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Módulo 2 – Conceitos Básicos de Redes 
 
Os dispositivos de rede proporcionam transporte para os dados que precisam ser transferidos entre os 
dispositivos de usuário final. 

 

Os dispositivos de rede proporcionam extensão de conexões de cabos, concentração de conexões, 
conversão de formatos de dados, e gestão de transferência de dados.  
 
Exemplos de dispositivos que realizam estas funções são: repetidores, hubs, bridges, switches e roteadores 
(routers).  
 
Um repetidor é um dispositivo de rede usado para regenerar um sinal. Os repetidores regeneram os sinais 
analógicos e digitais que foram distorcidos por perdas na transmissão devido à atenuação. Um repetidor 
não realiza decisões inteligentes sobre o encaminhamento de pacotes como um roteador ou bridge. 

 

Os hubs concentram conexões. Noutras palavras, juntam um grupo de hosts e permitem que a rede os veja 
como uma única unidade. Isto é feito passivamente, sem qualquer outro efeito na transmissão dos dados. 
Os hubs activos não só concentram hosts, como também regeneram sinais. 
 
As bridges, ou pontes, convertem os formatos de dados transmitidos na rede assim como realizam gestão 
básica de transmissão de dados. 

 

As bridges, como o próprio nome indica, proporcionam conexões entre redes locais. As bridges não só 
fazem conexões entre redes locais, como também verificam os dados para determinar se devem ou não 
cruzar a bridge. Isto faz com que cada parte da rede seja mais eficiente. 
 
Os switches de grupos de trabalho (Workgroup switches) adicionam mais inteligência à gestão da 
transferência de dados. 
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Eles não só podem determinar se os dados devem ou não permanecer em uma rede local, mas como 
também podem transferir os dados somente para a conexão que necessita daqueles dados. Outra diferença 
entre uma bridge e um switch é que um switch não converte os formatos dos dados transmitidos. 
 
Os roteadores possuem todas as capacidades listadas acima. 

 

Os roteadores podem regenerar sinais, concentrar conexões múltiplas, converter formatos dos dados 
transmitidos, e gerir as transferências de dados. Eles também podem ser conectados a uma WAN, que lhes 
permite conectar redes locais que estão separadas por longas distâncias. Nenhum outro dispositivo pode 
prover este tipo de conexão. 
 
Topologias de Rede 
Topologias de rede definem a estrutura da rede. Uma parte da definição de topologia é a topologia física, 
que é o layout efectivo dos fios ou meios físicos. A outra parte é a topologia lógica, que define como os 
meios físicos são acedidos pelos hosts para o envio de dados. As topologias físicas que são comumente 
usadas são as seguintes: 

 

Uma topologia em barramento (bus) usa um único cabo backbone que é terminado ambas as 
extremidades. Todos os hosts são directamente 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. 
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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 protecção possível contra 
interrupções de serviço. Como é possível ver na figura, cada host tem suas próprias conexões com todos os 
outros hosts.  
 

Redes Locais (LANs) 

 

Redes de Longa Distância (WANs) 

 

Redes de áreas metropolitanas (MANs) 
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Importância da Largura de Banda 

 

Limitações da largura de banda 

 

Throughput 
 
Largura de banda é a medição da quantidade de informações que podem ser transferidas através da rede 
em certo período de tempo. Portanto, a quantidade de largura de banda disponível é uma parte crítica da 
especificação da rede. Uma rede local típica poderá ser confeccionada para fornecer 100 Mbps para cada 
estação de trabalho de mesa, mas isso não quer dizer que cada usuário será capaz de transmitir centenas 
de Megabits de dados através da rede para cada segundo de uso. Isto só seria possível sob circunstâncias 
ideais. O conceito de throughput poderá ajudar na explicação de como isto é possível. 
 
O throughput se refere à largura de banda real medida, em uma hora do dia específica, usando específicas 
rotas de Internet, e durante a transmissão de um conjunto específico de dados na rede. Infelizmente, por 
muitas razões, o throughput é muito menor que a largura de banda digital máxima possível do meio que 
está sendo usado. 
 
Alguns dos factores que determinam o throughput: 

 Dispositivos de interconexão 
 Tipos de dados sendo transferidos 
 Topologias de rede 
 Número de usuários na rede 
 Computador do usuário 
 Computador servidor 
 Condições de energia 
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Modelo OSI 

 

Camadas OSI 
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Comunicação ponto-a-ponto 

 

Modelo TCP/IP 

O modelo TCP/IP tem as seguintes quatro camadas: 
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Encapsulamento dos dados 

 

 

Módulo 3 – Meios Físicos para Redes 

Especificações de cabos 

Cabo coaxial 

 

Cabo STP 

Cabo Par Trançado Blindado 
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ScTP (Par Trançado Isolado) 

 

Cabo UTP 

Par Trançado não blindado 

 

Ligando Diferentes dispositivos 

 

Ligando Dispositivos Semelhantes 

 

Conectando a uma porta de consola 
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Módulo 4 – Testes de Cabos 

Procedimentos para Testar Cabos 
 
O padrão TIA/EIA-568-B especifica dez testes que o cabo de cobre deve passar antes que possa ser usado 
em redes locais Ethernet de alta velocidade. Todos os links de cabos deverão ser testados até a 
capacidade máxima que é aplicada à categoria do cabo sendo instalado. 
 
Os dez parâmetros de testes primários que devem ser verificados para que um link de cabo possa satisfazer 
os padrões TIA/EIA são: 
 

 Mapa de fios 
 Perda por inserção 
 Diafonia próxima (NEXT – Near-end crosstalk) 
 Diafonia próxima por soma de potências (PSNEXT – Power sum near-end crosstalk) 
 Diafonia distante de mesmo nível (ELFEXT – Equal-level far-end crosstalk) 
 Diafonia distante por soma de potência de mesmo nível (PSELFEXT – Power sum equal-level far-

end crosstalk) 
 Perda de retorno 
 Atraso de propagação 
 Comprimento do cabo 
 Desvio de atraso 

 

Módulo 5 – Cablagem para Redes Locais e WAN 

 
Use cabos directos para a seguinte cablagem: 

 Swicth ao router 
 Swicth para o PC ou servidor 
 Hub para PC ou servidor 

Use cabos cruzados para a seguinte cablagem: 
 Swicth para Swicth 
 Swicth para hub 
 Hub para hub 
 router para router 
 PC para PC 
 router para PC 
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Módulo 9 – Conjunto de protocolos TCP/IP e endereçamento IP 

Introdução ao TCP/IP 

 

Camada de Aplicação 

 

Aplicações TCP/IP 

Camada de Transporte 
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Camada de Internet 

 

Camada de acesso à rede 

 

Comparação do modelo OSI com o modelo TCP/IP 

 

Semelhanças entre os modelos OSI e TCP/IP: 
 Ambos são divididos em camadas . 
 A camada de transporte do TCP/IP ao utilizar o protocolo UDP. 
 Ambos são divididos em camadas de transporte e de rede equivalentes. 
 A tecnologia de comutação de pacotes (e não de comutação de circuitos) é presumida por ambos. 
 Os profissionais de rede precisam conhecer ambos os modelos. 

 
Diferenças entre os modelos OSI e TCP/IP: 

 O TCP/IP combina as camadas de apresentação e de sessão dentro da sua camada de aplicação. 
 O TCP/IP combina as camadas física e de enlace do modelo OSI em uma única camada. 
 O TCP/IP parece ser mais simples por ter menos camadas. 
 A camada de transporte do TCP/IP, que utiliza o UDP, nem sempre garante a entrega confiável dos 

pacotes, ao contrário da camada de transporte do modelo OSI. 
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A Internet desenvolve-se com o uso dos padrões de protocolos TCP/IP. O modelo TCP/IP ganha 
credibilidade graças a seus protocolos. Por outro lado, a Rede normalmente não são implementadas sobre 
o protocolo do modelo OSI. O modelo OSI é usado como guia para o entendimento do processo de 
comunicação. 
 

Arquitectura da Internet 
 
A Internet usa o princípio da interconexão de camadas de rede. Usando o modelo OSI como exemplo, o 
objectivo é construir a funcionalidade da rede em módulos independentes. Isso permite uma diversidade de 
tecnologias de LAN nas camadas 1 e 2 e uma diversidade de aplicações funcionando nas camadas 5, 6 e 7. 
O modelo OSI oferece um mecanismo no qual os detalhes das camadas inferiores e superiores estão 
separados. Isso permite que os dispositivos de rede intermediários "comutem" o tráfego sem ter que se 
preocupar com os detalhes da LAN. 
Isso leva ao conceito de internetworking, ou construção de redes compostas de redes. Uma rede de redes é 
chamada de Internet (com "i" minúsculo). Quando falamos das redes que se desenvolveram a partir do 
Departamento de Defesa dos EUA, nas quais funciona a World Wide Web (www) ou rede mundial, usamos 
o "I" maiúsculo, Internet. As internets devem ser escalonáveis com relação à quantidade de redes e 
computadores conectados. A interconexão de redes deve ser capaz de lidar com o transporte de dados 
através de enormes distâncias. Deve ser flexível para dar conta das constantes inovações tecnológicas. 
Deve ser capaz de se ajustar às condições dinâmicas da rede. E as internets devem ser económicas. Por 
fim, as internets devem ser projectadas para permitir comunicações de dados para qualquer pessoa, a 
qualquer momento, em qualquer lugar. 

 

Um Router interconecta duas redes 

 

Os Routers interconectam redes locais e remotas 

 
A figura acima expande a ideia para três redes físicas conectadas por dois roteadores. Os roteadores 
tomam decisões complexas para permitir que todos os usuários em todas as redes se comuniquem. Nem 
todas as redes estão directamente conectadas entre si. O roteador precisa de algum método para lidar com 
essa situação. 
 
Uma opção é que o roteador mantenha uma lista de todos os computadores e de todos os 
caminhos até eles. Assim, o roteador decidiria como encaminhar os pacotes de dados com base nessa 
tabela de referência. O encaminhamento é baseado no endereço IP do computador de destino. Essa opção 
ficaria difícil conforme fosse aumentando a quantidade de usuários. A escalabilidade é introduzida quando o 
roteador mantém uma lista de todas as redes, mas deixa os detalhes da entrega local para as redes físicas 
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locais. Nesta situação, os roteadores passam mensagens para os outros roteadores. Cada roteador 
compartilha informações sobre quais redes estão conectadas a ele. Isso cria a tabela de roteamento. 

 
Nuvem TCP/IP 

Endereçamento IP 

Os endereços IP são divididos em classes, para definir redes pequenas, médias e grandes. Os endereços 
de classe A são atribuídos a redes maiores. Os endereços de classe B são usados para redes de porte 
médio e os de classe C para redes pequenas. 

 
Identificação das classes de endereços 

 
A primeira etapa para determinar qual parte do endereço identifica a rede e qual parte identifica o host é 
identificar a classe do endereço IP. 
 
Endereços IP classes A, B, C, D e E 
Para acomodar redes de diferentes tamanhos e ajudar na classificação dessas redes, os endereços IP são 
divididos em grupos chamados classes. 

 

Um bit ou uma sequência de bits no início de cada endereço determina a classe do endereço. Há cinco 
classes de endereços IP, conforme mostrado na figura seguinte: 
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Intervalos de endereços por classes 

Endereços IP reservados 
 
Alguns endereços de host são reservados e não podem ser atribuídos a dispositivos em uma rede. Esses 
endereços de host reservados incluem o seguinte: 
 
Endereço de rede: Usado para identificar a própria rede 

 

Na figura acima, a secção identificada pela caixa superior representa a rede 198.150.11.0. Os dados que 
são enviados para qualquer host dessa rede (198.150.11.1- 198.150.11.254) serão vistos para fora da rede 
local como 198.159.11.0. O único momento em que os números dos hosts têm importância é quando os 
dados estão na rede local. A LAN que está contida na caixa inferior é tratada da mesma maneira que a LAN 
superior, com a diferença de que seu número de rede é 198.150.12.0. 
 
Endereço de broadcast: Usado para realizar broadcast de pacotes para todos os dispositivos de uma rede 

 

Na figura acima, a secção identificada pela caixa superior representa o endereço de broadcast 
198.150.11.255. Os dados enviados para o endereço de broadcast são lidos por todos os hosts dessa rede 
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(198.150.11.1- 198.150.11.254). A LAN que está contida na caixa inferior é tratada da mesma maneira que 
a LAN superior, com a diferença de que seu endereço de broadcast é 198.150.12.255. 
Um endereço IP com 0s binários em todas as posições de bits dos hosts é reservado para o endereço de 
rede. Em um exemplo de rede de classe A, 113.0.0.0 é o endereço IP da rede (conhecido como ID da rede) 
que contém o host 113.1.2.3. Um roteador usa o endereço IP da rede ao encaminhar dados na Internet. 
 
Endereços IP públicos e privados 
A estabilidade da Internet depende directamente da exclusividade dos endereços de rede usados 
publicamente. Na figura seguinte, há um problema no esquema de endereçamento da rede. 

 

Endereços exclusivos 

Observando as redes, vemos que ambas tem o endereço de rede 198.150.11.0. O roteador nessa ilustração 
não será capaz de encaminhar os pacotes de dados correctamente. Endereços IP de rede duplicados 
impedem que o roteador realize sua função de seleccionar o melhor caminho. 
Para cada dispositivo de uma rede, é necessário um endereço exclusivo. 
Foi necessário criar um procedimento que garantisse que os endereços fossem realmente exclusivos. 
Inicialmente, uma organização conhecida como InterNIC (Internet Network Information Center – Centro de 
Informações da Rede Internet) cuidou desse procedimento. AInterNIC não existe mais e foi substituída pela 
IANA (Internet Assigned Numbers Authority). A IANA gerência cuidadosamente o stock de endereços IP 
para garantir que não haja duplicidade de endereços usados publicamente. A duplicidade causaria 
instabilidade na Internet e comprometeria sua capacidade de entregar datagramas para as redes. 
 
Os endereços IP públicos são exclusivos. Nunca pode haver mais de uma máquina que se conecte a uma 
rede pública com o mesmo endereço IP, pois os endereços IP públicos são globais e padronizados. Todas 
as máquinas conectadas à Internet concordam em obedecer a esse sistema.  
 
Os endereços IP públicos precisam ser obtidos de um provedor de serviços de Internet ou através de 
registro a um certo custo. Com o rápido crescimento da Internet, os endereços IP públicos começaram a 
escassear. Para ajudar a solucionar o problema, foram desenvolvidos novos esquemas de endereçamento, 
como o CIDR (classless interdomain routing – roteamento sem classes entre domínios) e o IPv6.  
 
Os endereços IP privados são outra solução para o problema da escassez iminente dos endereços IP 
públicos. Como foi dito, as redes públicas exigem que os hosts tenham endereços IP exclusivos. Entretanto, 
as redes privadas que não estão conectadas à Internet podem usar quaisquer endereços de host, contanto 
que cada host dentro da rede privada seja exclusivo. Muitas redes privadas existem em paralelo com as 
redes públicas. Porém, não é recomendável que uma rede privada use um endereço qualquer, pois essa 
rede pode ser conectada à Internet algum dia. O RFC 1918 reserva três blocos de endereços IP para uso 
interno e privado. 
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Endereços IP privados 

Esses três blocos consistem de um endereço de classe A, um intervalo de endereços de 
classe B e um intervalo de endereços de classe C. Os endereços dentro desses intervalos não são roteados 
no backbone da Internet. Os roteadores da Internet descartam imediatamente os endereços privados. Para 
endereçar uma intranet não-pública, um laboratório de testes ou uma rede doméstica, pode-se usar esses 
endereços privados no lugar dos endereços globalmente exclusivos. 

 

Utilização de endereços privadas na WAN 

Os endereços IP privados podem ser combinados, conforme mostrado no gráfico, com os endereços 
públicos. Isso poupará a quantidade de endereços usados para as conexões internas.  
Conectar uma rede que usa endereços privados à Internet exige a conversão dos endereços privados em 
endereços públicos. Esse processo de conversão é chamado de NAT (Network Address Translation – 
Conversão de Endereços de Rede). Geralmente, o roteador é o dispositivo que realiza a NAT. A NAT, 
juntamente com o CIDR e o IPv6. 
 
Introdução às sub-redes 
 
O uso de sub-redes é um método usado para gerenciar endereços IP, como mostrado no exemplo seguinte, 
a rede 131.108.0.0 é subdividida nas sub-redes 131.108.1.0, 131.108.2.0 e 131.108.3.0. 

 

Endereçamento com Sub-Redes 

Para criar um endereço de sub-rede, um administrador de rede toma emprestados alguns bits do campo do 
host e os designa como o campo da sub-rede. 
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A quantidade mínima de bits que podem ser emprestados é 2. Se criássemos uma sub-rede tomando 
somente um bit emprestado, o número da rede seria .0. O número de broadcast seria .255. A quantidade 
máxima de bits que podem ser emprestados é qualquer valor que deixe pelo menos 2 bits sobrando para o 
número do host.  
 
Módulo 10 – Conceitos básicos de Roteamento e de Subredes 
 
Protocolos de roteamento IP 
 
Visão geral de roteamento 
O roteamento é uma função OSI da camada 3. 

 

A camada de rede 

O roteamento é o processo de localizar o caminho mais eficiente entre dois dispositivos. O dispositivo 
primário que executa o processo de roteamento é o roteador. Veja a seguir as duas funções-chave de um 
roteador: 

 Os roteadores devem manter tabelas de roteamento e verificar se os outros roteadores conhecem 
as alterações na topologia da rede. Esta função é executada com o uso de um protocolo de 
roteamento para comunicar informações de rede a outros roteadores. 

 Quando os pacotes chegam a uma interface, o roteador deve usar a tabela de roteamento para 
determinar para onde enviá-los. O roteador comuta os pacotes para a interface apropriada, adiciona 
as informações de enquadramento necessárias à interface e transmite o quadro. 

 
Um roteador é um dispositivo de camada de rede que usa uma ou mais métricas para determinar o caminho 
ideal pelo qual o tráfego da rede deve ser encaminhado. Métricas de roteamento são valores usados para 
determinar a vantagem de uma rota sobre a outra.  
Os roteadores interconectam segmentos de rede ou redes inteiras. Eles passam quadros de dados entre as 
redes com base nas informações da camada 3. Os roteadores tomam decisões lógicas relativas ao melhor 
caminho para a entrega de dados. Em seguida, direccionam os pacotes para a porta de saída apropriada, 
para que sejam encapsulados para transmissão. 
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Encapsulamento de dados 

O processo de encapsulamento e de desencapsulamento ocorre cada vez que um pacote trafega através 
de um roteador. O roteador precisa desemcapsular o quadro de camada 2 para ter acesso e examinar os 
endereços da camada 3. Como mostra a Figura 4, o processo completo de envio de dados de um 
dispositivo ao outro envolve o processo de encapsulamento e desencapsulamento em todas as setes 
camadas OSI. Este processo fragmenta o fluxo de dados em segmentos, adiciona os cabeçalhos e trailers 
apropriados e transmite os dados. O processo de desencapsulamento é o oposto, removendo os 
cabeçalhos e trailers e recombinando os dados em um fluxo contínuo. 
 

Roteamento x Comutação 

 

Camada de rede 

A principal diferença é que a comutação ocorre na camada 2, a camada de enlace do modelo OSI e o 
roteamento ocorre na camada 3. Esta distinção significa que roteamento e comutação usam informações 
diferentes no processo de mover dados da origem até o destino. 
 
Tabelas ARP e tabelas de Roteamento 
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A figura acima mostra as tabelas ARP para o endereços MAC da camada 2 e as tabelas de roteamento 
para o endereços IP da camada 3. Cada interface de computador e de roteador mantém uma tabela ARP 
para a comunicação da camada 2. A tabela ARP tem efeito somente sobre o domínio de broadcast ao qual 
está conectada. O roteador também mantém uma tabela de roteamento que lhe permite rotear dados para 
fora do domínio de broadcast. Cada entrada na tabela ARP contém um par de endereços IP-MAC. As 
tabelas de roteamento também rastreiam como a rota foi aprendida (nesse caso, conectada diretamente [C] 
ou aprendida por RIP [R]), o endereço IP da rede para redes alcançáveis, a contagem de saltos ou a 
distância até essas redes e a interface à qual os dados devem ser enviados para chegar à rede de destino. 
 
O switch de camada 2 monta a sua tabela de encaminhamento (forwarding table) utilizando endereços 
MAC. Quando um host tem dados para um endereço IP não-local, envia o quadro ao roteador mais próximo. 
O host usa o endereço MAC do roteador como o endereço MAC de destino. 
Um switch conecta segmentos pertencentes à mesma rede ou sub-rede lógica. Para hosts não locais, o 
switch encaminha o quadro para o roteador com base no endereço MAC do destino.  
O roteador examina o endereço de destino da camada 3 do pacote para decidir o encaminhamento. O Host 
X conhece o endereço IP do roteador porque a configuração IP do host inclui o endereço IP do gateway 
padrão (default gateway). 
 
Assim como o switch mantém uma tabela de endereços MAC conhecidos, o roteador mantém uma 
tabela de endereços IP conhecida como tabela de roteamento. Há uma diferença entre esses dois tipos 
de endereços. Os endereços MAC não são organizados logicamente, mas os endereços IP são organizados 
de forma hierárquica. Um switch pode lidar com um número razoável de endereços MAC não-organizados, 
pois só precisará pesquisar sua tabela para verificar aqueles endereços contidos no seu segmento. Os 
roteadores precisam lidar com um volume maior de endereços. Assim, eles precisam de um sistema de 
endereçamento organizado, capaz de agrupar endereços semelhantes e tratá-los como uma única unidade 
de rede até que os dados atinjam o segmento de destino. Se os endereços IP não fossem organizados, a 
Internet simplesmente não funcionaria. Um exemplo seria uma biblioteca com milhões de páginas 
individuais de material impresso colocadas em uma grande pilha. Esse material é inútil, pois é impossível 
localizar ali um documento individual. Se as páginas foram organizadas em livros com cada página 
individualmente identificada e se os livros também forem catalogados, fica muito mais fácil localizar e usar 
os dados. 
Outra diferença entre redes comutadas e roteadas é que as redes comutadas não bloqueiam os broadcasts. 

 

Comparação dos recursos do Router e Switch 

Como resultado, os comutadores podem ficar sobrecarregados por tempestades de broadcast. Os 
roteadores bloqueiam broadcasts de rede local; assim, uma tempestade de broadcast afecta apenas o 
domínio de broadcast que a originou. Como os roteadores bloqueiam broadcasts, também fornecem um 
nível de segurança e de controle de largura de banda superior ao dos comutadores. 
 

Os roteadores usam protocolos de roteamento para trocar tabelas de roteamento e compartilhar 
informações de roteamento. Em outras palavras, os protocolos de roteamento permitem que os roteadores 
direccionem protocolos roteados. 
As funções de um protocolo de roteamento incluem: 
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 Fornecer processos para o compartilhamento de informações de rota 
 Permitir que os roteadores comuniquem-se uns com os outros para atualizar e manter as tabelas de 

roteamento 
 
Exemplos de protocolos de roteamento que suportam o protocolo roteado IP incluem Routing Information 
Protocol (RIP), Interior Gateway Routing Protocol (IGRP), Open Shortest Path First (OSPF), Border 
Gateway Protocol (BGP) e Enhanced IGRP (EIGRP). 

 

Protocolo de roteamento 

Tabelas de roteamento 

Os roteadores usam protocolos de roteamento para construir e manter tabelas de roteamento que contêm 
informações de rota. Isso auxilia o processo de determinação do caminho. Os protocolos de roteamento 
preenchem tabelas de roteamento com diversas informações de rota. Essas informações variam, 
dependendo do protocolo de roteamento usado. 
As tabelas de roteamento contêm as informações necessárias para encaminhar pacotes de dados através 
de redes conectadas. Os dispositivos de camada 3 interconectam domínios de broadcast ou LANs. É 
necessário um esquema de endereçamento hierárquico para que ocorra a transferência de dados. 

 

Tabelas de Roteamento 

IGP e EGP 
Um sistema autónomo é uma rede ou um conjunto de redes sob controle administrativo comum, como o 
domínio cisco.com. Um sistema autónomo consiste de roteadores que apresentam uma visão consistente 
de roteamento para o mundo exterior. Duas famílias de protocolos de roteamento são Interior Gateway 
Protocols (IGPs) e Exterior Gateway Protocols (EGPs). 
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Interior Gateway Protocols e Exterior Gateway Protocols 

As mecânicas da divisão em sub-redes 
Classes de endereços IP de rede 

As classes de endereços IP oferecem uma faixa de 256 a 16,8 milhões de hosts. Para que se faça a gestão 
com eficiência um grupo limitado de endereços IP, todas as classes podem ser subdivididas em sub-redes 
menores. A Figura fornece uma visão geral da divisão entre redes e hosts.  

 
 
Introdução e razão para a divisão em sub-redes 
 
Para criar a estrutura de sub-redes, os bits do host devem ser reatribuídos como bits da subrede. Esse 
processo é frequentemente chamado “’pedir emprestado”’ bits. No entanto, um termo mais preciso seria 
“’emprestar”’ bits. O ponto de partida para este processo é sempre o bit do host mais à esquerda, aquele 
mais próximo ao último octeto da rede. 
 
Os endereços de sub-rede incluem a parte da rede de classe A, classe B e classe C, mais um campo de 
sub-rede e um campo de host. O campo da sub-rede e o campo do host são criados da parte original do 
host do endereço IP principal. Isso é feito com a atribuição de bits da parte do host à parte de rede original 
do endereço. 
 
Estabelecimento do endereço da máscara de sub-rede 
 
A selecção do número de bits a serem usados no processo de sub-redes dependerá do número máximo de 
hosts exigido por sub-rede. É necessária alguma compreensão de números binários e de valores de 
posição dos bits em cada octeto ao calcular o número de sub-redes e de hosts criados quando esse bit foi 
tomado por empréstimo. 
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Guia de Subredes – Bits 

Os dois últimos bits do último octeto, independentemente da classe de endereço IP, jamais poderão ser 
atribuídos à sub-rede. Eles são chamados de os últimos dois bits significativos. O uso de todos os bits 
disponíveis para criar sub-redes, excepto esses dois últimos, resultará em subredes com apenas dois hosts 
utilizáveis. Esse é um método prático de conservação de endereços para o endereçamento de links de 
roteadores seriais. No entanto, para uma rede local em funcionamento, ele resultaria em custos proibitivos 
de equipamento. 
 
A máscara de sub-rede fornece ao roteador as informações necessárias para determinar em que rede e 
sub-rede um host específico reside. 

 

Guia de Subredes – Mascara 

A máscara de sub-rede é criada com o uso de 1s binários nas posições dos bits relativos à rede. Os bits da 
sub-rede são determinados com a adição do valor às posições dos bits tomados por empréstimo. Se 
tivessem sido tomados três bits, a máscara para um endereço de classe C seria 255.255.255.224. 

 

Divisão em subredes 

Essa máscara também pode ser representada, no formato de barras, como /27. O número 
após a barra é o total de bits usados para a parte da rede e da sub-rede. Para determinar o número de bits 
a serem usados, o projectista da rede precisa calcular quantos hosts a maior sub-rede requer e o número 
necessário de sub-redes. Por exemplo, a rede precisa de 6 sub-redes com 25 hosts cada. Uma maneira de 
determinar a quantidade de bits que devem ser emprestados é através da tabela de sub-redes. 

 

Tabela de subredes 
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Consultando a linha "Sub-redes Utilizáveis", a tabela indica que para ter seis sub-redes são necessários 3 
bits adicionais na máscara de sub-rede. A tabela mostra que desta forma são criados 30 hosts utilizáveis 
por sub-rede, o que irá satisfazer os requisitos deste esquema. A diferença entre hosts utilizáveis e total de 
hosts resulta do uso do primeiro endereço disponível como ID e do último endereço disponível como 
broadcast para cada sub-rede. Tomar emprestado o número apropriado de bits para acomodar o número 
necessário de sub-redes e de hosts por subrede pode ser resultado de um ato de balanceamento, que pode 
resultar em endereços de host não utilizados em múltiplas sub-redes. A habilidade de usar estes endereços 
não é provida em roteamento classful. De qualquer maneira,o roteamento classless, que será visto mais 
tarde no curso, pode recuperar muitos destes endereços desperdiçados. 
 
O método usado para criar a tabela de sub-redes pode ser usado para resolver todos os problemas da 
divisão em sub-redes. Esse método usa a seguinte fórmula: 
 
Número de sub-redes utilizáveis = dois elevado ao número de bits de sub-rede atribuídos ou 
tomados por empréstimo, menos dois. O menos dois é dos endereços reservados para ID da rede e 
de broadcast da rede. 
 

(2núm. de bits emprestados) – 2 = sub-redes utilizáveis 
(23) – 2 = 6 

 
Número de hosts utilizáveis = dois elevado ao número de bits restantes menos dois (endereços 
reservados para ID da sub-rede e broadcast da sub-rede) 
 

(2núm. de bits restantes) – 2 = hosts utilizáveis 
(25) – 2 = 30 

 
Aplicação da máscara de sub-rede 
 
Uma vez estabelecida a máscara de sub-rede, ela pode ser usada para criar o esquema de sub-redes. 

 

Esquema de subredes 

A tabela mostrada na figura é um exemplo das sub-redes e endereços criados pela atribuição de três bits ao 
campo de sub-rede. Isso criará oito sub-redes com 32 hosts por subrede. 
Ao numerar sub-redes, comece com zero (0). A primeira sub-rede é sempre chamada subrede zero. 
Quando se preenche a tabela de sub-redes, três dos campos são automáticos; os outros exigem cálculos. A 
ID da sub-rede zero é igual ao número da rede principal, sendo, neste caso, 192.168.10.0. A ID de 
broadcast para toda a rede é o maior número possível, sendo, neste caso, 192.168.10.255. O terceiro 
número fornecido é a ID de sub-rede para a sub-rede número sete.  
Esse número reflecte os três octetos da rede com o número da máscara de rede inserido na quarta posição 
do octeto. Foram atribuídos três bits ao campo de sub-rede com valor cumulativo 224. 



RCD I  

 

ATMD@2009 TAG 29-01-2009 24 

 

Tabela de subredes 

A ID para a sub-rede sete é 192.168.10.224. Com a inserção desses números, foram estabelecidos pontos 
de verificação, que verificarão a precisão quando a tabela for concluída.  
Consultando-se a tabela de divisão em sub-redes ou utilizando-se a fórmula, os três bits atribuídos ao 
campo de sub-rede resultarão no total de 32 hosts atribuídos a cada sub-rede. Essas informações fornecem 
a contagem de etapas para cada ID de sub-rede. Adicionando-se 32 a cada número precedente, 
começando com a sub-rede zero, é estabelecida a ID para cada sub-rede.  
Observe que a ID de sub-rede tem todos os 0s binários na parte do host. 
O campo de broadcast é o último número em cada sub-rede e tem todos os uns binários na parte do host. 
Esse endereço pode fazer broadcast somente para os membros de uma única subrede. 
Como a ID de sub-rede para a sub-rede zero é 192.168.10.0 e há um total de 32 hosts, a ID de broadcast 
será 192.168.10.31. Começando em zero, o 32o número sequencial será 31. É importante lembrar que zero 
(0) é um número real no mundo das redes. 
O equilíbrio da coluna de ID de broadcast pode ser obtido com o mesmo processo usado na coluna de ID 
de sub-rede. Simplesmente, adicione 32 à ID de broadcast precedente da sub-rede.  
Outra opção é começar na parte inferior e preencher até o alto da coluna, subtraindo um da ID de sub-rede 
precedente. 
 
Divisão de redes das classes A e B em sub-redes 
 
O procedimento de divisão em sub-redes das classes A e B é idêntico ao da classe C, excepto que pode 
envolver um número significativamente maior de bits. O número de bits disponíveis para atribuição ao 
campo de sub-rede em um endereço de Classe A é 22, enquanto um endereço de classe B tem 14 bits. 

 

Subdividindo os otectos de hosts de uma rede classe B 

 

Subdividindo os otectos de hosts de uma rede classe A 
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A atribuição de 12 bits de um endereço de classe B ao campo de sub-rede cria uma máscara de sub-rede 
255.255.255.240, ou /28. Todos os oito bits foram atribuídos no terceiro octeto, resultando em 255, valor 
total dos oito bits. Quatro bits foram atribuídos no quarto octeto, resultando em 240. Lembre-se que, a 
máscara com barra é a soma total dos bits atribuídos à subrede mais os bits fixos da rede. 

 

Divisão em sub-redes 

A atribuição de 20 de um endereço de classe A ao campo de sub-rede cria uma máscara de sub-rede 
255.255.255.240, ou /28. Todos os oito bits dos segundo e terceiro octetos foram atribuídos ao campo de 
sub-rede e quatro bits do quarto octeto. 

 

Hosts Classe A e B 

 

Encontrar a mascara de subrede 
Nessa situação, é visível que a máscara de sub-rede para os endereços das classes A e B parece idêntica. 
A menos que a máscara esteja relacionada a um endereço de rede, não é possível saber quantos bits foram 
atribuídos ao campo de sub-rede. 
Qualquer que seja a classe de endereço a ser dividida em sub-redes, as regras a seguir são as mesmas: 
 

 Total de sub-redes = 2 elevado ao número de bits tomados por empréstimo 
 Total de hosts = 2 elevado ao número de bits restantes 
 Sub-redes utilizáveis = 2 elevado ao número de bits tomados por empréstimo menos 2 
 Hosts utilizáveis= 2 elevado ao número de bits restantes menos 2 
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Módulo 11 – Camada de transporte TCP/IP e de aplicação  
 
Camada de Transporte TCP/IP 
 
As responsabilidades principais da camada de transporte, camada 4 do modelo OSI, são transportar e 
regular o fluxo de informações da origem até o destino, de forma confiável e precisa. 

 

Controlo de fluxo 
À medida que a camada de transporte envia segmentos de dados, ela procura garantir que eles não sejam 
perdidos. 
 
Handshake triplo 
O TCP é um protocolo orientado à conexões. Ele requer o estabelecimento de uma conexão antes do 
começo da transferência de dados. Para que uma conexão seja estabelecida ou inicializada, os dois hosts 
devem sincronizar seus Initial Sequence Numbers (ISNs). A sincronização é feita através da troca de 
segmentos de estabelecimento de conexão que transportam um bit de controle chamado SYN, para a 
sincronização, e os ISNs. Os segmentos que transportam o bit SYN também são chamados "SYNs". Essa 
solução requer um mecanismo adequado para a obtenção de um número de sequência inicial e um 
handshake simples para a troca de ISNs. 
A sincronização requer que cada um dos lados envie seu número de sequência inicial (ISN) e que receba 
uma confirmação dessa troca através de um acknowledgment (ACK) enviado pelo outro lado. Cada um dos 
lados também deve receber o ISN do outro lado e enviar um ACK de confirmação. Esta troca é chamada 
handshake triplo. 
 
Janelamento 
Os pacotes de dados devem ser enviados ao receptor na mesma ordem em que foram transmitidos, para 
que haja uma transferência de dados confiável, orientada à conexão. O protocolo falha se algum pacote for 
perdido, danificado, duplicado ou recebido em ordem diferente. Uma solução fácil é fazer com que o 
receptor confirme o recebimento de cada pacote antes do envio do pacote seguinte. 
 
Confirmação 
A entrega confiável garante que um fluxo de dados enviado de um dispositivo seja, através de um enlace de 
dados, entregue a outro dispositivo, sem duplicação ou perda de dados. A confirmação positiva com 
retransmissão é uma técnica que garante a entrega confiável de dados. Ela exige que um receptor se 
comunique com a origem e retorne uma mensagem de confirmação quando os dados são recebidos. O 
remetente mantém registo de cada pacote de dados (segmento TCP) enviado e espera uma confirmação. 
Ele também acciona um timer quando envia um segmento e retransmitirá um segmento se o timer expirar 
antes que chegue uma confirmação.  
 
Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) 
O Protocolo de Controle de Transmissão (Transmission Control Protocol TCP) é um protocolo da camada 4 
orientado a conexão que fornece transmissão de dados full duplexconfiável. O TCP faz parte da pilha de 
protocolos TCP/IP. Em um ambiente de conexão orientada à conexão, é estabelecida uma conexão entre 
as extremidades antes do início da transferência de informações. O TCP é responsável por decompor 
mensagens em segmentos, reagrupá-los na estação de destino, reenviar qualquer item não recebido e 
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reagrupar essas mensagens com base nos segmentos. O TCP proporciona um circuito virtual entre 
aplicações do usuário final. 
 
Os protocolos que usam o TCP incluem: 

 FTP (File Transfer Protocol) 
 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
 Telnet  

 
Protocolo de Datagrama de Usuário (UDP) 
 
O Protocolo de Datagramade Usário (User Datagram Protocol UDP) é o protocolo de transporte sem 
conexão da pilha de protocolos TCP/IP. O UDP é um protocolo simples que troca datagramas, sem 
confirmações ou entrega garantida. O processamento de erros e a retransmissão devem ser tratados por 
protocolos de camada superior. O UDP não usa janelamento nem confirmações; assim, a confiabilidade, se 
necessária, é fornecida por protocolos da camada de aplicação. O UDP é projectado para aplicações que 
não precisam juntar sequências de segmentos. 
 
Os protocolos que ultilizam o UDP incluem: 

 TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 
 SNMP (Simple Network Management Protocol) 
 DHCP (Dynamic Host Control Protocol) 
 DNS (Sistema de Nomes de Domínio) 

Números de porta TCP e UDP 
Tanto o TCP quanto o UDP usam números de porta (soquete) para passar as informações às camadas 
superiores. Os números de porta são usados para manter registro de diferentes conversações que cruzam a 
rede ao mesmo tempo. 
Os desenvolvedores de aplicações de software concordaram em usar números de portabastante 
conhecidos, emitidos pelo órgão Internet Assigned Numbers Authority (IANA). 

 

A camada de Aplicação 
Quando o modelo TCP/IP foi criado, as camadas de sessão e de apresentação do modelo OSI foram 
agrupadas na camada de aplicação do modelo TCP. Isso significa que as questões de representação, 
codificação e controle de diálogo são tratadas na camada de aplicação e não em camadas inferiores 
separadas, como ocorre no modelo OSI. O projecto garante que o modelo TCP/IP forneça máxima 
flexibilidade na camada de aplicação para desenvolvedores de software. 
 
Os protocolos TCP/IP que suportam transferência de arquivos, e-mail e logo remoto são, provavelmente, os 
mais familiares aos usuários da Internet. Esses protocolos incluem as seguintes aplicações: 

 Sistema de Nomes de Domínios (DNS) 
 File Transfer Protocol (FTP) 



RCD I  

 

ATMD@2009 TAG 29-01-2009 28 

 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 
 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 
 Simple Network Management Protocol (SNMP) 
 Telnet 
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Aulas RCD I 

As classes distinguem-se pelo 1.º octeto: 
 
CLASSE A – 1 a 126 – 255.0.0.0 – Bits - 0… 
CLASSE B – 128 a 191 – 255.255.0.0 – Bits – 10… 
CLASSE C – 192 a 223 – 255.55.255.0 – Bits – 110… 
 

  3.Octecto 
IP 192.168.2.100 011 00100 

SN 255.255..255.240 111 10000 
AND = ID Rede 192.168.2.96 011 00000 

Broadcast  011 11111 
 
IP – 192.168.200.0 (Classe C) 
SN – 255.255.255.0 
   R.    R.  R. H 
 
Pretendemos 5 subredes? 
 
2^N – 2 = 5 2^3 = 8 – 2 = 6 
3 bits da sub rede vão ser necessários: 
255.255.255.111 00000 = 255.255.255.224 
Subrede passa a ser: 255.255.255.224 
Hipóteses possíveis: 
 
192.168.200.000 00000 – ID rede 
192.168.200.001 00000 - 32 
192.168.200.010 00000 - 64 
192.168.200.011 00000 - 96 
192.168.200.100 00000 - 128 
192.168.200.101 00000 – 160 
192.168.200.110 00000 - 192 
192.168.200.111 00000 – Broadcast 
 
Mais fácil – 256 – 224 = 32 – tamanho das subredes 
 
É sempre 256 – o ultimo octeto da nova subrede 
 
O número mínimo de bits para criar sub-redes é 2 bits 
 
11000000 – 2 sub-redes 
 
2^2 = 4 – 2 = 2  
 
Host – 2^6 – 2 = 64 – 2 = 62 
 
Criar 6 sub-redes na classe C padrão: 
 
Original    255.255.255.000 00000 
Com 6 sub- redes 255.255.255.111  00000 
 
Porque 2^3 -2 = 6 
Desta forma podem criar-se 6 sub-redes e 2^5 -2 hosts = 30 
 
Máximo de bits emprestados: 
 
Classe A (255.0.0.0) =  24 – 2 = 22 
Classe B (255.255.0.0) =  16 – 2 = 14 
Classe C (255.255.255.0) =  8 – 2 = 6 
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Para calcular 50 hosts por rede na Classe C 
 
255.255.255.00000000 
 
2^N-2 = 50  2^6-2 = 62 
 
Fica espaço apenas para 2 sub-redes 
 
 
195.168.200.10/27 – n.º total de bits usados para a parte de rede e sub-rede 
255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.111.00000000 = 27 Uns 
 

128 64 32 16 8 4 2 1 Total 
1 1 1 1 1 1 1 1 = 255 
1 1 1 0 0 0 0 0 = 224 

 
 
Classe B - 150.100.0.0  - 255.255.00000000.00000000 
 
Criar 500 sub-redes? 
 
Sub-rede = 2^9 – 2 = 510 
Host = 2^7 – 2 = 126 
N.º total = 510 * 126 = 64260 
255.255.11111111.10000000 = 255.255.255.128 
 
256 – 128 = 128 
 
 
Classe B - 192.168.200.0 – 255.255.255.00000000 
 
Criar 5 sub-redes? 
Sub-rede - 2^3 – 2 = 6 
Host – 2^5 – 2 = 30 
N.º total = 6 * 30 = 180 
Percentagem de utilização = 180/256 = 70 % 
Nova máscara - 255.255.255.111 00000 = 255.255.255.224 
 
256 – 224 = 32 
 
# ID Sub-rede Intervalo IP Broadcast 

0 192.168.200.000 00000   
1 192.168.200.001 00000 192.168.200.33 - 62 192.168.200.63 
2 192.168.200.010 00000 192.168.200.65 - 94 95 
3 192.168.200.011 00000 97 - 126 127 
4 128 129 - 158 159 
5 160 161 – 190 191 
6 192 193 - 222 223 
7 192.168.200.111 00000 225 - 254 255 
 
 
192.168.200.148/27 
255.255.255.224 
11111111.11111111.11111111.111 00000  
8 + 8 + 8 + 3 bits = 27 bits 
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Para de achar o ID da rede: 
Converter para binário e fazer o and lógico: 
 
192.168.200.148   10010100 
255.255.255.224   11100000 
And lógico 10000000 = 128 
 
Resultado  ID Rede  192.168.200.128 
 
 
Encontrar a máscara de sub-rede: 
 
Endereço de rede: 30.0.0.0  classe A 
N.º de redes usáveis – 370 
N.º de hosts/sub-rede – 10 
Máscara de sub-rede – 255.255.128.0 
 
30.0.0.0 
255.0.0.0 
2^9 – 2 = 510 
 
11111111.11111111.10000000.00000000 = 255.255.128.0 
 
 
Para se calcular o hosts  2^N – 2 (em que N é o n.º de bits de cada classe) 
 
Classe A  2^24 - 2 = 16,7 milhões 
Classe B  2^16 – 2 = 65534 
Classe C  2^8 – 2 = 254 
 
 
Classe C – 195.60.172.111 
Endereço de rede – 195.60.172.0 
Endereço de broadcast - 195.60.172.255 
Máscara de sub-rede padrão – 255.255.255.0 
 
Pretende-se criar 2 sub-redes para este IP: 195.60.172.111 
 
2^2 – 2 = 2 logo  255.255.255.11 000000 
 
Então ficamos com a máscara de sub-rede = 255.255.255.192  256 – 192 = 64 
 
Para se saber quais são os IPs de cada sub-rede é necessário: 
 

ID Intervalo de IP Broadcast 
R.R.R.64 R.R.R.65  R.R.R.126 R.R.R.127  
R.R.R.128 R.R.R.129  R.R.R.190 R.R.R.191 
 
 
Tendo o IP achar o ID e broadcast: 
192.168.200.140 
255.255.255.224 
Fazer o and lógico: 
 
IP  192.168.200.140  10001100 
SN255.255.255.224  11100000 
 
Resultado       10000000  O ID é 128 
 
De outra forma: 
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256 – 224 = 32 
 
Começa em: .32  .64  . 92  .128  . 160  .192 
 
Onde encaixa o 140? No 128. O broadcast é sempre o valor anterior ao valor seguinte, neste caso 
159.  
 
ID de rede  192.168.200.140 
Broadcast  255.255.255.159 
Intervalo     129 - 158 
 
Quantas sub-redes posso criar? 
 
224 111 00000 
 R H 
 2^3 2^5 
 2^3 – 2 = 6 2^5 – 2 = 30 
 
Para o 140  100 01100 utilizam-se os primeiros 3 bits porque a máscara assim o diz 
 
ID  100 00000 128 
Broadcast  100 11111  159 
 
 
Pretende-se 4 redes e 25 hosts: 
 
IP – 197.15.22.0 
SN – 255.255.255.0 
 
Como é de classe C só vamos trabalhar com o último octeto: 
 
2^3 – 2 = 6 logo 4 cabem… 
 
SN  255.255.255.111 00000 = 255.255.255.224 
 
Faz-se  256-224 = 32 para achar de quanto em quanto andam… 
 
Para se achar o total de hosts  2^5 – 2 = 30 – logo os hosts cabem porque < 25. 
 
N.º ID Intervalo Broadcast 

1 0 1-30 31 não utilizável 
2 32 33-62 63 
3 64 65-94 95 
4 96 97-126 127 
5 128 129-158 159 
6 160 161-190 191 
7 192 193-222 223 
8 224 225-254 255  não utilizável 
 
 
IP -   192.168.74.220 
SN - 255.255.255.248 
 
248   11111 000 
220   11011 100 
ID     11011 000 
Broadcast  11011 111 
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Pretende-se 250 sub-redes: 
 
150.60.0.0 – Classe B 
255.255.0.0  
 
2^n – 2 = 250  2^8 – 2 = 254  
 
255.255.11111111.00000000  255.255.255.0 
 
256 - 255 = 1 
 
N.º ID Intervalo Broadcast 

0 150.60.0.0   
1 150.60.1.0 150.60.1.1 - 254 150.60.1.255 
2 150.60.2.0 150.60.2.1 - 254  
254 150.60.254.0 150.60.254.1 - 254 150.60.254.255 
 
 
Pretende-se 500 sub-redes: 
 
150.60.0.0 – Classe B 
255.255.0.0  
 
2^9 - 2 = 510 
 
255.255.1111111.10000000 = 255.255.255.128 
 
256 – 128 = 128 
 
N.º ID Intervalo Broadcast 

1 150.60.0.128 129 - 254 255 
2 150.60.1.0 150.60.1.1 - 126 127 
3 150.60.1.128 150.60.1.129 - 254 255 
511 150.60.254.128 150.60.254.129 - 254 150.60.255.255 
 


