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Introdução 

Na aula de hoje serão apresentados os conceitos básicos de redes de 

computadores. Primeiramente, define-se redes de computadores, depois são 

apresentados os tipos de redes e como elas são classificadas, suas 

topologias, os componentes básicos de uma rede, os modos e os meios de 

transmissão de informações. O conteúdo desta unidade dá suporte à disciplina 

Redes de Computadores. 
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O que é uma rede de computadores? 

As redes de computadores surgiram da necessidade da troca de informações, 

sendo possível acessar dados que estão localizados fisicamente distantes. 

As redes de computadores podem ser definidas como estruturas lógicas 

(softwares e protocolos) e físicas (equipamentos) que possibilitam a 

comunicação entre dois ou mais computadores. 
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O que é uma rede de computadores? 

Podemos dizer que uma rede de computadores nada mais é do que um 

conjunto de computadores interligados por um sistema de comunicação que 

permita a transmissão e recebimento de dados. 

 

Tanenbaum (2003) diz que o objetivo de uma rede de computadores é “o 

compartilhamento de recursos, tornando todos os programas, equipamentos e 

especialmente dados ao alcance de todas as pessoas na rede, independente 

da localização física do recurso e do usuário”. 

 

Que recursos são esses? 
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O que é uma rede de computadores? 

Um exemplo de compartilhamento de recursos é o uso de única impressora 

em um departamento da empresa: em vez de uma impressora ligada a cada 

computador, pode-se ter uma só impressora e compartilhá-la por meio da rede.  

 

Nesse sentido, podemos pensar ainda em compartilhar um gravador de CD ou 

DVD e uma máquina digitalizadora. Os caixas eletrônicos de um banco 

também são sistemas em rede, pois, por meio de um terminal ligado a um 

computador central, pode-se acessar seus dados bancários, lembrando que o 

terminal pode estar em uma cidade e o computador central em outra. 
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O que é uma rede de computadores? 

Temos que lembrar ainda que, muitas vezes, o mais importante para uma 

empresa não é compartilhar recursos físicos, com o objetivo de redução de 

custos com compra de equipamentos, e sim as informações. 

 

> Como podemos reduzir custos com uma rede? 
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O que é uma rede de computadores? 

Atualmente, as empresas possuem uma dependência vital de informações que 

estão armazenadas em sistemas computacionais: registros dos clientes, 

fornecedores, dados financeiros, estoque e muitas outras. 

No caso das empresas de pequeno porte, os computadores estarão em único 

espaço físico. Já nas empresas de médio e grande porte, provavelmente 

haverá vários escritórios em localidades, cidades e até mesmo em países 

diferentes e, apesar da distância, será possível que o gerente de compras da 

matriz consiga acessar os dados do estoque de uma das filiais, que está em 

outro país. 
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O que é uma rede de computadores? 

Os sistemas de comunicação utilizados para interligar os computadores de 

uma rede são organizados por um conjunto de regras, que chamamos de 

protocolos. 
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O que é uma rede de computadores? 

Os protocolos são usados para fazer com que todos os equipamentos de uma 

rede consigam se entender e possam trocar informações entre si. Existem 

vários tipos de protocolos que são utilizados por uma rede, cada um com suas 

particularidades; apesar disso, conseguem transmitir e receber dados pela 

rede. 
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Tipos de Redes 

Podemos dizer que existem dois tipos de redes quando se trata da forma como 

os dados são compartilhados: 

 

Rede ponto a ponto: os computadores compartilham dados e recursos físicos 

sem muita complicação, ou seja, não existe um servidor como na rede 

cliente/servidor. Assim, qualquer máquina pode fornecer ou receber dados, ou 

seja, ora é servidor, ora é cliente. Esse tipo de rede é de fácil implementação, 

baixo custo, reduzida segurança, Usadas em redes pequenas, normalmente 

estão no mesmo local físico. 
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Tipos de Redes 

Rede cliente/servidor: os dados são armazenados em poderosos 

computadores chamados de servidores, que são capazes de fornecer recursos 

aos demais computadores da rede, como impressora, arquivos, softwares, 

acesso ao serviço de e-mail.  
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Tipos de Redes 

As máquinas que fazem acesso aos dados/recursos desse servidor são 

chamadas de clientes. As máquinas clientes e servidores são conectados entre 

si por uma rede. Esse tipo de rede necessita de implementação especializada, 

custo mais elevado em relação à rede ponto a ponto, maior desempenho e alto 

nível de segurança. Existem servidores para tarefas específicas, como servidor 

de arquivo, de impressão, de aplicações, de correio eletrônico. 
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Classificações 

As redes de computadores (Tanenbaum, 2003) podem ser classificadas quanto 

ao seu tamanho em: 

- LAN (Local Area Network): são as chamadas redes locais, ou redes 

privadas e se caracterizam por todos os computadores estarem no mesmo 

local físico, mesma sala ou mesmo prédio, não ultrapassando alguns poucos 

quilômetros. 
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Classificações 

As redes de computadores (Tanenbaum, 2003) podem ser classificadas quanto 

ao seu tamanho em: 

- MAN (Metropolitan Área Network): são as redes que permitem a 

comunicação de dados em área metropolitana, utilizadas para interligar 

computadores que não estão no mesmo espaço físico, por exemplo para 

interligar computadores de um prédio com outro na mesma cidade. 
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Classificações 

As redes de computadores (Tanenbaum, 2003) podem ser classificadas quanto 

ao seu tamanho em: 

- WAN (Wide Área Network): redes de longa distância, também chamadas de 

redes geograficamente distribuídas, permitem a comunicação de dados entre 

cidades, países ou continentes. 
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Outros termos que você encontrará 

Internet: se refere à rede mundial de computadores que interliga várias outras 

redes independentes. 

 

Intranet: rede de computadores de uso exclusivo de uma empresa, que usa a 

mesma estrutura da internet para acesso de dados na rede. 

 

Extranet: é uma rede que interliga duas ou mais intranets de empresas que 

precisam compartilhar determinadas informações, ou seja, é uma intranet que 

permite o acesso parcial a usuários externos autorizados. 
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Topologias 

Topologia pode ser descrita como mapa de uma rede, que indica as formas 

nas quais se pode organizar a interligação entre cada um dos equipamentos 

(computadores, impressoras) da rede. Esses equipamentos também podem 

ser chamados de nós, ou ainda de estações. 

 

– Barramento 

– Anel 

– Estrela 
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Topologias 

Barramento: Na topologia em barramento, também conhecida como topologia 

linear, todos os nós estão conectados em um mesmo cabo, dessa forma 

apenas um dos nós poderá enviar dados para a rede. A transmissão dos 

dados nessa topologia é bidirecional. 

 

 

Quando dois nós tentarem enviar dados ao mesmo tempo, ocorre o que 

chamamos de colisão. Quando isto acorre, os nós esperam por um período de 

tempo e tentam transmitir o dado novamente. Essas colisões afetam 

diretamente a velocidade de transmissão. 
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Topologias 

Anel: Na topologia em anel, os computadores, ou nós, estão interligados em 

série, formando um circuito fechado, sem final definido. O caminho para a 

transmissão dos dados é unidirecional. 

Quando uma mensagem é enviada por um 

nó, ela entra no anel e circula (passando 

de nó em nó) até ser retirada pelo nó  

de destino, ou então, até voltar 

ao nó de origem, dependendo do 

protocolo utilizado. 
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Topologias 

Estrela: a topologia em estrela utiliza um equipamento concentrador (hub ou 

switch) interligando todos os nós da rede. Todo o controle de fluxo de dados da 

rede deve passar por esse equipamento. Assim podemos dizer que ele é o 

responsável pela distribuição ou repetição 

dos sinais que circulam pela rede. 

Uma vantagem da topologia em estrela 

é que, se um dos cabos tiver problema, 

apenas aquele nó terá a comunicação 

interrompida. O restante da rede continua 

funcionando, pois cada cabo está ligado 

ao equipamento concentrador. 
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Componentes da Rede 

Os componentes básicos da rede são: 

 

– uma placa de rede para cada micro; 

– os cabeamentos de conexão; 

– um hub, switch ou roteador; 

– servidor, cliente e recursos. 
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Componentes da Rede 

- Placa de rede: permite a conexão de computadores em rede com outros 

dispositivos e computadores. A placa de rede também é chamada de Network 

Interface Card (NIC). 
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Componentes da Rede 

- Cabeamento: são os cabos que transmitem os dados entre os diversos 

equipamentos que formam a rede. Podemos ter um cabo que liga os 

computadores ao hub ou switch, e também temos cabos utilizados para ligar 

diretamente dois computadores. 
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Componentes da Rede 

Hub, Switch ou Roteadores: são utilizados como ponto de encontro, 

permitindo que todos os micros se enxerguem e conversem entre si. 

O hub, ou concentrador como também é chamado, retransmite tudo o que 

recebe para todos os computadores conectados a ele. 
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Componentes da Rede 

Com isso, apenas um computador consegue transmitir dados de cada vez. O 

switch, ao contrário do hub, envia os dados apenas para o computador de 

destino e, dessa forma, mais transferências podem ser estabelecidas 

simultaneamente entre outros pares de computadores. 

O roteador, em redes maiores, tem a 

função de escolher por qual caminho os 

dados devem percorrer até chegar a 

seu destino, sendo ele o responsável por 

interligar redes diferentes. 
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Componentes da Rede 

HUB x SWITCH 
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Componentes da Rede 

Servidor: é um computador que disponibiliza recursos para a rede. 

 

Cliente: é o computador ou outro equipamento que utiliza 

os recursos oferecidos pela rede. 

 

 

Recurso: qualquer coisa que possa ser disponibilizada na rede, 

como impressora, drive de CD/DVD e arquivos. 
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Modos de transmissão 

Considerando o sentido do fluxo de informações, existem três modos de 

transmissão de dados: 

 

– Simplex 

– Half-Duplex 

– Duplex 
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Modos de transmissão 

Simplex: a transmissão de dados ocorre em único sentido, ou seja, é 

unidirecional. Nesse tipo de transmissão, um equipamento é o transmissor e 

outro é o receptor, sendo que esses papéis não se invertem. Um exemplo seria 

uma transmissão de rádio, ou transmissão televisiva. 

30 
Estrutura de Dados 



Modos de transmissão 

Half-duplex: a transmissão de dados ocorre nos dois sentidos (bidirecional), 

mas não simultaneamente. Portanto, os equipamentos são ambos emissor e 

receptor, embora em cada momento realizem apenas uma dessas funções. 

Um exemplo seria a transmissão usando um walkie-talkie: as duas pessoas 

podem conversar, mas só uma de cada vez. 
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Modos de transmissão 

Full-duplex: nesse modo de transmissão os equipamentos podem receber e 

enviar dados ao mesmo tempo. É considerada a verdadeira comunicação 

bidirecional. Um exemplo seria a comunicação por telefone ou por 

videoconferência. 
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Meios de transmissão 

Os meios de transmissão de dados oferecem suporte ao fluxo de dados entre 

os equipamentos, desde a origem até o destino, e vice-versa. Estes meios 

podem ser físicos, por exemplo cabo par trançado, cabo coaxial, ou não. 

Nesse último caso, seja exemplo a propagação de ondas eletromagnéticas 

no ar ou no espaço. 
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Meios de transmissão 

Físicos 

Vamos ver alguns meios físicos de transmissão de dados. 
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Meios de transmissão 

Físicos  

Cabo par trançado: Par de fios de cobre entrelaçados em espiral de forma a 

reduzir o ruído, também empregados em transmissão telefônica. Existem dois 

tipos de cabo par trançado: com blindagem, chamado de STP (Shielded 

Twisted Pair), e o sem blindagem, conhecido como UTP (Unshielded Twisted 

Pair).  
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Meios de transmissão 

O cabo par trançado com blindagem pode ser dividido em dois tipos: o que 

possui uma malha que protege todos os pares trançados, e o outro que, além 

da malha externa, tem um malha individual para cada par trançado. Na 

transmissão em cabo par trançado, a informação é enviada de forma 

duplicada, ou seja, os dados são repetidos nos fios, sendo que em um deles, o 

dado é enviado com sua polaridade invertida. Dessa forma, o equipamento 

receptor poderá detectar se os dados chegaram corrompidos ou não. 
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Meios de transmissão 

Cabo coaxial: Formados por um fio de cobre condutor central e outro 

cilíndrico exterior, o cabo é recoberto com material isolante, ocupando, 

inclusive, o espaço entre o cilindro e o fio central. Ou seja: internamente temos 

um fio de cobre, em seguida uma camada isolante, depois uma malha de 

cobre e por último um revestimento plástico. É um cabo mais resistente a 

ruídos e interferências que o cabo par trançado. Este tipo de cabo permite 

transmissão em alta frequência e longas distâncias. 
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Meios de transmissão 

Fibra óptica: A fibra óptica pode ser feita de vidro ou de plástico, com 

capacidade de transmitir pulsos de luz para sinalizar bits 0 (zero) e 1 (um), ou 

seja, utilizam sinais de luz codificados para transmitir os dados por uma rede.  

As fibras ópticas possuem geralmente três camadas: a fibra, o revestimento da 

fibra e o revestimento externo. Duas são as principais vantagens da fibra ótica.  
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Meios de transmissão 

Primeiro, a fibra é completamente livre de ruídos, com isso a transferência dos 

dados é mais rápida. Segundo, permite transmissão a longas distâncias, ou 

seja, podemos ter um cabo de fibra óptica muito mais longo que os demais 

cabos apresentados. Dessa forma não haverá enfraquecimento do sinal. 

 

NOTA: Como a fibra transmite luz concentrada, se olharmos diretamente para 

ela, haverá o risco de queimadura na retina, podendo até cegar. 
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Meios de transmissão 

Meios não-físicos 

Como meios de transmissão de dados não físicos, ou transmissões sem fio, 

temos: 

 

Redes sem fio: 
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Meios de transmissão 

Redes sem fio 

Uma rede sem fio é uma rede de computadores que não utiliza cabos para 

enviar ou receber dados. Constituem como alternativa às redes convencionais 

com fio, fornecendo as mesmas funcionalidades, com a 

possibilidade de usar um computador sem o incômodo de ter um cabo de rede 

conectado. Pode também ser usada quando há dificuldades para instalar 

cabos em um prédio, por exemplo. 
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Meios de transmissão 

Esse sistema de comunicação transmite os dados pelo ar, também chamado 

de espaço livre, não utiliza qualquer tipo de meio físico. Geralmente os 

usuários dessa forma de transmissão de dados são os usuários de laptops, 

notebooks, palmtop, que não querem depender de cabos e fios. Esses 

usuários querem facilidade de acesso às redes. Os sistemas mais conhecidos 

para transmissão de dados em redes sem fio são: ondas de rádio, transmissão 

de micro-ondas, ondas de infravermelho ou ainda por satélite de comunicação. 
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