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Redes Backbone 

 

Um backbone permite que diversas LANs possam se 

conectar. Em uma backbone de rede, não há estações  

diretamente conectadas ao backbone; as estações são  

parte de uma LAN, e o backbone conecta as LANs. 



“O backbone pode ser comparado a uma grande estrada. Durante 

toda a sua extensão há entradas e saídas para diversas cidades, que 

seriam essas redes de menor porte. Todas essas vias [ou pequenas  

redes] estão conectadas à estrada principal [backbone]”, compara  

Eduardo Parajo, presidente da Associação Brasileira dos  

Provedores de Internet (Abranet). 



Backbone de Barramento 

Em um backbone de barramento, a topologia do 

backbone é um barramento. O backbone em si pode  

usar um dos protocolos que suportam uma topologia  

de barramento como 10Base5 ou 10Base2 (cabos  

coaxiais). 

Exemplo: Prédios de um ou vários andares em um  

campus. 



*Bridge - filtra frames para determinar se um frame deve ser encaminhado 

ou descartado (ponte). 



Backbone em Estrela 

Num backbone em estrela, algumas vezes  

denominados backbone comutado ou colapsado, a  

topologia do backbone é uma estrela. 

 

Nessa configuração, o backbone é apenas um switch  

(por isso é chamado, erroneamente, backbone  

colapsado) que interliga as LANs. 



Os backbones em estrela são usados, na maior parte 

das vezes, como um backbone de distribuição dentro  

de um prédio. Em um prédio com vários andares,  

normalmente encontramos uma LAN que atende a  

cada andar. Um backbone em estrela interliga essas  

LANS. A rede backbone, que é um simples Switch,  

pode ser instalada no térreo ou no primeiro andar e  

cabos distintos podem ser estendidos do Switch para  

cada LAN. 





Interligando LANs Remotas 

Outra aplicação comum para uma rede backbone é interligar 

LANs remotas. Esse tipo de rede backbone é útil quando uma  

empresa possui vários escritórios com LANs e precisa  

interligá-los. 

A conexão pode ser feita por meio de bridges, algumas vezes,  

denominadas bridges remotas. As bridges atuam como 

dispositivos de conexão interligando LANs e redes ponto-a- 

ponto como linhas telefônicas alugadas ou linhas ADSL. 





LANs VIRTUAIS 



LANs VIRTUAIS 

Uma VLAN (Virtual Local Area Network ou Rede  

Local Virtual) é uma rede local que agrupa um 

conjunto de máquinas de maneira lógica (software) e  

não física. 

 

Uma estação é considerada parte de uma LAN se  

pertencer fisicamente a ela. 

 



LANs Comutadas 



A ideia central da tecnologia VLAN é dividir uma LAN 

em segmentos lógicos, em vez de físicos. Uma LAN 

pode ser dividida em diversas LANs lógicas denominadas  

VLANs. 

Qualquer estação pode ser transferida logiamente para  

outra VLAN. 

Todos os membros pertecentes a uma VLAN podem receber 

mensagens de broadcast enviadas para essa VLAN em  

particular. 

 

 





A tecnologia VLAN até permite o agrupamento de  

estações conectadas a Switches distintos em uma  

VLAN. 

A figura a seguir exibe uma rede local backbone com  

dois Switches e três VLANs. 

 

Estações dos Switches A e B pertencem a cada VLAN. 





Observação: Essa é uma boa configuração para  

uma empresa com dois prédios separados. Cada  

prédio pode ter sua própria LAN comutada  

interligada a um backbone. Pessoas no primeiro e  

no segundo prédio podem fazer parte do mesmo  

grupo de trabalho, embora estejam conectadas a  

LANs físicas distintas. 

 

 



Estática x Dinâmica 

Estáticas: Estas são baseadas em portas, ou seja, você 

diz que qualquer dispositivo que se conecte a uma 

determinada porta do switch pertence a uma 

determinada VLAN.                                                                                                                                                                     

Dinâmicas: Estas são baseadas em endereços MAC. O 

administrador da rede, deve previamente cadastrar os 

endereços MAC das estações e associar os mesmos a 

suas respectivas VLANS. Com isso, quando o usuário 

plugar seu micro na rede, independente da porta, ele 

será alocado para a VLAN correta. 



Protocolos de Implementação 

Atualmente existem dois protocolos amplamente usados na  

configuração de VLANS. 

Estes protocolos são utilizados em troncos de ligação entre  

switch. 

 

ISL –  Este é um protocolo proprietário da Cisco usados em  

um enlace tronco.                                                                                                                                                                                                                               

802.1Q – Define o formato para identificação de frames. 



Vantagens 

● Redução do tamanho e aumento do número de 

domínios de broadcast; 

● Agrupamento lógico de usuários e de recursos 

conectados em portas administrativamente definidas 

no switch; 

● VLANs podem ser organizadas por localidade, 

função, departamento etc., independente da 

localização física dos recursos; 

● Melhor gerenciabilidade e aumento de segurança da 

rede local (LAN); 

● Flexibilidade e escalabilidade. 
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