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Objetivos

● Examinar o processo de execução de uma 
instalação de cabo externo usando produtos 
prontos e uma interna, instalação de cabo em 
massa.
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Introdução

● Cabos têm a função de transportar os sinais a 
partir de um dispositivo para outro.

● Os dispositivos de redes ligam os cabos.
● Os nós da rede devem ter adaptadores de in-

terface de rede para se conectar a um rede 
local.

● Switches e roteadores são os mais comuns, 
mas pode incluir hubs, repetidores e pontes.



4

Adaptadores de Interface de Rede

● Implementação de hardware de um protocolo 
de LAN da camada de enlace de dados.

● Dispositivo que liga dois sistemas juntos. 
● A maioria dos adaptadores Ethernet têm um 

conector RJ45 fêmea (8P8C)  para um cabo 
de par trançado (UTP). 

● Existem adaptadores Ethernet de fibra óptica 
que podem ter qualquer um dos conectores de 
fibra óptica populares.
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Placas de Interface de Rede (NICs)

● Possuem conectores apropriados para um barra-
mento de expansão do computador, como interco-
nexão de componentes periféricos (PCI)

● Ainda há modelos mais antigos disponíveis que su-
portam outros tipos de barramentos. 

● Os adaptadores externos têm portas USB 2.0 para 
se conectar a uma porta USB do computador. 

● Os adaptadores que são incorporados à placa-mãe 
tem suas próprias conexões PCI diretas para o bar-
ramento do sistema.
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Diodos Emissores de Luz (LEDs)

● Link
● Velocidade 
● Atividade
● Colisões 
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Endereço de MAC

● A maioria dos adaptadores de interface de rede também têm en-
dereços de hardware atribuídos permanentemente a eles por 
seus fabricantes.

● É um valor hexadecimal de 6 bytes (ou 48-bit) permanentemente 
armazenados na memória só de leitura. 

– Os primeiros 3 bytes do endereço consiste de um identificador or-
ganizacionalmente exclusivo (OUI) que é atribuído ao fabricante 
pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

– Os 3 bytes são um único valor gerado pelo próprio fabricante.

● Os protocolos da camada de link de dados usam esses endere-
ços para identificar exclusivamente cada nó em uma rede.
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● Para exibir o endereço de hardware de um 
adaptador de interface de rede do computador 
no Windows, execute o utilitário Informações do Informações do 
SistemaSistema (Msinfo32.exe), 

● ou o comando ipconfig / all ipconfig / all no prompt de co-
mando. 

● Em um sistema Unix ou Linux, você pode exe-
cutar o comando ifconfigifconfig.
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● São a interface de hardware do adaptador de 
rede e o driver de dispositivo que permitem ao 
computador acessar o adaptador

● Implementa a totalidade do protocolo da cama-
da de enlace de dados que o computador usa 
para se comunicar com a LAN.
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Funções do Adaptador de Interface de Rede

1. Transferência de dados 

2. Buffer de dados 

3. Encapsulamento de dados 

4. Controle de acesso ao meio (MAC) 

5. Conversão paralelo/serial 

6. Codificação/decodificação de sinal  

7. Transmissão/recepção de dados
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Funções Opcionais do Adaptador de Rede

● Processamento offloading

– detecção de erro

– grande processamento de 
envio

– processamento Ipsec

● Gerenciamento de Rede

● Wake-on-LAN (acordar a 
LAN)

● Tolerância a falhas de rede

● Várias portas

● Ambiente de execução 
pré-inicialização 
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Compra de adaptadores da interface de rede   

● Por que comprar quando quase todos os compu-
tadores tem uma placa-mãe com um adaptador in-
tegrado a ela?
– Acelerar a rede

– Utilizar um meio alternativo

– Gerenciar a rede

– Usar a agregação de link

– Adicionar recursos

– Padronizar uma configuração
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● Considere os seguintes critérios antes de com-
prar:

– Protocolo de camada de link de dados
– Velocidade de transmissão
– Interface de rede
– Tipo de bus de sistema
– Disponibilidade de driver
– Preço
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Solução de Problemas

● Verifique se o cabo de rede está bem encaixado no conector do adap-
tador de interface de rede. 

● Verifique a conexão do cabo no hub ou switch.
● Tente usar um cabo diferente (bom). 
● Tente substituir o cabo de rede entre o painel de distribuição e o hub ou 

switch.
● Verifique se o driver correto do dispositivo  esteja instalado. 
● Atualize os drivers para o seu sistema operacional antes de abrir o 

computador. 
● Verifique se todos os outros componentes de software necessários para 

comunicações de rede estão instalado e configurado corretamente.
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● Verifique se o fabricante do adaptador proporciona uma utilidade 
(software) que inclui características de diagnóstico para testar as fun-
ções da placa. Se encontrar algum problema,

– Abra o computador e fisicamente examine o adaptador.

– Verifique se a placa está totalmente encaixada no slot.

– Se o adaptador estiver danificado ou defeituoso, substitua-o. 

● Remova a placa do slot, limpe o slot com uma rajada de ar comprimi-
do, e instale novamente a placa. 

● Se ainda houver um problema, use outro slot, se estiver disponível. 

● Se a placa ainda não funcionar corretamente, instale um adaptador.
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Repetidores

● Limites para o comprimento do segmento de cabo. 

● Cabos muito longos podem causar atenuação de sinal

● Impedem o mecanismo Ethernet MAC de funcionar 
corretamente.

● Um repetidor é uma caixa com dois conectores de 
cabo que amplifica todos os sinais que chegam atra-
vés de um conector e transmite-os através do outro. 

● O repetidor é um aparelho elétrico que opera na ca-
mada física.
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Hubs

● A primeira especificação Ethernet de camada fí-
sica para o cabo UTP é chamado de 10Base-T

● Exige que os computadores e outros nós para 
sejam conectados a um aparelho chamado hub. 

● Hub (concentrador) é simplesmente uma caixa 
com uma fonte de alimentação e uma série de 
conectores RJ45 fêmea.
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● Podem ter de 4 a 96 ou mais portas, geralmen-
te em múltiplos de 8. 

● Podem ser pequenos, dispositivos stand-alone, 
para redes domésticas, ou grandes , unidades 
open-framed montadas em racks padrão en-
contrados em data centers.
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Repetição de Sinal

● Um hub é chamado repetidor de multiportas. 
● Os pacotes transmitidos por qualquer um dos nós da rede 

são transmitidas para todos os outros nós da rede. 
● Devido as funções de hub, os computadores da rede re-

cebem um grande número de pacotes que eles não preci-
sam. 

● Estes são simplesmente descartados. 
● Isso é terrível quando os níveis de tráfego na rede atin-

gem o ponto de saturação.
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● A distância máxima entre dois nós de rede é estendida. 
● O cabo de ligação de um computador para o hub pode ser de 100 metros 

de comprimento. 
● A distância entre quaisquer dois computadores na rede pode ser até 200 

metros de distância a partir do primeiro computador para o hub e do hub 
para o segundo computador. 

● Os mecanismo de controle de acesso ao meio de comunicação Ethernet 
ainda pode funcionar a esta distância, porque o hub repete os sinais.

● A maioria dos hubs são dispositivos estritamente da camada  física, pu-
ramente elétricos na natureza. 

● Manipulam sinais elétricos; não lêem nem os interpretam como dados bi-
nários. 

● Hubs são muitas vezes referidos como mudomudo.
● Switches e outros dispositivos que interpretam os sinais são chamados 

de inteligentes ou espertos (smart).
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Domínio de Colisão

● Conectar dispositivos, a um hub cria um meio 
de rede compartilhada e, portanto, um único 
domínio de colisão. 

● Domínio de colisãoDomínio de colisão é um grupo de dispositivos 
de rede conectados de tal forma que, se dois 
dispositivos de transmitirem ao mesmo tempo, 
ocorre uma colisão.
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Sinal Cruzado

● Função fornecida por um hub. 
● Redes UTP estão cabeadas diretamente (de uma 

extremidade a outra do segmento). 
● Em algum ponto, no entanto, é necessário um 

cruzamento, de modo que os dados de um compu-
tador que envia ao longo do pino de transmissão 
chegue a outro computador no pino receptor. 

● O hub provê esse cruzamento (crossover).



31

Problema

● Quando tem mais de um hub em uma rede. 
● Se um hub de oito portas está completamente preen-

chido, pode-se adicionar outro hub para a rede para 
fornecer mais portas. 

● Se usar um cabo de rede padrão para conectar uma 
porta padrão em um hub a uma porta padrão em outro, 
será introduzido dois crossovers no circuito (que se 
anulam mutuamente).

● Deixa o pino de transmissão conectado ao pino de 
transmissão.
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Solução

● Para conectar hubs juntos, deve usar uma por-
ta uplink especial, que não inclui um circuito de 
crossover. 

● A maior parte dos hubs tem uma porta uplink, 
mas os fabricantes podem implementá-las em 
de três formas.
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Formas de Implementação

● Dedicado (sem um circuito crossover)
● Alternado (a passagem de sinal pode ser ativa-

da ou desativada)
● Automático (detecta se está ligada a um com-

putador ou a um hub)
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Porta Uplink

● Certifique-se de contar a porta de uplink quan-
do totalizar as portas disponíveis para cone-
xões de computador. 

● Em alguns casos, um hub de oito portas pode 
realmente ter apenas sete portas disponíveis 
para conexões de computador, porque é uma 
porta de uplink.
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● Para conectar dois hubs use um cabo de rede 
padrão para conectar a porta uplink em um hub 
para a porta padrão do outro hub. 

● Não conecte uma porta uplink a outra porta 
uplink (circuito sem crossovers). 

● Cada segmento de computador em computador 
deve ter um e somente um crossover.
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● Se nenhum dos dois polos inclui uma porta de 
uplink, conecte-os por meio de um cabo crossover. 

● Um cabo crossover tem os pinos de transmissão 
em cada conector ligados aos pinos receber no ou-
tro conector. 

● Criando o circuito de passagem do cabo, em vez 
do hub.

● Também é possível usar um cabo crossover para 
criar uma simples rede de dois nós de ligação entre 
dois computadores sem um hub. 

● Use um cabo crossover para conectar um compu-
tador a uma porta de hub padrão.



38

● Quando desejar  conectar mais de dois hubs 
você pode encadeá-los. 

● Ao ligar cada hub para o próximo hub, você 
mantém a configuração de crossover adequada 
entre dois computadores na rede.
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Hubs Ethernet 

● As especificações Ethernet limitam o número 
de hubs que você pode se conectar em uma 
única rede. 

● Alguns fabricantes também comercializam hubs 
empilháveis.
– Hubs que você pode conectar para expandir a den-

sidade de portas Ethernet, sem reconhecê-los 
como dispositivos separados.
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Escolher um Hub

● A maioria dos hubs Ethernet no mercado suportam as especificações elétricas 
para diversas velocidades de transmissão. 

● Selecione um que suporte a velocidade usada em sua rede. 
● Se tem uma mistura de velocidades em execução na mesma rede, ou se há 

planejamento para uma atualização gradual para uma velocidade mais eleva-
da, hubs de várias velocidades (multispeed) pode valer a pena. 

● No mercado e na maioria das redes, os hubs foram substituídos por switches. 
● Switches tem mais inteligência que hubs, e os preços caíram. 
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Switches

● Equipamentos que permitem a ligação de redes 
de forma mais rápida e eficiente.

● Lançado por volta de 1995 com o nome de pon-
te ou bridge.

● Hub custava em torno de R$ 600, as pontes 
iam de a R$ 2500 a R$ 4000.
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● Existem duas redes interconectadas por uma 
ponte.

● Cada rede tem o seu sinal distribuído por um 
hub.

● A ponte pode interligar mais de duas redes, de-
pendendo da quantidade de portas que possuir.
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Com o passar dos anos e evolução tecnológica os 
equipamentos de rede:
● Dotado de algum tipo de processamento que 

exige memória (buffer) e processador.
● Os preços foram derrubados pelo aumento do 

consumo.
● As pontes passaram a ser fabricadas com muitas 

portas.
● O nome do equipamento passou a ser switch.
● Possui as mesmas funcionalidades das pontes, 

porém, com novas características.
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● Funcionamento full-duplex
● Mantém compatibilidade com as funções do 

hub.
● Envia os quadros somente para a porta de des-

tino, ao contrário do hub.
– Desocupa o canal para o restante das estações, 

que podem fazer suas transmissões sem mais pro-
blemas.
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● Os quadros são formados por pequenas estru-
turas chamadas campos.

● Dois desses campos estão relacionados aos 
endereços MAC das interfaces de rede:
– MAC Destino

– MAC Origem

● O switch consegue ler o MAC destino e enca-
minhar o quadro corretamente.
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● O campo dados é proveniente da camada ime-
diatamente superior.

● O PAD é uma espécie de complemento, quan-
do os dados recebidos não atingem um tama-
nho mínimo especificado pelo padrão.

● O CRC é um cálculo que confere o recebimen-
to correto dos dados.
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CRC

● Cyclic Redundancy Check (checagem de re-
dundância cíclica).

● Mecanismo utilizado pelas interfaces de rede.
● Checa se a transmissão do quadro teve suces-

so ou não.
● Carrega o resultado de um cálculo que é reali-

zado antes do quadro ser enviado.
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● O switch recebe o quadro
● Refaz o mesmo cálculo
● Compara com o valor que está no campo CRC
● Se o valor conferir, o quadro foi transmitido com 

sucesso.
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Funcionalidade

● Funcionam na camada de enlace
● Têm inteligência suficiente para:

– Receber o quadro

– Calcular o CRC

– Abir o quadro

– Checar o endereço de destino

– Encaminhar para a porta correta
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● Pelo fato de transmitir o quadro pelo cabo, 
também funciona na camada física.

● Os hubs não possuem essa inteligência
● Os hubs funcionam apenas na camada física

– Encaminham os quadros que recebem para todas 
as portas.
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● Os switches mantêm uma tabela interna com 
todos os endereços MAC das interfaces de 
rede dos computadores da rede.

● A tabela é consulta assim que o switch recebe 
um quadro.
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1. Abre o quadro;

2. Lê o campo MAC destino;

3. Verifica na sua tabela a qual de suas portas 
está associado aquele endereço;

4. Faz o devido encamihamento.
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● Quando o switch encaminha o quadro para to-
das as portas quando não encontra o endereço 
que recebeu na sua tabela.

● A cada 2 segundos o switch atualiza sua tabela 
de endereços.

● Temporariamente o switch não reconhece o 
novo endereço de uma estação que tenha sido 
desligada ou mudada de porta.
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Funcionamento

● Cut-throughCut-through (sem interrupção) – encaminha os 
quadros sem fazer verificações.

● Stored-forwardStored-forward (armazena e encaminha) – faz 
verificações de erros e encaminha para a porta 
correta
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Cut-through

● Menos latência
● Os quadros são imediatamente transmitidos 

assim que recebidos.
● Pode ser que alguns quadros sejam retransmi-

tidos, caso cheguem defeituosos.
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Store-and-forward

● A latência é maior
● Todos os quadros são verificados antes de se-

rem transmitidos
● Há maior garantia da entrega do quadro sem 

erros
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Denominação Taxa de transmissão

10/100 Mbps

Gigabit 10/1000/1000 Mbps

Multigigabit 10 Gbps ou 10 GbE

40 Gbps e 100 Gbps
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● Existem vários fabricantes de switches no mer-
cado

● Cada fabricante tem seu produto destinado a 
um tipo de negócio
– Modelos destinados ao mercado SOHO (Small Of-

fice Home Office)
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Roteadores

● Os hubs funcionam na camada 1.
● Os switches funcionam nas camadas 1 e 2.
● Os roteadores funcionam na camada 3 – ca-

mada de rede do modelo OSI.
● Os roteadores são equipamento do tipo ponte.
● São responsáveis por fazer o roteamento dos 

pacotes IP.
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● Roteamento está relacionado com rotear, rota 
(caminho).

● Traçar o caminho do pacote para o seu destino.
● A internet é uma imensa rede interconectada 

por roteadores espalhados pelo mundo.
● Sem os roteadores, os dados não chegariam a 

seu destino.
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● Na figura anterior é possível observar um rote-
ador ligado a uma “nuvem”.

● Essa simbologia usada significa a internet.
● Milhares de roteadores – uma “nuvem” de 

equipamentos.



67

Diferença entre Switch e Roteador

Switch
● O endereçamento é 

da camada de enlace.
● Endereço MAC das 

interfaces de rede

Roteador
● Utiliza o sistema de 

endereçamento da 
camada de rede.

● Endereço IP
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Endereço IP

● Identifica os computadores que pertencem a essa 
rede.

● Os endereços IP variam dentro de uma determi-
nada faixa para uma rede.

● Para se conectar com redes WAN é necessário 
que o computador receba outro endereço IP.

● Esse endereço IP precisa ser conhecido pelo ro-
teador da rede, e é fornecido pelo provedor de 
serviço de comunicação.
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● O endereço IP é definido em classes, como A, 
B, C, D e E.

● Cada classe possui uma faixa de endereça-
mento e é destinada a algum tipo de rede (lo-
cal, militar, governamental ou à internet).
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Suponha que um dos compu-
tadores da REDE 1 tenha o 
endereço IP 192.168.31.5 e 
um dos computadores da 
REDE 2 tenha o endereço IP 
172.15.20.8.

O roteador A é capaz de seguir duas roO roteador A é capaz de seguir duas ro--
tas:tas:

1. Transmitir diretamente para o rotea-
dor D ou;

2. Passar pelos roteadores B e C para 
chegar ao roteador D.

Quatro redes locais inter-
conectadas por roteadores.

Cada computador de cada 
rede possui seu endereço 
MAC (enlace).

Cada estação tem um en-
dereço IP (rede).
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A decisão por qual caminho o pacote deve trafe-
gar é baseada em dois protocolos:
● Protocolo RIP (Routing Information Protocol – 

Protocolo de Informação de Roteamento)
● Protocolo OSPF (Open Shortest Path First – 

Protrocolo Aberto Baseado no Estado do Link)



72

Protocolo RIP

● Usa mecanismo baseado na distância entre os 
roteadores.

● Essa distância é medida em hops (saltos).
● Na transmissão de pacotes, o protocolo RIP 

usa a rota cuja quantidade de saltos é menor.
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Protocolo OSPF

● Primeiro caminho mais curto aberto.
● Usa o mesmo mecanismo do RIP.
● Se preocupa com a qualidade da comunicação entre 

os roteadores.
● A escolha do caminho é baseada no congestiona-

mento ou funcionamento dos roteadores.
● Usa a rota que tiver com o tráfego mais rápido como 

intermediária para a passagem dos pacotes.
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●
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