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capítulo 1
O que é um protocolo?

Ensina o que é um protocolo, bem como as divisões dos modelos OSI e TCP/IP, 
além de uma breve descrição sobre cada camada.

Imagine que você viaja pelo mundo. Se for para a Inglaterra, você precisa saber 
falar inglês. Se for para a Alemanha, precisa saber falar alemão. Se for para a Rússia, 
precisa falar russo; para o Japão, japonês. Se você viajar o mundo todo, deverá saber 
todas as línguas? É lógico que não. Basta saber o inglês. Essa língua é conhecida 
como a língua universal. Em qualquer lugar do mundo se fala o inglês. Sabendo 
inglês você estará tranquilo.

Agora imagine a infinidade de computadores espalhados pela internet. Diversos 
fabricantes, várias plataformas, muitos sistemas operacionais diferentes, enfim, 
uma imensidão de características variadas. Como fazer com que essas máquinas 
conversem entre si?

A analogia anterior é bem parecida com a internet. Com tantas máquinas dife-
rentes, era preciso que houvesse uma língua universal para que elas pudessem 
conversar. A essa língua damos o nome de protocolo. Logo, todos os micros devem 
“saber falar” o mesmo protocolo, ou seja, todos devem ter o mesmo protocolo.

Há vários protocolos, como o NetBEUI (usado a princípio pelo Windows 3.11 e 
Windows 9x), o IPX/SPX (rede Novell) e o TCP/IP. O uso do TCP/IP como pro-
tocolo-padrão se deve ao fato de ele ser aberto, além de, claro, ser rápido e estável.

Mas, para que cada fabricante pudesse desenvolver o seu próprio protocolo, foi 
necessário criar um modelo que deveria ser seguido. Esse modelo ficou conhecido 
como Modelo OSI.
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1.1 As sete camadas do modelo OSI
Imagine que o presidente de uma empresa precisa mandar uma carta para outro 
presidente de outra empresa que está em outro continente (Figura 1.1). Ele escreve a 
carta e manda para a sua secretária. Esta, por sua vez, digita a carta no micro, impri-
me, coloca em um envelope, endereça e entrega para o office-boy. O boy encaminha 
a carta para a seção de expedição. O funcionário da expedição pesa a carta, coloca 
o selo e, com outras cartas, envia para o correio. Lá as cartas são separadas pelo 
CEP e encaminhadas aos respectivos lugares. A do presidente em questão vai para 
o aeroporto. Lá chegando, a carta é colocada em um avião com tantas outras cartas 
e o avião levanta voo em direção ao outro continente. Então, o processo inverso é 
feito: correio, carteiro, expedição, boy, secretária e, enfim, o presidente.

Figura 1.1 – Fluxo de comunicação entre os dois presidentes.

O presidente da empresa de origem não precisa saber onde o outro presidente 
está – se em uma montanha ou à beira-mar. Já o boy nem sabe do que trata a 
correspondência, apenas sabe que tem que entregá-la à expedição. O correio, por 
sua vez, não sabe quem está enviando nem quem é o destinatário, muito menos 
o conteúdo da carta; ele simplesmente tem que encaminhá-la para o outro país.

A mesma analogia serve para o protocolo. O Modelo OSI define sete camadas 
(Figura 1.2), em que a primeira é a parte física da rede e a última é a aplicação. 
Cada camada tem a sua função. A tabela 1.1 contém uma descrição sucinta de 
cada camada do modelo OSI.
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Figura 1.2 – Camadas do modelo OSI.

Tabela 1.1 – As sete camadas do modelo OSI

Nome Descrição

Física É onde está a parte física da rede, como placas, cabos, antenas, 
conectores etc.

Enlace
Cuida da comunicação física e da identificação da interface de 
rede. Cada interface contém um endereço físico que é usado nesta 
camada. 

Rede Responsável por garantir que um pacote chegue corretamente ao 
seu destino. É aqui que os roteadores trabalham.

Transporte Cuida das conexões a um serviço remoto, podendo ter garantia de 
entrega (TCP) ou não (UDP).

Seção Cuida da comunicação lógica entre as aplicações. 

Apresentação Cuida da criptografia dos dados, compressão, formatação e outras 
funções necessárias para que a aplicação possa entender os dados.

Aplicação Onde ocorre a comunicação entre o usuário e os programas.

Dividir o protocolo em camadas torna o desenvolvimento mais fácil, visto que 
o programador da camada 7 não precisa saber em que tipo de meio físico seu 
sistema vai trabalhar.

Nem todos os protocolos são divididos exatamente assim. O TCP/IP, por exem-
plo, é dividido em quatro camadas (alguns autores citam cinco), sendo que uma 
camada TCP/IP pode fazer a função de até três camadas do modelo OSI.
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1.2 Camadas do TCP/IP
Apesar de alguns autores dividirem o TCP/IP em cinco partes, outros consideram 
apenas quatro camadas que são descritas na tabela 1.2.

Tabela 1.2 – Camadas do protocolo TCP/IP

Nome Descrição

Rede Cuida da comunicação com o meio físico da rede, como placas e 
cabos. Aqui é que trabalha o ARP, o hub e o switch.

Internet Cuida da identificação da máquina na internet, ou em uma rede. Aqui 
funcionam os roteadores e os comandos ifconfig, traceroute, ping, route etc.

Transporte Cuida para identificar a aplicação dentro da máquina. Aqui estão o 
firewall, NAT de porta e os comandos netstat, nmap etc.

Aplicação Aqui rodam os aplicativos. Nesta camada rodam o proxy, os gateways, 
IDS, IPS, antivírus etc.

É importante conhecer este conceito, saber em que camada uma aplicação ou 
tecnologia roda, pois isso definirá qual aplicação tem prioridade. Por exemplo, 
se em uma mesma máquina há um proxy bloqueando um site em especial e um 
firewall liberando o acesso, qual terá prioridade? O site em questão estará libe-
rado ou bloqueado?

Para começarmos a entender esse processo, vamos começar mostrando alguns 
conceitos sobre o protocolo TCP/IP.


