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REDES DE COMPUTADORES: Internet, Intranet e Extranet 

Uma Rede de computadores será estabelecida quando tivermos dois ou mais computadores ligados 
entre si com a finalidade de compartilhar informações e recursos.  

TIPOS DE REDE DE COMPUTADORES 

A classificação se dá pelo seu tamanho. Os tipos de rede: pequena, média e grande. 

 A rede local (LAN) significa rede de área local, por exemplo, vários computadores ligados em um 
prédio.  

 A rede local é conceituada como INTRANET.  
 A rede metropolitana (MAN) significa rede de área metropolitana. 
 A rede de longo alcance (WAN) significa rede de grande dispersão geográfica.   

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A PROVA 

 Os serviços e tecnologias são comuns entre as redes, pois o objetivo é o compartilhamento de 
informações, independentemente de ser pública ou privada.  

 A INTERNET é uma rede de grande dispersão geográfica, classificada como WAN. Isso já foi questão 
de prova. 

 Quando temos uma rede INTRANET: rede local, privada, interna com link que acessam informações 
públicas, ou mesmo uma rede INTERNET, uma rede pública, externa com link para uma rede que é 
privada, temos conceitualmente um exemplo de rede EXTRANET. Por exemplo, através do 
computador doméstico ao acessar informações e recursos do computador da empresa, ou vice-
versa, estaremos diante de uma rede Extranet. 

 Imagine uma situação com múltiplas redes internas compartilhando entre si informações. Ou 
mesmo links internos para informações públicas ou links públicos compartilhando informações 
privadas. Nesses casos, teríamos uma rede EXTRANET. 

 A Internet não acessa a Intranet, necessariamente. Mas pode acessar, ou seja, posso compartilhar 
links privados para informações públicas ou vice-versa. Quando há o compartilhamento, teremos 
uma rede Extranet. 

 Um exemplo de VPN (virtual private network), temos o conceito de rede EXTRANET. 
 A PAN é uma rede de área pessoal. É suficiente saber a definição para fins de exclusão de 

alternativas em prova.  

HISTÓRIA DA INTERNET 

A Internet surgiu na década de 80/90, a partir de uma grande guerra entre EUA e URSS.  A rede foi 
construída inicialmente apenas para fins militares, com o objetivo de enviar e receber informações do 
Exército Americano. 
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Historicamente, não é conhecida como Internet, era mundialmente denominada como Arpanet. 
Todavia, o conceito de rede permaneceu, alterando apenas o seu prefixo. Tempos depois essa rede de 
computadores se propagou com relação aos serviços vindo a ser chamada de INTERNET. 

A Internet possibilita que computadores e outros dispositivos troquem dados e informações entre si, 
mundialmente por meio de uma infinidade de serviços, tais como Correio Eletrônico, Mensageiros, Redes 
Sociais, busca e pesquisa e outros tipos de serviços. 

Pensou-se em usar os serviços que publicam as informações de maneira pública, e utilizar de maneira 
local. De forma tal que as empresas pudessem compartilhar informações e recursos somente para aquela 
empresa. Conceitualmente temos uma rede interna, a INTRANET, que se trata de uma rede privada. As 
informações nessa rede são restritas, só acessam os usuários autorizados.  

SERVIÇOS 

Temos uma máquina que oferece diversos serviços para serem utilizados por aplicativos, programas 
que estão no computador. O cliente é aquele que usa os serviços ofertados pelo servidor. As palavras 
“cliente” e “servidor” são conceitos importantes.  

O modelo padrão de serviço das redes são clientes e servidores. 

Na prova temos os serviços voltados para os clientes. Então, o cliente usa a rede para navegação. 
Nesse serviço de navegação precisa de um navegador (Browser). Para o serviço de correio eletrônico tem 
um aplicativo principal para e-mail.  

Ao usar o serviço, temos sempre um carregamento de dados ou arquivos transferidos, chamado de 
Load. Ao carregar para a rede, chamamos de upload. Quando ocorre o inverso, a rede carrega para o 
computador, chamamos de download. 

 

Continua na próxima aula 

 


