layout efetivo dos fios ou meios físicos;

•Topologia lógica, que define como os meios físicos são acessados pelos 
hosts para o envio de dados
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•Uma topologia em barramento (bus) usa um único cabo backbone que 
é terminado em ambas as extremidades. Todos os hosts são diretamente 
conectados a este backbone. 
•Uma topologia em anel (ring) conecta um host ao próximo e o último 
host ao primeiro. Isto cria um anel físico utilizando o cabo. 
•Uma topologia em estrela (star) conecta todos os cabos a um ponto 
central de concentração. 
•Uma topologia em estrela estendida (extended star) une estrelas 
individuais ao conectar os hubs ou switches. Esta topologia pode estender 
o escopo e a cobertura da rede. 
•Uma topologia hierárquica é semelhante a uma estrela estendida. 
Porém, ao invés de unir os hubs ou switches, o sistema é vinculado a um 
computador que controla o tráfego na topologia. 
•Uma topologia em malha (mesh) é implementada para prover a maior 
proteção possível contra interrupções de serviço
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•A topologia lógica de uma rede é a forma como os hosts se comunicam 
através dos meios. 

•Os dois tipos mais comuns de topologias lógicas são broadcast e 
passagem de token. 
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•Largura de banda é definida como a quantidade de informações que flui 
através da conexão de rede durante de um certo período de tempo.
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