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Historia

�Antes do advento de computadores 
baseadas em algum tipo de sistema de 
telecomunicação, a comunicação entre 
máquinas calculadoras e computadores máquinas calculadoras e computadores 
antigos era realizada por usuários 
humanos através do carregamento de 
instruções entre eles 



Continuação...

� Em setembro de 1940, George Stibitz usou uma 
máquina de teletipo para enviar instruções para um 
conjunto de problemas a partir de seu Model K na 
Faculdade de Dartmouth em Nova Hampshire para a 
sua em Nova Iorque e recebeu os resultados de volta sua em Nova Iorque e recebeu os resultados de volta 
pelo mesmo meio. Esta foi a primeira transmissão de 
dados entre dispositivos.



Rede de Computadores

� Consiste em 2 (dois) ou mais computadores e 
outros dispositivos ligados entre si e 
compartilhando dados, impressoras, trocando 
mensagens (e-mails), etc. Internet é um exemplo mensagens (e-mails), etc. Internet é um exemplo 
de Rede. 

� Existem várias formas e recursos de vários 
equipamentos que podem ser interligados e 
compartilhados, mediante meios de acesso, 
protocolos e requisitos de segurança. 





Segundo a extensão geográfica:

� SAN (Storage Area Network) 

� LAN (Local Area Network) 

� PAN (Personal Area Network) 

� MAN (Metropolitan Area Network) � MAN (Metropolitan Area Network) 

� WAN (Wide Area Network) 

� RAN (Regional Area Network) 

� CAN (Campus Area Network) 



SAN (Storage Area Network) 

� Na computação, um storage area network (área de 
armazenamento em rede, em português) é uma rede 
projetada para agrupar dispositivos de 
armazenamentos de computador. Os SANs são mais 
comuns nos armazenamentos de grande porte.comuns nos armazenamentos de grande porte.

� Existem duas variações de SANs:



Continuação...

�Um storage area network (área de 
armazenamento em rede, em português) 
é uma rede projetada para agrupar 
dispositivos de armazenamentos de dispositivos de armazenamentos de 
computador. Os SANs são mais comuns 
nos armazenamentos de grande porte. 



Continuação...

�Os storage networks, ou redes de 
armazenamento, são diferenciadas de 
outras formas de armazenamento em 
rede pelo método de acesso em baixo rede pelo método de acesso em baixo 
nível que eles apresentam. O tráfego de 
dados nessas redes é bastante similar a 
aqueles usados internamente em discos, 
como ATA e SCSI.



LAN (Local Area Network) 

�LANs (Local Area Network, "rede de área 
local" ) são redes utilizadas na 
interconexão de equipamentos 
processadores com a finalidade de troca processadores com a finalidade de troca 
de dados. Tais redes são denominadas 
locais por cobrirem apenas uma área 
limitada (10 Km no máximo, quando 
passam a ser denominadas WANs ) 



Continuação...

�As LANs são utilizadas para conectar 
estações, servidores, periféricos e outros 
dispositivos que possuam capacidade de 
processamento em uma casa, escritório, processamento em uma casa, escritório, 
escola e edifícios próximos.



PAN (Personal Area Network) 

� Rede de área pessoal, tradução de Personal Area 

Network (ou PAN), é uma tecnologia de rede formada 
por nós (dispositivos conectados à rede) muito 
próximos uns dos outros (geralmente não mais de uma 
dezena de metros). Por exemplo, um computador dezena de metros). Por exemplo, um computador 
portátil conectando-se a um outro e este a uma 
impressora.

� São exemplos de PAN as redes do tipo Bluetooth e 
UWB.



MAN (Metropolitan Area 

Network) 

� Uma Metropolitan Area Network ou Rede de Área 
Metropolitana é uma rede de comunicação que 
abrange uma cidade. O exemplo mais conhecido de 
uma MAN é a rede de televisão a cabo disponível em 
muitas cidades. muitas cidades. 



WAN (Wide Area Network) 

� A Wide Area Network (WAN), Rede de área 
alargada ou Rede de longa distância, também 
conhecida como Rede geograficamente distribuída, 
é uma rede de computadores que abrange uma grande 
área geográfica, com freqüência um país ou área geográfica, com freqüência um país ou 
continente. Difere, assim, das PAN, das LAN e das 
MAN.



Continuação...

� A história da WAN começa em 1965 quando Lawrence 
Roberts e Thomas Merril ligaram dois computadores, 
um TX-2 em Massachussets a um Q-32 na Califórnia, 
através de uma linha telefónica de baixa velocidade, 
criando a primeira rede de área alargada (WAN). A criando a primeira rede de área alargada (WAN). A 
maior WAN que existe é a Internet.



RAN (Regional Area 

Network) 

� RAN é a sigla para Regional area network, uma 
rede de dados que interconecta negócios, 
residências e governos em uma região geográfica 
específica. RANs são maiores que local area específica. RANs são maiores que local area 
networks (LANs) e metropolitan area networks
(MANs), mas menores que wide area networks
(WANs). RANs são comumente caracterizadas 
pelas conexões de alta velocidade utilizando cabo 
de fibra óptica ou outra mídia digital. 



CAN (Campus Area Network) 

� A CAN (Campus Area Network) é uma rede que 
usa ligações entre computadores localizados em 
áreas de edifícios ou prédios diferentes, como em 
campus universitários ou complexos industriais.

� Deve também usar links (ligações) típicos de LANs 
(Local Area Networks) ou perde-se seu caráter de 
CAN para tornar-se uma MAN ou WAN, 
dependendo de quem seja o dono do link usado.





Rede em anel (Ring) 



Definição

� A topologia de rede em anel consiste em estações 
conectadas através de um circuito fechado, em série, 
formando um circuito fechado (anel). O anel não 
interliga as estações diretamente, mas consiste de uma 
série de repetidores ligados por um meio físico, sendo série de repetidores ligados por um meio físico, sendo 
cada estação ligada a estes repetidores. É uma 
configuração em desuso. 



Rede em barramento (Bus) 



Definição

� No modelo de conexão denominado rede em bus, 
também conhecido como barramento -, todos os 
computadores são ligados em um mesmo barramento 
físico de dados. Apesar de os dados não passarem por 
dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode 
“escrever” no barramento num dado momento. Todas 
as outras “escutam” e recolhem para si os dados 
destinados a elas. 



Continuação...

�Quando um computador estiver 
transmitindo um sinal, toda a rede fica 
ocupada e se outro computador tentar 
enviar outro sinal ao mesmo tempo, enviar outro sinal ao mesmo tempo, 
ocorre uma colisão e é preciso reiniciar a 
transmissão. 



Rede em estrela (Star) 



Definição
� A topologia estrela é caracterizada por um 

elemento central que "gerencia" o fluxo de dados 
da rede, estando diretamente conectado (ponto-
a-ponto) a cada nó, daí surgiu a designação 
"Estrela". Toda informação enviada de um nó "Estrela". Toda informação enviada de um nó 
para outro deverá obrigatoriamente passar pelo 
ponto central, ou concentrador, tornando o 
processo muito mais eficaz, já que os dados não 
irão passar por todas as estações. 


