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Capítulo 4: camada de rede 

Objetivos do capítulo:  
v  Entender os princípios dos serviços da camada de 

rede: 
§  Modelos de serviço da camada de rede 
§  Repasse e roteamento 
§  Como um roteador trabalha 
§  Roteamento (seleção de caminho) 
§  broadcast, multicast 

v  Implementação na Internet 
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Capítulo 4 

v  Introdução 
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Camada de Rede 
v  Transporte de segmentos 

de um hospedeiro origem 
ao destino 

v  No lado de origem, 
encapsula segmentos em 
datagramas 

v  No lado destinatário, 
entrega segmentos para a 
camada de transporte 

v  Roteador examina campos 
de cabeçalho em todos os 
datagramas IP que passam 
por ele 
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Duas funções chave 

v  Repasse: move pacotes 
da entrada do roteador 
para o roteador 
apropriado de saída 

v  Routeamento: determina a 
rota tomada pelos 
pacotes da origem ao 
destino.  

§  Algoritmos de roteamento 
 

analogia: 

v  Roteamento: processo de 
planejamento de uma 
viagem da origem ao 
destino 

v  Repasse: processo de 
cruzar um meio 
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1 

2 3 

0111 

Valor no cabeçalho do  
pacote que está chegando 

Algoritmo de roteamento 

Tabela de repasse local 
Valor cabeçalho Enlace saída 

0100 
0101 
0111 
1001 

3 
2 
2 
1 

Relação entre roteamento e repasse 

determina caminho fim a fim  
através da rede 

determina saída local 
para repasse 
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Configuração de conexão 

v  É uma função importante em algumas arquiteturas de 
rede: 
§  ATM, frame relay, X.25 

v  Antes do fluxo de datagramas, dois hospedeiros 
finais e roteadores estabelecem uma conexão virtual 
§  Roteadores são envolvidos na conexão 

v  Serviço de conexão da camada de transporte versus 
rede: 
§  rede: entre dois hospedeiros (podendo envolver 

roteadores no caso de circuitos virtuais) 
§  transporte: entre dois processos  
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Modelo de serviço de rede 
Q: Qual modelo de serviço usar para transportar 
datagramas entre remetente e receptor? 

Exemplo de serviços para 
datagramas individuais: 

v  Entrega garantida 
v  Entrega garantida com 

menos de 40 msec de 
atraso 

Exemplo de serviços para 
um fluxo de 
datagramas: 

v  Entrega de datagramas em 
ordem 

v  Garantia de banda mínima 
para o fluxo 

v  Jitter máximo garantido 
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Modelos de serviço da rede: 
Arquitetura 

de rede 
 

Internet 
 

ATM 
 

ATM 
 

ATM 
 

ATM 

Modelo 
de serviço 
 
Melhor  
esforço 
CBR 
 
VBR 
 
ABR 
 
UBR 

Banda 
 
nenhuma 
 
taxa 
constante 
taxa 
garantida 
mínima 
garantida 
nenhuma 

Perda 
 
não 
 
sim 
 
sim 
 
não 
 
não 

Ordem 
 
não 
 
sim 
 
sim 
 
sim 
 
sim 

Tempo 
 
não 
 
sim 
 
sim 
 
não 
 
não 

Indicação 
congestiona 
 
Não 
 
sem 
congestiona 
sem 
congestiona 
sim 
 
não 

Garantias? 
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Capítulo 4 

v  Redes de circuitos 
virtuais e de 
datagramas 
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Serviços com e sem conexão 

v  Rede de datagramas provê um serviço não 
orientado para conexão 

v  Rede de circuitos virtuais provê um serviço 
orientado para conexão 

v  Semelhante ao TCP/UDP da camada de 
transporte, mas: 
§  serviço: hospedeiro a hospedeiro, ao invés de 

processo a processo 
§  sem escolha: rede provê um ou o outro 
§  implementação: nos roteadores no núcleo da 

rede 
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Circuitos Virtuais 

v  Configuração de cada chamada antes do fluxo de dados 
v  Cada pacote carrega o identificador de CV (e não o 

endereço do hospedeiro destino) 
v  Cada roteador no caminho origem-destino mantém o 

estado de cada conexão passando por ele 
v  Recursos do enlace e do roteador (banda, buffers) 

podem ser alocados para o CV (recursos dedicados) 
 

“caminho de origem-destino é semelhante a um 
circuito telefônico” 
§  em termos de desempenho 
§  em ações de rede ao longo do caminho origem-

destino 
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Implementação de CV 

Um CV consiste de: 
1.  Caminho de origem a destino 
2.  Números de CV, um número para cada circuito ao 

longo do caminho 
3.  Entradas em tabelas de repasse em roteadores 

v  Pacote pertecente a CV carrega o número do 
CV 

v  Número de CV pode mudar em cada enlace. 
§  Novo número de CV é encontrado na tabela de 

repasse 
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Redes de datagramas 
v  Sem estabelecimento de chamada na camada de 

rede 
v  roteadores: não guardam estado da conexão 

§  Não há conceito de “conexão” na camada de rede 
v  Pacotes são repassados usando o endereço destino 

1. envia datagramas 

aplicação 
transporte 

rede 
enlace 
física 

2. recebe datagramas 

aplicação 
transporte 

rede 
enlace 
física 
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1 

2 3 

Tabela de repasse de datagrama 

Valor no cabeçalho do 
pacote que está chegando 

Algoritmo de roteamento 

Tabela de repasse local 
End. destino Enlace saída 

address-range 1 
address-range 2 
address-range 3 
address-range 4 

3 
2 
2 
1 

4 bilhões de endereços IP. 
Ao invés de listar 
endereços de destino 
individuais, lista-se um 
agregado deles 



Camada de Rede 4-16 

Faixa de Endereços Destino 
 
11001000 00010111 00010000 00000000 
até 
11001000 00010111 00010111 11111111 
 
11001000 00010111 00011000 00000000 
até 
11001000 00010111 00011000 11111111   
 
11001000 00010111 00011001 00000000 
até 
11001000 00010111 00011111 11111111   
 
senão 

Enlace 
 
 
0 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
3   
 

Q: O que acontece se não há uma boa divisão de endereços?  

Tabela de repasse de datagrama 
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Prefixo mais longo 

Faixa de endereços de destino 

11001000 00010111 00010*** *********  

11001000 00010111 00011000 ********* 

11001000 00010111 00011*** ********* 
senão	


Dest.: 11001000  00010111  00011000  10101010  

exercício: 
Dest.: 11001000  00010111  00010110  10100001  Qual enlace? 

Qual enlace? 

Quando se olha para uma entrada de tabela de repasse para 
um dado endereço de destino, usa-se o prefixo de endereço 
mais longo que bate com endereço de destino. 

Regra da concordância do prefixo mais longo 

Enlace 

0 

1 

2 

3 
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Rede de datagrama ou CV: por quê? 
Internet (datagrama) 
v  Troca de dados entre 

computadores 
§  Serviço “elástico”, sem 

requisitos de temporização 
estreitos 

v  Muitos tipos de enlaces  
§  Características diferentes 
§  Serviço uniforme raro 

v  Sistemas finais 
“inteligentes” (computador) 
§  Pode adaptar, controlar 

desempenho, recuperação de 
erro 

§  Núcleo de rede simples, 
mas complexidade na 
borda 

ATM (CV) 
v  Evoluiu da telefonia 
v  Conversação humana:  

§  Temporização rigorosa, 
requisitos de confiança 

§  Necessário para garantia de 
serviço 

v  Terminais “burros” 
§  Telefones 
§  Complexidade no núcleo 

da rede 
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Capítulo 4 

v  O que há dentro de 
um roteador? 
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Visão da arquitetura de um roteador 
Duas funções chave do roteador:  
v  Roda algoritmos/protocolos de roteamento (RIP, OSPF, 

BGP) 
v  Repasse de datagramas do enlace de entrada para saída 

elemento de 
comutação 

processador 
de roteamento 

portas de entrada portas de saída 

painel de repasse de 
dados (hardware) 

roteamento, gerenciamento 
painel de controle (software) 

Tabelas de repasse computadas, 
empurradas nas portas de entrada 
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Capítulo 4 

v  IP: Internet Protocol 
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A camada de rede da Internet 

tabela 
repasse 

Roteamento 
•  seleção caminho 
•  RIP, OSPF, BGP 

Protocolo IP 
•  convenções de endereços 
•  formato do datagrama 
•  convenções de pacotes 

Protocolo ICMP 
•  relatório de erros 
•  sinalizar roteador 

Camada de transporte: TCP, UDP 

Camada de enlace 

Camada física 

camada 
de rede 
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ver Tamanho (bytes) 

32 bits 

dados 
(tamanho variável, 

tipicamente um segmento 
TCP ou UDP 

16-bit identifier 
header 

 checksum 
time to 

live 

Endereço de 32 bits da origem 

head. 
len 

tipo de 
serviço 

flgs fragment 
 offset 

upper 
 layer 

Endereço de 32 bits do destino 

Opções (se houver) 

Formato do datagrama IP 
Número da versão 

do protocolo IP 

tamanho do cabeçalho 
 (bytes) 

protocolo da 
camada superior 

comprimento do 
datagrama 

“tipo” de dado  
Para 
fragmentação/ 
remontagem número máximo 

de hops 
(decrementado em  

cada roteador) 

timestamp, 
registro de rota,  
especificar 
lista de  
roteadores  
para visitar. 

Quanto de 
sobrecaraga? 

v  20 bytes de TCP 
v  20 bytes de IP 
v  = 40 bytes + 

sobrecarga da 
camada de 
aplicação 
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ID 
=x 

offset 
=0 

fragflag 
=0 

length 
=4000 

ID 
=x 

offset 
=0 

fragflag 
=1 

length 
=1500 

ID 
=x 

offset 
=185 

fragflag 
=1 

length 
=1500 

ID 
=x 

offset 
=370 

fragflag 
=0 

length 
=1040 

Um datagrama grande é quebrado 
em diversos datagramas menores 

exemplo: 
v  Datagrama de 4000 

bytes 
v  MTU = 1500 bytes 

1480 bytes no 
campo de dados 

offset (deslocamento) = 
1480/8  

Fragmentação IP, reconstrução 
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Capítulo 4 

v  IP: Internet Protocol 
§  Endereçamento IPv4 
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Endereçamento IP: introdução 

v  Endereço IP: 
identificador de 32-bit 
para interface de host, 
roteador 

v  interface: conexão entre 
host/roteador e a 
camada física 
§  Tipicamente, roteadores 

possuem diversas 
interfaces 

§  Tipicamente, hosts 
possuem uma inteface 
ativa (ex., Ethernet 
cabeada, wireless 802.11) 

v  Um endereço IP associado 
a cada interface 

223.1.1.1 

223.1.1.2 

223.1.1.3 

223.1.1.4 223.1.2.9 

223.1.2.2 

223.1.2.1 

223.1.3.2 223.1.3.1 

223.1.3.27 

223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001 

223 1 1 1 
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Sub-rede 

v Endereço IP:  
§ Parte sub-rede (prefixo) 
- bits mais significativos 

§ Parte do host – bits 
menos significativos  

v O que é uma sub-rede? 
§ Interfaces de 
dispositivos com a 
mesma parte de sub-
rede de um endereço IP 

§ Pode fisicamente 
alcançar outros 
dispositivos sem passar 
por roteador 

Rede com 3 sub-redes 

223.1.1.1 

223.1.1.3 

223.1.1.4 223.1.2.9 

223.1.3.2 223.1.3.1 

sub-rede 

223.1.1.2 

223.1.3.27 
223.1.2.2 

223.1.2.1 
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Quantas? 223.1.1.1 

223.1.1.3 

223.1.1.4 

223.1.2.2 223.1.2.1 

223.1.2.6 

223.1.3.2 223.1.3.1 

223.1.3.27 

223.1.1.2 

223.1.7.0 

223.1.7.1 
223.1.8.0 223.1.8.1 

223.1.9.1 

223.1.9.2 

Sub-redes 
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Endereçamento IP: CIDR 

CIDR: Classless InterDomain Routing 
§  Parte do endereço de sub-rede de tamanho 

arbitrário 
§  Formato do endereço: a.b.c.d/x, onde x é # bits 

na parte de endereço da sub-rede 

11001000  00010111  00010000  00000000 

parte  
sub-rede 

parte 
host 

200.23.16.0/23 
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Obtenção de endereços IP 
Um ISP pode dividir um bloco de endereços e entregar 

para seus clientes 

Bloco do ISO       11001000  00010111  00010000  00000000    200.23.16.0/20  
 
Organização 0    11001000  00010111  00010000  00000000    200.23.16.0/23  
Organização 1    11001000  00010111  00010010  00000000    200.23.18.0/23  
Organização 2    11001000  00010111  00010100  00000000    200.23.20.0/23  
   ...                                          …..                                   ….                …. 
Organização 7    11001000  00010111  00011110  00000000    200.23.30.0/23  
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Como obter um IP na rede? 
Q: Como um host consegue um endereço IP? 
 
v  Configuração estática dos sistemas operacionais 
v  DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol - 

Protocolo de Configuração Dinâmica de 
Hospedeiros: obter dinamicamente um endereço 
de um servidor 
§  “plug-and-play”  
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DHCP server: 223.1.2.5 Cliente entrando 
na rede 

DHCP discover 

src : 0.0.0.0, 68      
dest.: 255.255.255.255,67 
yiaddr:    0.0.0.0 
transaction ID: 654 
DHCP offer 

src: 223.1.2.5, 67       
dest:  255.255.255.255, 68 
yiaddrr: 223.1.2.4 
transaction ID: 654 
lifetime: 3600 secs 

DHCP request 
src:  0.0.0.0, 68      
dest::  255.255.255.255, 67 
yiaddrr: 223.1.2.4 
transaction ID: 655 
lifetime: 3600 secs 

DHCP ACK 
src: 223.1.2.5, 67       
dest:  255.255.255.255, 68 
yiaddrr: 223.1.2.4 
transaction ID: 655 
lifetime: 3600 secs 

DHCP cenário cliente-servidor 
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DHCP: mais do que endereço IP 

DHCP retorna:  
§  Endereço IP 
§  Endereço de gateway para o cliente 
§  Nome e endereço IP do servidor de DNS 
§  Máscara de rede (indicando a rede versus parte de 

endereço de host) 
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v  laptop conectando 
necessita de seu 
endereço IP, gateway, 
DNS: usa DHCP 

Roteador com 
servidor de DHCP  

v  Pedido DHCP encapsulado 
em UDP, encapsulado em IP, 
encapsulado em 802.3 
Ethernet 

 v  Quadro Ethernet broadcast 
(dest: FFFFFFFFFFFF) na LAN, 
recebido no roteador 
rodando o servidor DHCP 

v  Ethernet demultiplexado 
para IP demultiplexado, UDP 
demultiplexado para DHCP  

168.1.1.1 
 

DHCP 
UDP 

IP 
Eth 
Phy 

DHCP 

DHCP 

DHCP 

DHCP 

DHCP 

DHCP 
UDP 

IP 
Eth 
Phy 

DHCP 

DHCP 

DHCP 

DHCP DHCP 

DHCP: exemplo 
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v  Servidor DHCP formula 
o DHCP ACK contendo 
o IP do cliente, o IP do 
gateway, nome & IP do 
servidor de DNS 

v  encapsulamento do 
servidor de DHCP, 
quadro mandado para o 
cliente, demultiplexado 
pelo DHCP do cliente 

DHCP: exemplo 

router with DHCP  
server built into  
router 

DHCP 

DHCP 

DHCP 

DHCP 

DHCP 
UDP 

IP 
Eth 
Phy 

DHCP 

DHCP 
UDP 

IP 
Eth 
Phy 

DHCP 

DHCP 

DHCP 

DHCP 

v  cliente agora sabe seu IP, 
nonme e IP do servidor 
de DNS, IP do seu 
gateway (roteador) 
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DHCP: saída 
Wireshark  

Message type: Boot Reply (2) 
Hardware type: Ethernet 
Hardware address length: 6 
Hops: 0 
Transaction ID: 0x6b3a11b7 
Seconds elapsed: 0 
Bootp flags: 0x0000 (Unicast) 
Client IP address: 192.168.1.101 (192.168.1.101) 
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0) 
Next server IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1) 
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0) 
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a) 
Server host name not given 
Boot file name not given 
Magic cookie: (OK) 
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP ACK 
Option: (t=54,l=4) Server Identifier = 192.168.1.1 
Option: (t=1,l=4) Subnet Mask = 255.255.255.0 
Option: (t=3,l=4) Router = 192.168.1.1 
Option: (6) Domain Name Server 
     Length: 12; Value: 445747E2445749F244574092;  
      IP Address: 68.87.71.226; 
      IP Address: 68.87.73.242;  
      IP Address: 68.87.64.146 
Option: (t=15,l=20) Domain Name = "hsd1.ma.comcast.net." 
 

resposta 

Message type: Boot Request (1) 
Hardware type: Ethernet 
Hardware address length: 6 
Hops: 0 
Transaction ID: 0x6b3a11b7 
Seconds elapsed: 0 
Bootp flags: 0x0000 (Unicast) 
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0) 
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0) 
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0) 
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0) 
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a) 
Server host name not given 
Boot file name not given 
Magic cookie: (OK) 
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Request 
Option: (61) Client identifier 
     Length: 7; Value: 010016D323688A;  
     Hardware type: Ethernet 
     Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a) 
Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 192.168.1.101 
Option: (t=12,l=5) Host Name = "nomad" 
Option: (55) Parameter Request List 
     Length: 11; Value: 010F03062C2E2F1F21F92B 
     1 = Subnet Mask; 15 = Domain Name 
     3 = Router; 6 = Domain Name Server 
     44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server 
     …… 

pedido 
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NAT: network address translation 

10.0.0.1 

10.0.0.2 

10.0.0.3 

10.0.0.4 

138.76.29.7 

rede local 
(e.g., rede doméstica) 

10.0.0/24 

resto da 
Internet 

datagramas com origem ou  
destino na própria rede tem 
endereço 10.0.0/24 para origem, 
destino (como sempre) 

Todos os datagramas saindo  
da rede local têm o mesmo 

endereço NAT IP de 
origem: 138.76.29.7, 

diferentes números de 
portas de origem 
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motivação: rede local usa somente um IP, mas é preciso 
pensar na rede mundial: 
§ Não é necessária uma faixa de endereços do ISP:  

somente um IP para todos os dispositivos 
§  Pode mudar o IP dos dispositivos locais sem a 

necessidade de comunicar o mundo externo 
§  Pode mudar de ISP sem necessidade de mudar os 

IPs dos dispositivos locais 
§ Dispositivos na rede local não precisam ficar 

explicitamente expostos, visíveis para a rede 
mundial 

 

NAT: network address translation 
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10.0.0.1 

10.0.0.2 

10.0.0.3 

S: 10.0.0.1, 3345 
D: 128.119.40.186, 80 

1 
10.0.0.4 

138.76.29.7 

1: host 10.0.0.1  
envia datagrama para  
128.119.40.186, 80 

Tabela de tradução NAT 
Endereço WAN         Endereço LAN 
138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345 
……                                         …… 

S: 128.119.40.186, 80  
D: 10.0.0.1, 3345 
 

4 

S: 138.76.29.7, 5001 
D: 128.119.40.186, 80 2 

2: roteador NAT 
muda datagrama 
de end. origem de 
10.0.0.1, 3345 para 
138.76.29.7, 5001, 
atualiza tabela 

S: 128.119.40.186, 80  
D: 138.76.29.7, 5001 
 

3 
3: resposta chega 
 ao destino: 
 138.76.29.7, 5001 

4: roteador NAT 
muda datagrama 
de destino de 
138.76.29.7, 5001 para 10.0.0.1, 3345  
 

NAT: network address translation 
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IP: Internet Protocol 
§  ICMP 
§  IPv6 

Capítulo 4 
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ICMP: internet control message protocol 

v  Usado pelos hosts & 
roteadores para troca de 
informações em nível rede 
§  Relatório de erro: host, 

rede, porta, protocolo 
inalcançáveis 

§  echo request/reply (usado 
pelo ping) 

v  Camada de rede “sobre” 
IP: 
§  Msgs ICMP carregados em 

datagramas IP 

v  Mensagem ICMP: tipo, 
código mais 8 bytes de 
datagrama IP 

Tipo  Código descrição 
0        0         echo reply (ping) 
3        0         dest. network unreachable 
3        1         dest host unreachable 
3        2         dest protocol unreachable 
3        3         dest port unreachable 
3        6         dest network unknown 
3        7         dest host unknown 
4        0         source quench (congestion 
                     control - not used) 
8        0         echo request (ping) 
9        0         route advertisement 
10      0         router discovery 
11      0         TTL expired 
12      0         bad IP header 
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Traceroute e ICMP 
v  Origem envia um série de 

segmentos UDP para o 
destino 

v  Quando o n-ésimo 
conjunto de datagramas 
chega ao n-ésimo 
roteador: 
§  roteador descarta os 

datagramas 
§  e envia uma mensagem 

ICMP à origem (tipo 11, 
código 0) 

§  Mensagem ICMP inclui 
nome do roteador e IP 

v  Quando mensagens ICMP 
chegam, origem registra 
RTTs 

3 probes 

3 probes 

3 probes 
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IPv6: motivação 
v  Motivação inicial: endereçamento de 32 bits se esgota.   
v  Motivação adicional: 

§  Formato de cabeçalho desenvolvido para ajudar na 
velocidade de processamento e repasse 

§  Mudanças no cabeçalho para facilitar QoS 

Formato datagrama IPv6:  
§  Cabeçalho e tamanho fixo em 40 bytes 
§  Não permite fragmentação e remontagem em roteadores 

intermediários; somente pela fonte e destino 
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Formato datagrma IPv6 

dados 

Endereço Destino 
(128 bits) 

Endereço Origem 
(128 bits) 

Comprimento carga Prox hdr Limite salto 
Rótulo de fluxo pri ver 

32 bits 
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Algoritmos de roteamento 

Capítulo 4 
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1 

2 3 

0111 

Valor no cabeçalho do  
pacote que está chegando 

Algoritmo de roteamento 

Tabela de repasse local 
Valor cabeçalho Enlace saída 

0100 
0101 
0111 
1001 

3 
2 
2 
1 

Relação entre roteamento e repasse 

determina caminho fim a fim  
através da rede 

determina saída local 
para repasse 
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u 

y x 

w v 

z 
2 

2 
1 3 

1 

1 
2 

5 
3 

5 

grafo: G = (N,E) 
 
N = conjunto de roteadores = { u, v, w, x, y, z } 
 
E = conjunto de enlaces = 
   = { (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) } 

Abstração em Grafo 
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Graph abstraction: costs 

u 

y x 

w v 

z 
2 

2 
1 3 

1 

1 
2 

5 
3 

5 c(x,x’) = custo do enlace (x,x’) 
      ex., c(w,z) = 5 
 
Custo pode sempre ser 1, ou  
relacionado à banda, 
ou relacionado à  
congestionamento 

Custo do caminho (x1, x2, x3,…, xp) = c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)   

Pergunta Chave: qual é o caminho de menor custo entre u e z? 
Algoritmo de roteamento: algoritmo que encontra o caminho 
de menor custo 
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Algoritmo de Dijsktra 
1  Inicialização:  
2    N' = {u}  
3    Para todo nó v  
4      se v é adjacente a u  
5          então D(v) = c(u,v)  
6      senão D(v) = ∞  
7  
8   Loop  
9     Encontre w não em N' tal que D(w) é um mínimo  
10    Adicione w a N'  
11    atualize D(v) para todo v adjacente a w e não em N' :  
12       D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )  
13    /* novo custo para v é custo antigo de v ou um conhecido  
14     custo de caminho mais curto para w mais o custo de w a v */  
15  Até que todos os nós em N'  
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w 3 

4 

v 

x 

u 

5 

3 
7 4 

y 
8 

z 
2 

7 
9 

Algoritmo de Dijkstra: exemplo 
Passo 

 
N' 

D(v) 
p(v) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

D(w) 
p(w) 

D(x) 
p(x) 

D(y) 
p(y) 

D(z) 
p(z) 

u ∞  ∞  7,u 3,u 5,u 
uw ∞  11,w  6,w 5,u 

14,x  11,w  6,w uwx 
uwxv 14,x  10,v  

uwxvy 12,y  

notas: 
v  Construir a árvore de caminho 

mais curto através do caminho 
dos nós predecessores 

uwxvyz 

ex.  D(v) =min(D(v),D(w)+ c(w,v))
                  =min{7,3+3} = 6
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w 3 

4 

v 

x 

u 

5 

3 
7 4 

y 
8 

z 
2 

7 
9 

v 
x 
y 
w 
z 

(u,w) 
(u,x) 

(u,w) 
(u,w) 
(u,w) 

destino enlace 

Tabela de repasse 
resultante em u: 

Algoritmo de Dijkstra: exemplo 

Camada de Rede 


