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Topologia da Rede Local

Como conectar fisicamente 
computadores em uma rede local?

hub ou
switch

outra 
rede

Topologia em estrelaTopologia em
barramento

gateway

outra 
rede

outra 
rede

Topologia em anel
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Topologia da Rede Local
Vantagens e desvantagens?

Topologia em barramento até meados de 1990

Topologia em anel (IBM Token Ring)

Topologia em estrela domina hoje em dia

robustez é o nome do jogo!

Escolha de equipamento: hub ou switch
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Hubs
Repetidores “burros” na camada física

Bits que chegam em uma porta são transmitidos 
para todas as outras portas

Todos hosts ligados a um hub podem colidir ao 
mesmo tempo

Não possui buffers, não opera CSMA/CD

twisted pair

hub
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Switch
Dispositivo ativo da camada de enlace
armazena e retransmite frames Ethernet
examina endereço MAC, envia 
seletivamente para uma ou mais portas

utiliza CSMA/CD para acessar segmento

transparente: hosts não sabem da 
existência dos switches

Plug-and-play, auto-aprendizado: não 
precisam ser configurados, aprendem 
endereço MAC

Como?
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Permite transmissão 
simultânea
Hosts têm conexão dedicada 
e direra com switch
Switch armazena frames
Protocolo Ethernet em cada 
enlace, mas sem colisão (full 
duplex)

cada enlace tem seu 
próprio domínio de colisão

switching: transmissões de 
A-para-A’ e B-para-B’ 
simultaneamente sem 
colisões

impossível com hubs

A

A’

B

B’

C

C’

switch com seis portas
(1,2,3,4,5,6)  

1 2
3

45

6

Switch



 

Figueiredo – 2011

Switches e Roteadores

Roteadores: camada de rede 
examinam cabeçalho da camada de redes

Tabela de roteamento; algoritmos de roteamento 
(mais ativo)

Switches: camada de enlace

examinam cabeçalho da camada de enlace

Tabela de enlace; algoritmos de aprendizado (mais 
passivo)

Level-3 switches

Confusão geral?

Ambos dispositivos storeandforward 
(armazenam e retransmitem)
Há diferenças?
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