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O que é LAN?

Em computação, rede local é uma rede de computadores utilizada 
na interconexão de equipamentos processadores com a finalidade 
de troca de dados. Um conceito mais preciso seria: é um conjunto 
de hardware e software que permite a computadores individuais 
estabelecerem comunicação entre si, trocando e compartilhando 
informações e recursos. Tais redes são denominadas locais por 

cobrirem apenas uma área limitada 



  

Equipamentos utilizados em LAN

● Hubs passivos e ativos

● Repetidores

● Bridge

● Spanning-tree

● Roteadores



  

Hubs passivos

● Hub passivo é basicamente um 
barramento/conector, ele conecta os cabos 
provenientes de diferentes ramificações. 

● Utiliza potencia original do sinal recebido



  

Repetidor

● Vários equipamentos podem ser usados como 
repetidor, hubs ativos, switches, etc...

● A principal função do repetidor é receber o sinal 
e regenerar 



  

Hub ativo 

● Diferente do hub passivo, o ativa amplifica o 
sinal recebido já enfraquecido, prolongando por 

mais 100 metros.
● Funciona como um repetidor multiportas.



  

Bridge

● Trabalha na camada física e na camada de enlace, agregando 
a função de verificar o MAC address da estação que receberá 
o frame. Com a bridge é possível fazer uma filtragem de 
entrega, pois ao verificar o MAC address, ela determina que 
interface receba o frame enviado.



  

Bridge

● Capacidade de um dispositivo determinar se um frame (quadro 
ou pacote) deve ser repassado para alguma interface ou deve 
ser descartado. A filtragem e o repasse são feitos através de 
uma tabela de comutação.

● Trabalha criando sua tabela automaticamente. (bridge 
transparente)



  

Spanning tree

● O Spanning Tree Protocol (STP) é um protocolo de Camada 2 
executado em pontes e switches. A especificação para o STP é 
chamada de IEE 802.1D O principal objetivo do STP é garantir 
que você não crie loops quando tiver caminhos redundantes na 
rede. Os loops estão inoperantes em uma rede.



  

Roteadores

● Roteador é um dispositivo que encaminha 
pacotes de dados entre redes de 
computadores
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