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Uma rede de computadores pode ser classificada em duas grandes categorias: 
a) Redes locais (LAN) – localizados em uma área geograficamente próxima; 
b) Redes de longa distância (WAN) – une máquinas que podem estar em pontos opostos de uma cidade 
ou mesmo do mundo. 
 
A Internet é um grande conjunto de redes de computadores interligadas pelo mundo inteiro; de forma 
integrada viabilizando a conectividade independente do tipo de máquina que seja utilizada, que para 
manter essa multi-compatibilidade se utiliza de um conjunto de protocolos e serviços em comum, 
podendo assim, os usuários a ela conectados usufruir de serviços de informação de alcance mundial. 
 
• Milhões de elementos de  computação interligados:  
 hospedeiros = sistemas finais 
• Executando aplicações distribuídas 
• Enlaces de comunicação 
 fibra, cobre, rádio, satélite 
 taxa de transmissão = largura  
 de banda 
• Roteadores: enviam pacotes blocos de dados) 
 
• Borda da rede:  
 aplicações e hospedeiros 
 
• Sistemas finais (hospedeiros): 

Executam programas de aplicação 
Ex.: Web, e-mail 
Localizam-se nas extremidades da rede 

• Modelo cliente/servidor 
O cliente toma a iniciativa enviando pedidos que são respondidos por servidores 
Ex.: Web client (browser)/ server; e-mail client/server 

• Modelo peer-to-peer: 
Mínimo (ou nenhum) uso de servidores dedicados 
Ex.: Gnutella, KaZaA, eMule 

 
• Núcleo da rede:  
 roteadores 
 rede de redes 

Malha de roteadores interconectados 
•  A questão fundamental:  
 como os dados são transferidos através da rede? 
 • Comutação de circuitos: usa um canal dedicado para cada conexão  
 Ex.: rede telefônica 
 • Comutação de pacotes: dados são enviados em “blocos” discretos 



 
• Redes de acesso, meio físico: 
 
A comunicação via Internet pode ser de diversos tipos: 
• Dados; 
• Voz; 
• Vídeo; 
• Multimídia . 
 
O processo de comunicação entre os diversos sistemas usuários (hardware e software) de uma rede local 
pressupõe a existência de um conjunto de regras e convenções que permita disciplinar a troca de 
informações. Essas regras comuns constituem os chamados protocolos de comunicação, ou, 
simplesmente protocolos. Os protocolos regulamentam diversos aspectos relacionados à troca de 
informações entre os sistemas usuários da rede, tais como: 
a) a unidade de informação trocada (bit, caractere, pacote, mensagem, etc..); 
b) a velocidade de transferência da informação; 
c) a identificação da origem e destino da informação (endereçamento); 
d) o controle de anomalias na recepção da informação; 
e) o compartilhamento de vários recursos de hardware e software, etc.. 
 
PROTOCOLOS DEFINEM OS FORMATOS, A ORDEM DAS MSGS ENVIADAS E 
RECEBIDAS PELAS ENTIDADES DE REDE E AS AÇÕES A SEREM TOMADAS NA 
TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS  

 
 
Redes são complexas  
• Muitos componentes: 
• Hospedeiros 
• Roteadores 
• Enlaces de vários tipos 
• Aplicações 
• Protocolos 
• Hardware, software 
 
QUESTÃO:  
Há alguma esperança de organizar a arquitetura de uma rede? 
Ou pelo menos nossa discussão sobre redes? 
 
Organização de uma viagem aérea 
 



 
Uma série de passos. 
 
 
Camadas de funcionalidades da companhia aérea 
 

 
Camadas: cada camada implementa um serviço 
• Via suas próprias ações internas 
• Confiando em serviços fornecidos pela camada inferior 
 
Convivendo com sistemas complexos: 

• A estrutura explícita permite identificação, o relacionamento das partes de um sistema complexo 
 • Um  modelo de referência em camadas permite a discussão da arquitetura 

• Modularização facilita a manutenção, atualização do sistema  
 • As mudanças na implementação de uma camada são transparentes para o resto do sistema 
 • Ex.: novas regras para embarque de passageiros não afetam os procedimentos de decolagem  
 
Pilha de protocolos da Internet 
• Aplicação: suporta as aplicações de rede  
 FTP, SMTP, HTTP 
• Transporte: transferência de dados hospedeiro-hospedeiro  
 • TCP, UDP 
• Rede: roteamento de datagramas da origem ao destino 
 • IP, protocolos de roteamento 
• Enlace: transferência de dados entre elementos vizinhos da rede  
 • PPP, Ethernet 
• Física: bits “nos fios dos canais” 
 

 


