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Interface de Rede

• As interfaces de rede no GNU/Linux 
estão localizadas no diretório /dev e 
a maioria é criada dinamicamente 
pelos softwares quando são 
requisitadas. Este é o caso das 
interfaces ppp e plip que são criadas 
dinamicamente pelos softwares.



Identificação de interfaces de rede no Linux

• eth? - Placa de rede Ethernet 
eWaveLan. 

• ppp? - Interface de rede PPP (protocolo 
ponto a ponto). 

• slip? - Interface de rede serial 
• eql - Balanceador de tráfego para 

múltiplas linhas 
• plip? - Interface de porta paralela 
• arc?e,arc?s - Interfaces Arcnet 
• sl?,ax? - Interfaces de rede AX25 

(respectivamente para kernels 2.0.xx e 
2.2.xx.



Identificação de interfaces de rede no Linux

• fddi? - Interfaces de rede FDDI. 
• dlci??,sdla? - Interfaces Frame Relay, 

respectivamente para para dispositivos 
de 

•  encapsulamento DLCI e FRAD. 
• nr? - Interface Net Rom 
• rs? - Interfaces Rose 
• st? - Interfaces Strip (Starmode Radio 

IP) 
• tr? - Token Ring



A interface loopback

• A interface loopback é um tipo especial 
de interface que permite fazer 
conexões com você mesmo. Todos os 
computadores que usam o protocolo 
TCP/IP utilizam esta interface e 
existem várias razões porque precisa 
fazer isto, por exemplo, você pode 
testar vários programas de rede sem 
interferir com ninguém em sua rede. 



A interface loopback

• Por convenção, o endereço IP 
127.0.0.1 foi escolhido especificamente 
para a loopback. 

• Assim, ao se abrir uma conexão telnet 
para 127.0.0.1, abrirá uma conexão 
para o próprio computador local. 
!
 ifconfig lo 127.0.0.1



Atribuindo um endereço de rede

• Após configurada fisicamente, a 
interface precisa receber um endereço 
IP para ser identificada na rede e se 
comunicar com outros computadores, 
além de outros parâmetros como o 
endereço de broadcast e a máscara de 
rede. O  comando usado para fazer 
isso é o ifconfig (interface configure). 

• Para verificar a configuração atual da 
interface de rede, usa-se o comando 
ifconfig



Endereçamento IP

• endereço IP: identificador de 32-bits para 
interface de estação, roteador 

• interface: conexão entre estação, roteador e 
enlace físico 
• roteador típico tem múltiplas interfaces 
• estação pode ter múltiplas interfaces 
• endereço IP associado à interface, não à 

estação ou roteador



Endereçamento IP
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Atribuindo um endereço de rede

 ! Para configurar a interface de rede 
Ethernet (eth0) com o endereço 
192.168.1.1, máscara de rede 
255.255.255.0, podemos usar o 
comando: 

!
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up 
!
! Para desativar a inferface utiliza-se 

o comando: 
!
ifconfig eth0 down



Arquivos de configuração

• ifcfg-ethN: é o arquivo de configuração 
de cada uma das interfaces de redes. 
Localização /etc/sysconfg/network-
scripts/ifcfg-ethN 

• network:  é o arquivo que define o 
nome da máquina e quem é o roteador 
padrão. Localizado em /etc/sysconfig/
network 

• resolv.conf:  é o arquivo que contém  
definido(s) qual(is) é(são) o(s) 
servidor(es) de DNS da máquina. 
Localização /etc/resolv.conf



Roteadores e sub-redes

• Um roteador possui a função de receber um 
pacote da camada 3 (PDU – Protocol Data 
Unit). em uma interface, verificar a existência 
de erros, e se tudo parecer correto, o 
endereço de destino deve ser comparado 
com a tabela de roteamento. Tal tabela irá 
designar em qual interface o pacote será 
encaminhado para atingir a rede de destino. 

• Roteamento é quando uma máquina com 
múltiplas conexões de rede decide onde 
entregar os pacotes IP que recebeu, para que 
cheguem ao seu destino.



Roteadores

• Todos os nomes que se dá aos roteadores 
são descritivos de uma função 
desempenhada por esse dispositivo. 

• interface message processor: representa a 
função de comutar os pacotes de uma rede 
para outra. 

• Gateway: Representa a passagem dos dados 
de uma rede para chegar a outra rede. 

• Intermediate System: mostra o papel de 
intermediário, elo de ligação entre os 
sistemas finais.



Roteamento

• Cada computador mantém uma lista de 
regras especiais de roteamento, 
chamada tabela de roteamento. Esta 
tabela contém colunas que tipicamente 
contém no mínimo três campos: 
• endereço de destino. 
• nome da interface a que o datagrama 

deve ser roteado; 
• (opcional) endereço IP da outra 

máquina que levará o datagrama em 
seu próximo passo através da rede.



Interfaces do roteador

• Nas redes com mais de um caminho para o 
mesmo destino, os roteadores tem a função 
de encontrar o melhor caminho.  

• Nem sempre o melhor caminho é o mais 
curto.  

• A decisão precisa ser baseada em métricas, 
como a taxa de perdas, o atraso e a banda 
disponível. 

• Os procedimentos para encontrar esse 
caminho e compartilhar essa informação 
com os demais roteadores são 
denominados protocolos de roteamento.



Roteamento



Interfaces de configuração e comutação

• Console: Do terminal (um computador 
conectado ao roteador através da porta 
do console) 

• Auxiliar: Através do modem 
• Terminais virtuais: (VTY 0 a 4) , 

depois de ter sido instalado na rede, 
través de telnet ou SSH 

• Outras formas de acesso para 
configuração: 
• Servidor de TFTP, 
• Estação de gerência SNMP 
• Cliente HTTP



Configuração do roteador

• A configuração da rota é feita 
através da ferramenta route. 

• Para adicionar uma rota para a 
rede 192.168.1.0 acessível 
através da interface eth0, basta 
digitar o comando: 
!
route add -net 192.168.1.0 eth0



Estação como roteador

• Para uma estação operar como 
um roteador, são necessários 
duas configurações:  

• Possuir duas interfaces de rede; 
• Setarmos o bit ip_forward para 1 
!
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  
ou 
sysctl –w netipv4 ip_forward



Sub-redes

• Uma sub-rede é um segmento 
físico de um ambiente TCP/IP que 
usa endereços IP derivados de 
um único endereço de rede. 

• Dividir a rede em sub-redes 
requer que cada segmento use 
um endereço de rede diferente, ou 
melhor, o endereço de sub-rede.



Sub-redes

• Um endereço de sub-rede único é 
criado para cada segmento 
através do particionamento dos 
bits do endereço de host em duas 
partes.  

• Uma parte é usada para identificar 
o segmento como uma rede única, 
a a outra parte é usada para 
identificar os hosts.



Vantagens das sub-redes

• Misturar redes de diferentes 
tecnologias, como Ethernet e 
Token-Ring; 

• Superar as limitações das 
tecnologias atuais, como exceder 
o número máximo de hosts por 
segmento; 

• Reduzir congestionamento de 
rede, redirecionando o tráfego e 
reduzindo broadcasts.



Classes IP



Classe A: redes e hosts



Classe B: redes e hosts



Classe C: redes e hosts



Sub-redes
• endereço IP:  

• Identificador da rede (bits de mais alta ordem) 
• Identificador da estação (bits de mais baixa ordem)  

• O que é uma subrede IP? (da perspectiva do endereço 
IP) 
• interfaces de dispositivos com a mesma parte de 

rede nos seus endereços IP 
• podem alcançar um ao outro sem passar por um 

roteador



Sub-redes

223.1.1.2

223.1.1.3

223.1.1.4 223.1.2.9

223.1.2.2

223.1.2.1

223.1.3.2223.1.3.1

223.1.3.27

Esta rede consiste de 3 redes IP

LAN



Sub-redes

Receita 
• desassociar 

cada interface 
do seu 
roteador, 
estação 

• criar “ilhas” de 
redes isoladas 

• cada rede 
isolada é uma 
sub-rede

223.1.1.0/24 223.1.2.0/24

223.1.3.0/24

Máscara da  
sub-rede: /24



NAT - Tradutor de Endereços de Rede

• A tradução de endereço de rede é 
um procedimento que objetiva a 
criação de sub-redes e também a 
segurança destas. 

• Podemos implementar um NAT de 
diversos modos, o mais 
recomendado por medidas de 
segurança é o mascaramento. 
!

Iptables –t nat –A POSTROUTING –s 
192.168.1.0/24 –o eth0 –j MASQUERADE



NAT - Tradutor de Endereços de Rede

10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

rede local 
(e.x., rede caseira) 

10.0.0/24

resto da 
Internet

Datagramas com origem ou 
destino nesta rede usam 
endereços 10.0.0/24 para 

origem e destino (como usual)

Todos os datagramas deixando a 
rede local têm o mesmo único 

endereço IP NAT origem: 
138.76.29.7, e diferentes números 

de porta origem



NAT - Tradutor de Endereços de Rede

• Motivação: a rede local usa apenas um 
endereço IP, no que concerne ao mundo 
exterior: 
• não há necessidade de alocar faixas de 

endereços do ISP, apenas um endereço IP 
é usado para todos os dispositivos 

• pode modificar endereços de dispositivos 
na rede local sem notificar o mundo 
exterior 

• pode trocar de ISP sem mudar os 
endereços dos dispositivos na rede local 

• dispositivos dentro da rede local não são 
explicitamente endereçáveis, i.e., visíveis 
do mundo exterior (um incremento de 
segurança)



NAT - Tradutor de Endereços de Rede

• Implementação: um roteador NAT deve: 
• datagramas saindo: trocar (IP origem, # porta) de 

cada datagrama saindo para (IP NAT, novo # 
porta) 
• . . . clientes/servidores remotos vão responder 

usando (IP NAT, novo # porta) como endereço 
destino. 

• lembrar (na tabela de tradução NAT) cada par de 
tradução (IP origem, # porta) para (IP NAT, novo 
# porta) 

• datagramas entrando: trocar (IP NAT, novo # 
porta) nos campos de destino de cada 
datagrama entrando para o (IP origem, # porta) 
correspondente armazenado na tabela NAT



NAT - Tradutor de Endereços de Rede

10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

O: 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 p/  
128.119.40.186, 80

Tabela de tradução NAT 
end. lado WAN        end. lado LAN 
138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345 
……                                         ……

O: 128.119.40.186, 80  
D: 10.0.0.1, 3345 4

O: 138.76.29.7, 5001 
D: 128.119.40.186, 802

2: roteador NAT 
muda end. origem  
do datagrama de 
10.0.0.1, 3345 p/ 
138.76.29.7, 5001, 
e atualiza tabela

O: 128.119.40.186, 80  
D: 138.76.29.7, 5001 3

3: Resposta chega 
 p/ end. destino: 
 138.76.29.7, 5001

4: roteador NAT 
muda end. destino 
do datagrama de 
138.76.29.7, 5001 p/ 10.0.0.1, 3345  



NAT - Tradutor de Endereços de Rede

• campo do número de porta com 16-bits:  
• 60.000 conexões simultâneas com um 

único endereço no lado WAN! 
• NAT é controverso: 

• roteadores deveriam processar somente até 
a camada 3 

• viola o argumento fim-a-fim 
• possibilidade do uso de NAT deve ser 

levado em conta pelos projetistas de 
aplicações (p.e., P2P) 

• escassez de endereços, por outro lado, 
deveria ser resolvida com o IPv6


