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 Protocolo: é um padrão que especifica o 
formato de dados e as regras a serem 
seguidas. 

 Cliente/Servidor: modelo onde a aplicação 
servidora (estação servidora) aguarda 
mensagens, executa serviços e retorna 
resultados. A aplicação cliente é a  que 
estabelece a ligação, envia mensagens para o 
servidor e aguarda mensagens de resposta. 
 



 Encapsulamento: Ao utilizar um browser 
ocorre uma comunicação cliente/servidor. Ao 
informar uma URL, um conjunto de 
informações é transmitido a determinado 
servidor, a partir de estação cliente. 

 A transformação de DADOS até BITS se 
chama encapsulamento de dados. 



 Estas informações são chamadas de DADOS. 
Conforme ela vai passando por camadas do 
modelo OSI ou TCP/IP ela recebe cabeçalho, e 
passa a ser SEGMENTO. 

 O SEGMENTO recebe novo cabeçalho e se 
torna um PACOTE. 

 O PACOTE um cabeçalho e um trailler (ao 
final e conexão de erros) e passa a ser 
chamado de GUADRO ou FRAME. 

 Na camada física ele se transforma em BITS. 
 



 Unidade de Dados do Protocolo: 
 

Camadas/PDU 
 Transporte: Segmento 
 Rede: Pacote 
 Enlace: Quadro 
 Física: bit 



 Foi criado pela ISO em 1984; 
 Modelo conceitual ou Esquema Descritivo; 
 Criado para oferecer aos fabricantes de 

equipamentos de rede um conjunto de 
padrões, que garantiram maior 
compatibilidade e interoperabilidade entre 
os vários tipos de tecnologias de rede. 



 Existem 7 camadas; 
 Cada uma ilustra uma função particular da 

rede. 



 O modelo OSI permite compreender como 
ocorre a transmissão da informação 
(comunicação) em rede, como se fossem 
ponto-a-ponto. 

 A informação percorre as 7 camadas tanto na 
origem quanto no destino. 



 Origem: a informação é passado do servidor 
para a camada de Aplicação, desta para a de 
apresentação, que passa para a camada de 
Sessão, que encaminha para a camada de 
Transporte, que envia para a camada de 
Rede, que repassa para a camada de Enlace, 
que repassa para a camada Física, que 
finalmente traduz a informação em bit e 
coloca no meio físico em questão 



 Destino: a informação percorre o caminho 
inverso, seguindo da camada Física até a 
camada de Aplicação e, depois atingindo o 
usuário (cliente). 
 

 A camada de Aplicação do Servidor (servidor 
web Apache) troca dados com a camada de 
Aplicação do Cliente (browser ou navegador). 

 Isto é conhecimento como comunicação entre 
camadas pares. É possível por causa da 
padronização. 



 Mais próxima do usuário final, quando ocorre a 
interação com aplicativos, como o Navegador, 
Correio Eletrônico, Transferência de arquivos. 

 Trabalha com DADOS de aplicativos. 
 Ex: Na origem ou cliente ao enviar um e-mail, o 

aplicativo de e-mail envia para a camada 
seguinte (apresentação) até a camada física. No 
destino os BITS são recebidos e passam para as 
camadas superiores até a camada de aplicação, 
onde o Servidor armazena a mensagem 
recebida. 
 



 DNS (Domain Name System): serviço de 
nomes da Internet. 

 HTTP (HyperText Transfer Protocol): 
protocolo de transferência de informações na 
web. Utilizado na transferência de hipermídia 
(imagens, sons, textos) na World Wide Web. 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): 
protocolo de transferência de mensagens de 
e-mail. É o padrão para envio de e-mail na 
Internet. 



 FTP (File Transfer Protocol): Protocolo de 
transferência de arquivos. É rápido e versátil. 

 POP3 (Post Office Protocol): Protocolo de 
recuperação de mensagens de e-mail. Baixa 
as mensagens. 

 IMAP (Internet Message Protocol): 
protocolo não faz o download dos e-mails, 
mas acessa eles em um servidor e a leitura 
será feita como se ele tivesse sido baixado. 



 Trabalha com dados; 
 É responsável por apresentar os dados de 

uma forma que o dispositivo receptor, ou 
destino possa entender. 

Executa três funções: 
 Formação de dados (apresentação); 
 Criptografia de dados; 
 Compactação de dados. 



 Na origem, após receber da camada de 
Aplicação, ela executa uma ou todas as 
funções nos dados antes de envia-los para 
camada de Sessão. 

 No destino, recebe os dados da camada de 
Sessão e executa as funções necessárias para 
passa-los para a camada de Aplicação. 

 Utiliza 3 sistemas de formatação: EBCDIC 
(Mainframes), ASCII (PC) e binário. 



 PICT, TIFF, BMP, JPEG, GIF e PNG: imagens 
 OGG, MP3, AAC, WMA, WAV: áudios 
 OGV, MP4, MPG, MPEG, AVI, MKV, FLV, SWF, 

VOB: vídeos 
 HTM ou HTML: linguagem de marcação de 

hipertexto. Linguagem utilizada nas páginas 
da web. 



 Estabelece, gerencia e encerra sessões entre 
aplicativos. 

 Interage com as camadas de Aplicação e 
Transporte. 

 Coordena a comunicação de “dados”. 
 Comutação por pacotes. 



 NFS (Network File System): conjunto de 
protocolos para sistema de arquivos 
distribuídos, desenvolvido pela SUN. Permite 
acesso remoto pela rede; 

 SQL (Structured Query Language): 
linguagem de pesquisa declarativa par banco 
de dados relacional. 



 RPC (Remote-Procedure Call): fundamento 
tecnológico da computação cliente/servidor, 
consiste em procedimentos criados ou 
especificados pelos clientes e executados nos 
servidores, como os resultados retornados 
pela rede para os clientes. 
 



 QoS (Qualidade de serviço): é um termo 
muito utilizado para descrever a finalidade 
desta camada. 

 É responsável por transportar e regular o 
fluxo de informações da origem até o 
destino, de forma confiável e precisa. 

 Conexão ponto-a-ponto; 
 Confiabilidade (retransmissão) e controle de 

fluxo (redução de velocidade). 



 Origem: Interage com a camada de Sessão 
recebendo DADOS, dividindo-os em partes 
menores para passar para a camada de Rede 
na forma de SEGMENTOS. 

 Destino: recebe os SEGMENTOS da camada 
de Rede, organiza-os adequadamente para 
recompor o formato original, e repassa os 
DADOS para a camada de Sessão. 



 As camadas de Aplicação, Apresentação 
Sessão se relacionam aos aplicativos. 

 As camadas de Transporte, Rede, Enlace e 
Física se relacionam ao Transporte de dados. 



 Camada complexa que fornece 
conectividade e seleção de caminhos entre 
dois sistemas que podem estar localizados 
em redes separadas geograficamente. 

 Origem: recebe os SEGMENTOS acrescenta 
um cabeçalho e trailler. Repassa para a 
camada de Enlace na forma de PACOTES. 

 Destino: recebe os PACOTES, analisa e 
cabeçalho e trailler, repassa os SEGMENTOS 
para a camada de Transporte. 



 Utiliza esquemas de endereçamento 
hierárquicos, que permite identificar de 
forma individualiza as estações na rede. 

 Utiliza também as PORTAS para permitir a 
existência simultânea de diferentes serviços 
entre um mesmo conjunto origem/destino. 



 As portas são pontos de conexão. 
 A comunicação numa rede IP se dá por meio 

de portas. 
 Existem ao todo 65536 portas disponíveis em 

cada endereço IP. 
Algumas são conhecidas como: 
 80: HTTP 
 21:  FTP 
 25: SMTP 
 110: POP 

 
 



 Fornece trânsito confiável de dados mediante 
um link físico. 

 Trata do endereçamento físico; 
 Da topologia, 
 do acesso à rede, 
 da notificação de erro, 
 da entrega ordenada de QUADROS e 
 do controle de fluxo. 

 



 Origem: vai interagir com a camada de Rede, 
recebendo os PACOTES, acrescenta 
cabeçalho e trailler, e repassa para a camada 
Física na forma de QUADROS. 

 Destino: a camada de Enlace recebe os 
QUADROS da camada Física, analisa e retira 
o cabeçalho e o trailler, e repassa os 
PACOTES para a camada de Rede. 



 Comunica-se com as camadas de nível 
superior por meio do  Controle Lógico de 
Enlace (LLC); 

 Usa endereçamento simples, sem hierarquia; 
 Usa QUADROS para organizar ou agrupar os 

dados; 
 Controle de Acesso ao Meio (MAC) para 

escolher que computador transmitirá os 
dados binários, em grupo que esteja 
tentando transmitir ao mesmo tempo. 



 Localizado na placa de rede; 
 É o endereço de Controle de Acesso ao Meio 

(ou endereço MAC). 
 Cada placa de rede possui a sua. 
 É muito utilizado para permitir ou bloquear o 

acesso em Redes sem fio. 



 Sua função é transmitir fisicamente a 
informação; 

 Define as especificações elétricas, mecânica,  
funcionais e de procedimentos, para ativar, 
manter e desativar o link físico entre os 
pontos de origem e destino da comunicação. 
 



 Origem: recebe da camada de Enlace os 
QUADROS e os transforma em BITS, 
colocando no meio físico escolhido. 

 Destino: a camada Física recebe as 
informações na forma de BITS, e repassa os 
mesmos na forma de QUADROS para a 
camada de Enlace. 





 Surgiu para atender demandas do 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos 
(DoD); 

 Surgiu para substituir o NFC; 
 
Possui 4 camadas: 
 Aplicação 
 Transporte 
 Internet 
 Acesso à rede 

 
 



 Ela trata das tarefas das camadas: Aplicação, 
Apresentação e Sessão (Modelo OSI); 

 Ela empacota os dados para ser encaminhado 
para a próxima camada; 

 Nesta camada existem um conjunto de 
protocolos que solicitam à Camada de 
Transporte serviços orientados à conexão e 
não orientados à conexão. 



 Tem no TCP (Transmission Control Protocol) 
o suporte à aplicação de maneira confiável; 

São eles: 
HTTP 
FTP 
SMTP 
RPC 
DNS 
TelNet (terminal remoto) 



 Tem no UDP (User Datagram Protocol) o 
suporte à aplicação; 

São eles: 
 DNS 
 SNMP (Simple Network Management 

Protocol): protocolo de gerenciamento de 
redes. 

 BOOTP (Bootstrap Protocol): protocolo 
usado por um nó de rede para determinar o 
endereço IP de suas interfaces Ethernet; 



 DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol): tem por função atribuição 
automática de informações ao cliente. É uma 
extensão do BOOTP. 

 RPC (Remote-Procedure Call): ele pode 
solicitar serviços ao TCP ou ao UDP. 

 NFS (Network File System): é um conjunto 
de protocolos para sistema de arquivos 
distribuídos, que permite o acesso de arquivo 
remoto pela rede. 



 Sua função é permitir que a comunicação seja 
mantida entre a origem e o destino. 

 Recebe os dados da camada de Aplicação e os 
divide em SEGMENTOS, e repassa para a 
camada de Internet. 

 Ela utiliza números de PORTAS, permitindo 
que um endereço IP ofereça vários serviços. 
 



 Datagrama: conjunto de informações 
enviado como unidade da camada de rede 
sobre um meio de transmissão, sem primeiro 
estabelecer um circuito virtual. 

 Os datagramas IP são as principais unidades 
de informação na internet. 



 TCP 
 É um protocolo orientado para conexões; 
 É confiável e permite a entrega dos pacotes 

sem erros na informação. 
 Mantém um diálogo entre origem e destino, 

cuidando do controle de fluxo. 
 
 



 UDP: 
 Protocolo sem conexão; 
 Não é confiável; 
 Destinado a aplicações que não requerem 

controle de fluxo nem manutenção da 
sequência de mensagens enviadas e que 
fornecem o próprio recurso para tal. 

 A velocidade é mais importante do que a 
entrega. 

 Ex. VoIP. 



 Sua função é enviar pacotes de origem de 
qualquer rede na internetwork e faze-los 
chegar ao destino. 

 O protocolo que governa esta camada é o IP 
(Internet Protocol). 

 A determinação do melhor caminho que o 
pacote deve seguir até o destino é chamada 
de ROTEAMENTO. 



 Recebe os SEGMENTO da camada de 
Transporte, os encapsula em PACOTES e os 
repassa à camada de Acesso à Rede. 

 Para que o encaminhamento possa ocorrer é 
necessário o endereçamento correto. Este é 
hierárquico, vai permitir localizar a rede de 
destino, alcançar a rede e entregar ao host de 
destino. 

 Equivale à camada de Rede do Modelo OSI. 



 Também conhecida como Camada Host-Rede 
 Ela se relaciona a tudo aquilo que um pacote 

IP necessita para realmente estabelecer a 
ligação física no ponto de destino. 

 Define o procedimento para estabelecer uma 
interface com o hardware da rede e para 
acessar o meio de transmissão, de modo de 
os drivers de aplicativos de placa de rede, 
modems, e outros dispositivos nela operem. 



 Muito protocolos operam nesta camada. 
 Também tem a função de mapeamento de 

endereços IP para endereços físicos e o 
encapsulamento de pacotes IP em quadros. 

 Equivale as camadas Enlace e Física do 
Modelo OSI. 
 


