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10 – A Camada de Rede na Arquitetura TCP/IP 

A camada de rede está relacionada à transferência de pacotes da origem para o 
destino. Chegar ao destino pode exigir vários hops (saltos) em roteadores intermediários 
caso este destino se encontre do outro lado do mundo, por exemplo. Essa função contrasta 
claramente com a função da camada de enlace de dados, que tem o objetivo de mover 
quadros apenas de uma extremidade de um fio até a outra. 

Para atingir seus objetivos, a camada de rede deve prover um modelo de 
endereçamento lógico único para cada host distinto que possa compor a rede como um 
todo. Para que a origem de um pacote alcance o destino desejado, a camada de rede 
também deve conhecer a topologia da sub-rede de comunicações (ou seja, o conjunto de 
roteadores e links ponto a ponto de longa distância) e escolher os caminhos mais 
apropriados através dela. Além disso, a camada de rede também deve ter o cuidado de 
escolher rotas que evitem sobrecarregar algumas das linhas de comunicação e roteadores 
enquanto deixam outras ociosas. Por fim, cabe a camada de rede a função de oferecer 
serviços à camada de transporte de modo transparente a qualquer heterogeneidade que 
possa ocorrer na camada de enlace de dados, entre sub-redes distintas. 

Embora existam muitas questões relativas a camada de rede, cada uma delas 
gerando soluções e protocolos distintos para redes distintas, iremos nos ater nesse capítulo 
ao estudo da camada de rede na arquitetura TCP/IP, devido ao forte apelo mercadológico e 
aceitação maciça que esse modelo adquiriu nos últimos tempos, o que permitiu que essa 
pilha de protocolos se tornasse dominante nas redes locais e formasse a base de toda a 
Internet mundial. 

10.1 – A Camada de Rede na Internet 

Antes de entrarmos nos detalhes específicos da camada de rede na arquitetura 
TCP/IP, vale a pena examinar os princípios que orientaram seu projeto no passado e que 
fazem da Internet o sucesso que é hoje. Com muita freqüência, os profissionais da área de 
rede (e de toda a área de Ciência da Computação) parecem esquecer-se desses princípios. 
Eles são enumerados e discutidos na RFC 1958, cuja leitura deveria ser obrigatória para 
todos os projetistas de protocolos. Resumiremos agora aqueles que consideramos os 10 
princípios fundamentais. 

1. Certifique-se de que funciona. Não conclua o projeto ou o padrão até que vários 
protótipos tenham conseguido se comunicar com sucesso uns com os outros. Um 
número muito grande de projetistas escreve no inicio um padrão de 1000 páginas, 
obtém sua aprovação e depois descobre que ele tem falhas profundas e que não 
funciona. Então, esses projetistas escrevem a versão 1.1 do padrão. Essa não é o 
melhor caminho. 

2. Mantenha a simplicidade. Quando estiver em dúvida, use a solução mais simples. 
Willian de Occam enunciou esse princípio no século XIV. Em termos modernos: 
os recursos entram em conflito. Se um recurso não for absolutamente necessário, 
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deixe-o de fora, em especial se o mesmo efeito puder ser obtido pela combinação 
de outros recursos. 

3. Faça escolhas claras. Se houver várias maneiras de executar a mesma ação, 
escolha apenas uma. Ter duas ou mais opções para realizar a mesma ação é 
procurar problemas. Com freqüência, os padrões têm diferentes opções, modos ou 
parâmetros, porque várias partes poderosas insistem em afirmar que sua alternativa 
é a melhor. Os projetistas devem resistir com firmeza a essa tendência. Basta dizer 
não. 

4. Explore a modularidade. Esse princípio leva diretamente à idéia de pilhas de 
protocolos, em que cada uma das camadas é independente de todas as outras. 
Desse modo, se as circunstancias exigirem mudanças em um módulo ou em uma 
camada, os outros itens não serão afetados. 

5. Espere heterogeneidade. Diferentes tipos de hardware, instalações de transmissão 
e aplicações ocorrerão em qualquer rede de grande porte. Para lidar com isso, o 
projeto de rede deve ser simples, geral e flexível. 

6. Evite opções e parâmetros estáticos. Se os parâmetros forem inevitáveis (por 
exemplo, tamanho máximo de pacote), é melhor fazer o transmissor e o receptor 
negociarem um valor do que definir opções fixas. 

7. Procure um bom projeto; ele não precisa ser perfeito. Freqüentemente, os 
projetistas têm um bom projeto, mas não conseguem lidar com algum caso especial 
complicado. Em vez de alterar o projeto, os projetistas devem dar continuidade ao 
bom projeto e entregar o fardo de trabalhar com ele às pessoas que fizeram as 
exigências complexas. 

8. Seja rígido ao enviar e tolerante ao receber. Em outras palavras, só envie 
pacotes que obedeçam rigorosamente aos padrões, mas espere receber pacotes que 
talvez não sejam plenamente compatíveis e procure lidar com eles. 

9. Pense na escalabilidade. Se o sistema tiver de manipular milhões de hosts e 
bilhões de usuários de forma efetiva, nenhum banco de dados centralizado de 
qualquer tipo será tolerável, e a carga deverá ser dispersa da maneira mais 
uniforme possível pelos recursos disponíveis. 

10. Considere desempenho e custo. Se uma rede tiver fraco desempenho ou custos 
exagerados, ninguém a usará. 

 

Agora vamos deixar de lado esses princípios de “bons costumes” para redes e 
iniciar o exame dos detalhes da camada de rede na Internet. Na camada de rede, a Internet 
pode ser vista como um conjunto de sistemas autônomos conectados entre si. Não existe 
uma estrutura real, mas diversos backbones principais, construídos a partir de linhas de 
grande largura de banda e roteadores rápidos. Conectadas aos backbones estão as redes 
regionais de operadoras de telecomunicações, governo e provedores de Internet, e 
conectadas a essas redes regionais estão as LANs de muitas universidades, empresas e 
residências. Um esquema dessa organização é mostrado na Figura 10.1. 
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Figura 10.1: A Internet é um conjunto de muitas redes autônomas interconectadas. 

O elemento que mantém a Internet unida é o protocolo de camada de rede, o IP 
(Internet Protocol). Ao contrário da maioria dos protocolos de camada de rede, o IP foi 
projetado desde o início tendo como objetivo a ligação inter-redes. Uma boa maneira de 
pensar na camada de rede é essa. A tarefa do IP é fornecer a melhor forma possível (ainda 
que sem garantias) de transportar datagramas da origem para o destino, independente de 
essas máquinas estarem na mesma rede ou de haver outras redes entre elas. Como 
podemos ver na Figura 10.1, um pacote originário do host 1 tem de passar por várias redes 
para chegar ao host 2. 

Na Internet, a comunicação funciona da forma descrita a seguir. A camada de 
transporte do host de origem recebe os fluxos de dados da camada de aplicação, os divide 
em segmentos menores e entrega cada um para a camada de rede local, a qual adiciona um 
cabeçalho IP ao segmento com o endereço de origem e destino estampado dentro dele. 
Cada um desses pacotes IP (também chamados de datagramas) é então encapsulado dentro 
de um quadro da camada de enlace subjacente, a fim de ser entregue ao nó de roteamento 
(roteador/gateway) mais próximo. Esse roteador irá receber o quadro, desencapsular o 
pacote IP e conferir seu endereço de destino, a fim de poder selecionar a melhor rota para 
encaminhamento. Após definida a rota, o pacote IP é novamente encapsulado num quadro 
de enlace apropriado e entregue ao próximo nó de roteamento. Esse comportamento se 
repete de roteador a roteador até o pacote IP alcançar o host de destino, onde será 
finalmente entregue à camada de transporte remota, que o insere no fluxo de entrada do 
protocolo de aplicação.  

10.2 – O Protocolo IP 

Um datagrama IP consiste em duas partes: cabeçalho e corpo. O cabeçalho tem 
uma parte fixa de 20 bytes, e uma parte opcional, de tamanho variável. O formato do 
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cabeçalho é mostrado na Figura 10.2. Ele é transmitido na ordem da esquerda para a 
direita, com o bit de mais alta ordem do campo Version aparecendo primeiro. 

 

Figura 10.2: O cabeçalho IPv4 (Internet Protocol). 

Inicialmente, o campo Version deveria controlar a versão em cada datagrama, com 
a possibilidade de algumas máquinas utilizarem versões diferentes do protocolo. De fato, 
versões distintas do IP são incompatíveis entre si, e sendo assim as entidades pares devem 
possuir a mesma versão. Atualmente, está ocorrendo uma transição entre o IPv4 e o IPv6, 
que já acontece há anos e nem sequer está perto de terminar. Algumas pessoas pensam até 
mesmo que ela nunca ocorrerá completamente. 

Como o tamanho do cabeçalho não é constante (devido ao campo Options, que tem 
tamanho variável), existe um campo no cabeçalho chamado IHL  (Internet Header Length), 
que informa seu tamanho em palavras de 32 bits. O valor mínimo é 5, que representa a 
ausência de opções. O valor máximo desse campo de 4 bits é 15, o que limita o cabeçalho 
a 60 bytes no total – 20 bytes para a parte fixa e 40 para o campo Options. Para algumas 
opções, como a que registra a rota percorrida pelo pacote, 40 bytes é muito pouco, o que 
torna a opção inútil. 

O campo Type of service permite que host informe à sub-rede o tipo de rede que 
deseja. São possíveis várias combinações de confiabilidade e velocidade. Em se tratando 
de voz digitalizada, por exemplo, a entrega rápida supera a entrega segura. Já para a 
transferência de arquivos, uma transmissão sem erros é mais importante do que uma 
transmissão rápida. 

Esse campo propriamente dito contém (da esquerda para a direita) um campo 
Precedence de três bits, três flags, D, T e R e 2 bits que não são utilizados. O campo 
Precedence tem uma prioridade que varia de 0 (normal) a 7 (pacote urgente, para controle 
de rede). Os bits de três flags permitem que o host especifique o que é mais importante: 
Retardo (Delay), Taxa de Transferência (Throughput), ou Confiabilidade (Rely). 
Teoricamente, esses campos permitem que os roteadores optem, por exemplo, entre uma 
ligação de satélite com alta taxa de transferência mas com grandes retardos, ou uma linha 
de cobre com uma taxa de transferência baixa mas retardo pequeno. 
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O campo Total length inclui tudo o que há no datagrama – cabeçalho e dados. O 
tamanho máximo é de 65.535 bytes (64 Kbytes).  Datagramas deste tamanho não são 
praticáveis na grande maioria das redes. Na verdade, todos os computadores de uma rede 
TCP/IP devem estar preparados para aceitar datagramas IP de 576 octetos (ou 576 bytes) 
no mínimo. Datagramas superiores a 576 bytes podem ser enviados quando o emissor tem 
certeza de que o destinatário está apto a aceitá-los. 

O campo Identification é necessário para permitir que o host de destino determine 
a qual datagrama pertence um fragmento recém chegado. Todos os fragmentos de um 
datagrama contêm o mesmo valor de Identification. 

Em seguida, há um bit não utilizado e dois campos de 1 bit. DF significa Don’t 
Fragment (não fragmente). Trata-se de uma ordem para os roteadores não fragmentarem o 
datagrama, talvez porque a máquina de destino é incapaz de juntar os pedaços novamente. 
Por exemplo, quando um computador é reinicializado, sua ROM solicita que uma imagem 
de memória seja enviada a ela como um único datagrama. Marcando o datagrama com o 
bit DF, o transmissor sabe que ele chegará em uma única parte, mesmo que isso signifique 
evitar uma rede de pacotes pequenos que esteja no melhor caminho e seguir por uma rota 
menos adequada.  

MF  significa More Fragments (mais fragmentos). Todos os fragmentos, exceto o 
último, tem esse bit setado, que é necessário para que se saiba quando todos os fragmentos 
de um datagrama chegaram. 

O campo Fragment offset informa a que ponto do datagrama atual o fragmento 
pertence. Todos os fragmentos de um datagrama, com exceção do último, devem ser 
múltiplos de 8 bytes, que é a unidade de fragmento elementar. Como são fornecidos 13 
bits, existe um máximo de 8.192 fragmentos por datagrama, resultando em um tamanho 
máximo de datagrama de 65.536 bytes, um a mais do que o campo Total length. 

O campo Time to live é um contador usado para limitar a vida útil dos pacotes, 
sendo este campo decrementado em cada roteador, ou hop (salto). Quando o contador 
chega a zero, o pacote é descartado e um pacote de advertência é enviado para o host de 
origem. Esse recurso evita que os datagramas fiquem vagando indefinidamente, algo que 
aconteceria se as tabelas de roteamento fossem danificadas. 

Quando tiver montado um datagrama completo, a camada de rede precisa saber o 
que fazer com ele. O campo Protocol informa a ela o processo de transporte que deverá 
ser aplicado ao datagrama. O TCP é uma possibilidade, mas também há o UDP e alguns 
outros. A numeração dos protocolos se aplica a toda a Internet e é definida na RFC 1700. 

O capo Header checksum confere apenas o cabeçalho. Essa soma de verificação é 
útil para a detecção de erros gerados por palavras de memória danificadas em um roteador. 
O Header checksum deve ser recontado a cada hop, pois pelo menos um campo sempre se 
altera (o campo Time to live).  

Os campos Source address e Destination address indicam o número da rede e o 
número do host de origem e destino, respectivamente.  Discutiremos os endereços IP 
posteriormente.  
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O campo Options foi projetado para permitir que versões posteriores do protocolo 
incluam informações inexistentes no projeto original, possibilitando a experimentação de 
novas idéias e evitando a alocação fixa de bits de cabeçalho para informações raramente 
necessárias. Existem opções de tamanhos variáveis, e cada uma começa com um código de 
um byte identificando a opção. Algumas opções são seguidas por um campo de tamanho 
de opção de 1 byte e, em seguida, um ou mais bytes de dados. O campo Options é 
preenchido por um múltiplo de quatro bytes. No momento, há cinco opções mais 
utilizadas, como mostra a tabela abaixo, mas nem todos os roteadores aceitam essas 
opções. 

Tabela 10.1: Algumas opções do IP. 

Opção Descrição 

Security Especifica o nível de segurança do datagrama 

Strict source routing Mostra o caminho completo a ser seguido 

Loose source routing Apresenta um lista de roteadores que não devem ser esquecidos 

Record route Faz com que cada roteador anexe seu endereço IP 

Timestamp Faz com que cada roteador anexe seu endereço IP e seu timestamp 

 

A opção Security mostra o nível de segurança da informação. Teoricamente, um 
roteador militar poderia usar esse campo para especificar que não se deve seguir rotas que 
passam por certos países que os militares consideram “do eixo do mal”. Na prática, todos 
os roteadores ignoram essa opção, pois sua única função prática é ajudar os espiões a 
descobrirem mais facilmente onde estão as melhores informações. 

A opção Strict source routing fornece o caminho completo da origem para o 
destino como uma seqüência de endereços IP. O datagrama é obrigado a seguir 
exatamente essa rota. Essa opção é útil principalmente aos administradores de sistema para 
enviar pacotes de emergência quando as tabelas de roteamento estiverem danificadas ou 
para fazer medições de sincronização. 

A opção Loose source routing exige que o pacote percorra uma lista de roteadores 
específicos, na ordem determinada, mas permite que ele passe por outros roteadores 
durante o percurso. Essa opção, normalmente fornece um pequeno número de roteadores 
de modo a forçar um determinado caminho. Por exemplo, se for necessário que um pacote 
de Londres para Sidnei vá para o oeste e não para o leste, essa opção deverá especificar 
roteadores em Nova York, Los Angeles e Honolulu. Essa opção é útil principalmente 
quando considerações políticas ou econômicas exigem ou não a passagem por 
determinados países. 

A opção Record route informa aos roteadores, ao longo do caminho, para anexar 
seu endereço IP ao campo de opção. Isso permite que administradores de sistemas 
depurem algoritmos de roteamento (“por que os datagramas de Forianópolis para Chapecó 
estão visitando São Paulo primeiro?”). Quando a ARPANET foi criada, nenhum pacote 
passava por mais de 9 roteadores; por isso, 40 bytes no campo Options eram suficientes. 
Como mencionado antes, agora esse espaço é muito pequeno. 
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Por fim, a opção Timestamp é semelhante à opção Record route, exceto pelo fato 
de que além de registrar seu endereço de 32 bits, cada roteador também registra um 
timestamp de 32 bits. Essa opção, também se destina a depuração de algoritmos de 
roteamento. 

10.3 – Tamanho do Datagrama, MTU da Rede e Fragmentação 

É importante lembrarmos que os datagramas relacionam-se com os quadros das 
sub-redes de enlace. Começaremos com uma pergunta: “que tamanho um datagrama deve 
ter?”. Ao contrário dos quadros de enlace, que precisam ser controlados e reconhecidos 
pelo hardware (geralmente a placa de rede), os datagramas de rede são tratados por 
software (geralmente o sistema operacional). Eles podem ter qualquer tamanho que os 
projetistas de protocolos escolherem. Já vimos que o atual formato de datagrama IP aloca 
somente 16 bits para o campo Total lenght, limitando o datagrama à, no máximo, 65.535 
octetos. 

Os limites mais importantes para o tamanho de datagrama surgem na prática. 
Sabemos que, à medida que os datagramas movem-se de uma máquina para outra, eles 
precisam sempre ser transportados por uma rede física básica. Para tornar a interligação 
em redes fácil, gostaríamos de assegurar que cada datagrama viaje em um quadro de 
enlace distinto. 

A técnica de transportar uma SDU (N) (nesse caso o datagrama  IP) em uma PDU 
(N) (nesse caso o quadro de enlace) é denominada encapsulamento. Para a sub-rede de 
enlace, um datagrama é como qualquer outra mensagem enviada de uma máquina a outra. 
O hardware não reconhece o formato do datagrama, nem entende o endereço de destino 
IP. Assim, conforme ilustra a Figura 10.3, quando uma máquina envia um datagrama IP a 
outra, todo o datagrama é transportado na porção de dados do quadro de enlace. 

 

 

Figura 10.3: O encapsulamento de um datagrama IP em um quadro. A camada de enlace trata todo 
o datagrama como dados, incluindo o cabeçalho IP. 

Na situação ideal, todo o datagrama IP encaixa-se em um quadro de enlace, 
tornando o transmissão na sub-rede física eficiente. Para obter essa eficiência, os 
projetistas do IP devem ter selecionado um tamanho máximo de datagrama, de modo que 
ele sempre se encaixe em um quadro. Mas que tamanho de quadro deve ser escolhido? 
Acima de tudo, um datagrama pode trafegar em muitos tipos de sub-redes físicas 
diferentes, à medida que move-se em direção a seu destino final. 
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Para compreender o problema, precisamos entender um fato sobre o hardware da 
rede: cada tecnologia de rede coloca um limite superior, fixo, no total de dados que podem 
ser transferidos em um quadro de enlace. A Ethernet, por exemplo, limita as transferências 
a 1.500 octetos de dados, enquanto a FDDI permite aproximadamente 4.470 octetos de 
dados por quadro. Referimo-nos a esses limites como MTU  (Maximum Transfer Unit). O 
tamanho da MTU pode ser bem pequeno: algumas tecnologias de hardware limitam a 
transferência para 128 octetos ou menos. Limitar os datagramas para encaixar na menor 
MTU possível na interligação em redes torna a transferência ineficaz quando aqueles 
datagramas trafegam em uma rede que pode transportar quadros de tamanhos maiores. 
Entretanto, permitir que os datagramas sejam maiores que a MTU mínima em uma 
interconexão de redes significa que um datagrama nem sempre irá encaixar-se no quadro 
único de uma sub-rede de enlace. 

A escolha deve ser óbvia: o objetivo do projeto de interligação em redes é 
concentrar as tecnologias de rede básicas e facilitar a comunicação para o usuário. Assim, 
em vez de projetar datagramas que sigam as restrições de redes físicas, o software TCP/IP 
escolhe um tamanho inicial de datagrama conveniente com a sub-rede local e descobre 
uma forma de dividir os datagramas extensos em frações menores quando o datagrama 
precisa atravessar uma sub-rede que tenha uma MTU pequena. As pequenas frações em 
que um datagrama IP é dividido são denominados fragmentos, e o processo de divisão de 
um datagrama é conhecido como fragmentação. 

Conforme ilustra a Figura 10.4, a fragmentação ocorre normalmente em um 
roteador situado em algum ponto ao longo do caminho entre a origem do datagrama e seus 
destino final. O roteador recebe um datagrama de uma rede com uma MTU grande, e 
precisa enviá-lo em uma rede para a qual a MTU seja menor do que o tamanho do 
datagrama. 

 

 

Figura 10.4: Uma ilustração de onde ocorre a fragmentação. O roteador R1 fragmenta datagramas 
extensos enviados de A para B; R2 fragmenta datagramas extensos enviados de B para A. 

Na figura acima, ambos os hosts conectam-se diretamente às Ethernets que 
possuem uma MTU de 1.500 octetos. Assim, os dois hosts podem gerar e enviar 
datagramas de até 1.500 octetos de comprimento. O caminho entre eles, entretanto, inclui 
uma rede com uma MTU de 620 bytes. Se o host A envia ao host B um datagrama maior 
que 620 octetos, o roteador R1 fragmentará o datagrama. Da mesma forma, se B envia um 
datagrama grande a A, o roteador R2 fragmentará o datagrama. 
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O tamanho do fragmento é escolhido de tal forma que cada fragmento possa ser 
transportado na rede intermediária em um quadro único. Além disso, já que o IP 
representa o deslocamento dos dados em múltiplos de oito octetos, o tamanho do 
fragmento precisa ser um múltiplo de oito. É claro que escolher o múltiplo de oito octetos 
mais próximo da MTU da rede nem sempre divide o datagrama em frações de igual 
tamanho; a última fração é normalmente menor que as outras.  

Cada fragmento contém um cabeçalho de datagrama que duplica a maior parte do 
cabeçalho do datagrama original, seguido por tantos dados quantos puderem ser 
transportados no fragmento, enquanto mantém o comprimento total do pacote menor que a 
MTU da rede na qual precisa trafegar. 

Antes de serem processados, os fragmentos devem ser remontados pela camada de 
rede no destino. Mas isso nos remete à pergunta inevitável: “o datagrama deve ser 
remontado após passar em uma rede, ou os fragmentos devem ser transportados para o 
host final para que este os remonte?”. Em uma interligação em redes TCP/IP, quando um 
datagrama precisar ser fragmentado, os fragmentos trafegam como datagramas isolados ao 
longo do percurso até o último destino, onde são então finalmente remontados. Há duas 
desvantagens em preservar os fragmentos ao longo do percurso até o destino final. A 
primeira é que a remontagem de datagramas no destino final pode levar à ineficiência: 
mesmo se algumas sub-rede físicas encontradas após o ponto de fragmentação possuírem 
grande capacidade de MTU, apenas pequenos fragmentos atravessam-na. Segunda, se 
quaisquer fragmentos forem perdidos, o datagrama não pode ser remontado. A máquina 
receptora inicia um temporizador de remontagem quando recebe um fragmento inicial. Se 
o temporizador terminar antes que todos os fragmentos cheguem, a máquina receptora 
descarta os fragmentos remanescentes sem processar o datagrama. Assim, a probabilidade 
de perda de um datagrama cresce quando a fragmentação ocorre, porque a perda de um 
fragmento único resulta na perda do datagrama inteiro.  

Apesar das pequenas desvantagens, o execução da remontagem no destino final 
funciona bem. Permite que cada fragmento seja roteado de forma independente, e não 
exige que roteadores intermediários armazenem ou remontem fragmentos, o que poderia 
comprometer a performance desses equipamentos. 

10.4 – Endereços IP 

Na Internet, cada host e cada roteador têm um endereço IP que codifica seu número 
de rede e seu número de host. A combinação é exclusiva: em princípio, duas máquinas na 
Internet nunca têm o mesmo endereço IP.  Todos os endereços IP têm 32 bits e são usados 
nos campos Source address e Destination Address dos pacotes IP. É importante observar 
que um endereço não se refere realmente a um host, na verdade, ele se refere a uma 
interface de rede; assim, se um host estiver em duas redes, ele precisará ter dois endereços 
IP. Porém, na prática, a maioria dos hosts está em uma única rede e, portanto, só tem um 
endereço IP. 

Por várias décadas, os endereços IP foram divididos nas cinco categorias listadas 
na Figura 10.5. Essa alocação é chamada endereçamento de classe completo (classfull 
addressing). Embora não seja mais usada, ainda são comuns referências a essa alocação na 
literatura e a discutiremos aqui. 
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Figura 10.5: Formatos de endereços IP. 

Os formatos das classes A, B e C permitem, respectivamente, até 128 redes com 16 
milhões de hosts cada, 16.384 redes com 65.536 hosts cada uma, ou ainda dois milhões de 
redes com até 256 hosts cada. Na Classe D é admitida a multidifusão, na qual um 
datagrama é direcionado a vários hosts. Os endereços que começam com 1111 são 
reservados para uso futuro. Os números de redes são atribuídos por uma corporação sem 
fins lucrativos chamada ICANN  (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 
para evitar conflitos. Por sua vez, a ICANN tem partes delegadas do espaço de endereços 
para diversas autoridades regionais, e estas fazem a doação de endereços IP a ISPs 
(Internet Service Providers – Provedores de Internet) e outras empresas. 

Em geral, os endereços de rede, que são números de 32 bits, são escritos em 
notação decimal com pontos. Nesse formato, cada um dos 4 bytes é escrito em notação 
decimal, de 0 a 255. Por exemplo, o endereço hexadecimal de 32 bits, C0290614, é escrito 
como 192.41.6.20. O endereço IP mais baixo é 0.0.0.0 e o mais alto 255.255.255.255. 

Algumas combinações de endereços têm significados especiais que dependem do 
contexto onde são utilizados. Por exemplo, o endereço IP 0.0.0.0 é usado pelos hosts 
quando eles estão sendo inicializados, além de ser utilizado em tabelas de roteamento para 
designação da rota default. Outros endereços especiais são o primeiro e o último endereço 
de uma rede. O primeiro endereço sempre é utilizado para designar a rede propriamente 
dita, e o último endereço serve para construção de um pacote em broadcast dentro desta 
rede. O endereço que consiste apenas em dígitos 1 também permite o broadcast na rede 
local. Os endereços com um número de rede apropriado e que tiverem apenas valores 1 no 
campo de host permitem que as máquinas enviem pacotes de broadcast para LANs 
distantes, em qualquer parte da Internet (embora muitos administradores de rede 
desativem esse recurso nos roteadores). Por fim, os endereços com o formato 127.xx.yy.zz 
são reservados para teste de loopback. Os pacotes enviados para esse endereço não são 
transmitidos; eles são processados localmente e tratados com pacotes de entrada. Isso 
permite que os pacotes sejam enviados para o host local, sem que o transmissor saiba seu 
número. 
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Figura 10.6: Exemplos de endereços IP especiais. 

10.4.1 – Endereçamento Classless 

Como sabemos, todos os hosts de uma rede devem ter o mesmo número de rede. 
Essa propriedade do endereçamento IP poderá causar problemas à medida que as redes 
crescem. Por exemplo, imagine uma universidade que começou com uma rede classe B 
usada pelo departamento de Ciência da Computação para os computadores em sua 
Ethernet. Um ano mais tarde, o departamento de engenharia elétrica quis entrar na 
Internet, e assim comprou um repetidor para estender a rede Ethernet do departamento de 
Ciência da Computação até seu edifício. Com o tempo, muitos outros departamentos 
adquiriram computadores, e o limite da quatro repetidores por rede Ethernet logo foi 
alcançado. Tornou-se necessária uma organização diferente. 

Seria difícil obter um segundo endereço de rede, pois os endereços de rede são 
escassos, e a universidade já tinha endereços suficientes para mais de 60.000 hosts. O 
problema é a regra segundo a qual um único endereço de rede da classe A, B ou C se 
refere a uma rede grande e única, e não a um conjunto de LANs menores. À medida que 
mais e mais organizações se encontravam nessa situação, foi feita uma pequena mudança 
no sistema de endereçamento para lidar com ela. 

A solução para esses problemas é permitir que uma rede seja dividida em diversas 
partes para uso interno, mas externamente continue a funcionar como uma única rede. 
Hoje, uma rede de campus típica seria semelhante à da Figura 10.7, com um roteador 
principal conectado a um ISP (Provedor de Serviços Internet) ou a uma rede regional e 
numerosas redes Ethernet espalhadas pelo campus em diferentes departamentos. Cada uma 
das redes Ethernet tem seu próprio roteador conectado ao roteador principal 
(possivelmente por meio de uma LAN de backbone, mas a natureza da conexão entre 
roteadores não é relevante nesse caso). 
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Figura 10.7: Uma rede de campus consistindo em LANs para vários departamentos. 

Na literatura sobre Internet, as partes da rede (nesse caso, redes Ethernet) são 
chamadas sub-redes. Como já mencionado em capítulos anteriores nessa apostila, essa 
acepção apresenta conflitos com o termo “sub-rede”, que significa o conjunto formado por 
todos os roteadores e linhas de comunicação de uma rede. Esperamos que o contexto 
esclareça o significado pretendido. Neste capítulo, a nova definição será a única a ser 
usada. 

Quando um pacote entra no roteador principal, como este sabe para qual sub-rede 
(Ethernet) deve entregar o pacote? Uma alternativa seria uma tabela com 65.536 entradas 
no roteador principal, informando que roteador usar para cada host no campus. Essa idéia 
funcionaria, mas iria exigir uma tabela muito grande no roteador principal e um grande 
volume de manutenção manual, à medida que os hosts fossem acrescentados, movidos ou 
retirados de serviço. 

Em vez disso, foi criado um esquema diferente. Basicamente, em vez de ter um 
único endereço da classe B com 16 bits para indicar o número do host, alguns bits são 
retirados do número do host para criar um número de sub-rede. Por exemplo, se a 
universidade tivesse 35 departamentos, ela poderia usar um número de sub-rede de 6 bits e 
um número de host de 10 bits, permitindo até 64 redes Ethernet, cada uma com o máximo 
de 1.022 hosts (o primeiro e último endereço não estão disponíveis, conforme mencionado 
anteriormente). Essa divisão poderia ser alterada mais tarde, caso ela se mostrasse 
inadequada. 

Para implementar esta divisão em sub-redes, o roteador principal precisa de uma 
máscara de sub-rede que indique a divisão entre o número de rede + sub-rede e o host, 
como mostra a Figura 10.8. As máscaras de sub-redes também são escritas em notação 
decimal com pontos, com a inclusão de uma barra vertical seguida pelo número de bits na 
parte de rede + sub-rede. No exemplo da Figura 10.8, a máscara de sub-rede pode ser 
escrita como 255.255.252.0. Uma notação alternativa é /22 para indicar que a máscara de 
sub-rede tem 22 bits 1. 
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Figura 10.8: Uma rede da classe B dividida em 64 sub-redes. 

Fora da rede, a divisão em sub-redes não é visível; assim, a alocação de uma nova 
sub-rede não exige a intervenção da ICANN ou a mudança de quaisquer bancos de dados 
externos.  

Quando a divisão em sub-redes é introduzida, as tabelas de roteamento do roteador 
principal da Figura 10.7 são alteradas acrescentando-se uma máscara junto à informação 
de rota. Sendo assim, este roteador sabe como alcançar todas as outras sub-redes 
departamentais, sem se ater a detalhes sobre os hosts dessas sub-redes. Na realidade, a 
idéia é fazer com que cada roteador seja submetido a um AND booleano com a máscara de 
sub-rede, a fim de eliminar o número do host e pesquisar o endereço resultante em suas 
tabelas. Por exemplo, um pacote endereçado a 130.50.15.6 recebido no roteador principal 
passa pela operação AND booleana com a máscara de sub-rede 255.255.252.0 para gerar o 
endereço 130.50.12.0. Esse endereço é usado para acessar as tabelas de roteamento com a 
finalidade de descobrir que linha de saída usar para chegar ao roteador que conhece esta 
sub-rede.  

Esse novo modelo de alocação de endereços é chamado de CIDR  (Classless 
Interdomain Routing). Nesse modelo, as antigas denominações de classes A, B e C 
possuem máscaras naturais, como mostrado abaixo:  

Class A: 255.0.0.0 
Class B: 255.255.0.0 
Class C: 255.255.255.0 

 

Um endereço IP de uma rede Classe A que não tenha sido subdividida teria então, 
por exemplo, um par endereço/máscara similar a 8.20.15.1/255.0.0.0. Para ver como uma 
máscara ajuda a identificar as porções de rede e hosts do endereço, converta tudo para 
binário: 

8.20.15.1 = 00001000.00010100.00001111.00000001 
255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000 

 

Uma vez que você tenha o endereço IP e a máscara representados em binário, então 
a identificação das porções de rede e host se torna facilitada. Os bits “1” da máscara dizem 
quantos bits do endereço IP são destinados à identificação da rede, enquanto os bits “0” da 
máscara mostram o número de bits do endereço IP que serão usados para identificação dos 
hosts dentro de cada sub-rede. Todas as estações de uma sub-rede precisam ter o mesmo 
identificador de rede (network ID). 
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8.20.15.1 = 00001000.00010100.00001111.00000001 
255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000 
            ----------------------------------- 
             net id |      host id              
 
netid =  00001000 = 8 
hostid = 00010100.00001111.00000001 = 20.15.1 

 

Para subdividir uma rede, basta estender a máscara natural usando alguns bits da 
parte de hosts para criar um ID de sub-rede. Por exemplo, dada uma rede Classe C 
204.15.5.0, a qual tem uma máscara natural 255.255.255.0, você pode criar sub-redes 
desta maneira: 

204.17.5.0 -      11001100.00001111.00000101.00000000 
255.255.255.224 - 11111111.11111111.11111111.11100000 
                  --------------------------|sub|---- 

 

Estendendo a máscara natural de 255.255.255.0 para 255.255.255.224, estamos 
pegando 3 bits da porção original para hosts (identificado acima como “sub”) e usando-os 
para criar sub-redes. Com estes 3 bits, é possível criar até 8 sub-redes, e com os 5 bits 
restantes, cada sub-rede pode conter até 32 endereços IP, 30 dos quais podem ser 
diretamente atribuídos a equipamentos. Dessa forma, temos a seguinte configuração: 

204.17.5.0 255.255.255.224     host address range 1 to 30 
204.17.5.32 255.255.255.224    host address range 33 to 62 
204.17.5.64 255.255.255.224    host address range 65 to 94 
204.17.5.96 255.255.255.224    host address range 97 to 126 
204.17.5.128 255.255.255.224   host address range 129 to 158 
204.17.5.160 255.255.255.224   host address range 161 to 190 
204.17.5.192 255.255.255.224   host address range 193 to 222 
204.17.5.224 255.255.255.224   host address range 225 to 254 

 

A Figura 10.9 ilustra como poderia ficar uma rede construída segundo a 
configuração acima: 

 

Figura 10.9: Configuração típica de endereçamento IP. 
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Note que cada um dos roteadores acima está anexado a 4 sub-redes, sendo uma 
sub-rede comum à ambos. Além disso, cada roteador possui 4 interfaces, cada uma com 
um endereço IP específico de cada sub-rede a qual está conectada. Cada uma destas sub-
redes pode suportar até 30 equipamentos endereçáveis. 

Quanto mais bits usamos para a uma máscara de sub-rede, mais sub-redes 
conseguimos criar. Entretanto, quanto mais sub-redes disponíveis, menos endereços IP 
temos por sub-rede. Por exemplo, a rede Classe C 204.17.5.0 com máscara 
255.255.255.224 (/27) permite termos 8 sub-redes, cada uma com até 32 endereços. Se 
utilizarmos uma máscara 255.255.255.240 (/28), ficaríamos com a seguinte configuração: 

204.15.5.0 -      11001100.00001111.00000101.00000000 
255.255.255.240 - 11111111.11111111.11111111.11110000 
                  --------------------------|sub |--- 

 

Desde que agora temos 4 bits para sub-rede, deixamos apenas 4 bits para o espaço 
de endereçamento de hosts. Nesse caso, conseguiremos 16 sub-redes com até 16 endereços 
cada (dos quais somente 14 poderão ser utilizados). 

Vamos ver com uma rede Classe B pode ser subdividida. Consideramos a rede 
172.16.0.0. Sabemos que sua máscara natural é 255.255.0.0 (ou 172.16.0.0/16). Podemos 
ver rapidamente que agora temos a habilidade de criar muito mais sub-redes em 
comparação com endereços Classe C. Se utilizarmos uma máscara 255.255.248.0 (/21), 
quantas sub-redes e hosts por sub-rede teremos? 

172.16.0.0  -   10101100.00010000.00000000.00000000 
255.255.248.0 - 11111111.11111111.11111000.00000000 
                -----------------| sub |----------- 

 

Estamos utilizando nesse exemplo 5 bits da máscara original para criação de sub-
redes. Esta configuração permitirá termos 32 sub-redes (25). Com os 11 bits restantes 
conseguimos disponibilizar até 2048 endereços IP (211) por sub-rede. 

10.4.2 – NAT – Network Address Translation 

Os endereços IP são escassos. Um ISP (Internet Service Provider – Provedor de 
Serviços da Internet) poderia ter um endereço /16 (anteriormente conhecidos como classe 
B), fornecendo 65.534 números de hosts. Se ele tiver um número maior do que esse de 
clientes, haverá um problema. Para os clientes individuais com conexões de discagem, 
uma forma de contornar o problema é atribuir dinamicamente um endereço IP ao 
computador quando ele se conectar e efetuar logon, tomando o endereço IP de volta 
quando a sessão do cliente terminar. Desse modo, um único endereço /16 poderá 
manipular até 65.534 usuários ativos, o que provavelmente deve ser bastante bom para um 
ISP com várias centenas de milhares de clientes. Quando a sessão for encerrada, o 
endereço IP será designado novamente para outro cliente. Embora essa estratégia funcione 
muito bem no caso de um ISP com um número moderado de usuários domésticos, ela 
falha para ISPs que atendem principalmente a clientes corporativos. 
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O problema é que os clientes corporativos esperam estar continuamente on-line 
durante o horário comercial. Tanto pequenas empresas quanto as grandes corporações têm 
vários computadores conectados por uma LAN e, em geral, existe um roteador nessa LAN 
que está conectado ao ISP por uma linha dedicada com a finalidade de fornecer 
conectividade contínua à empresa. Essa organização significa que cada computador na 
empresa deve ter seu próprio endereço IP durante o dia todo. Na realidade, o número total 
de computadores pertencentes a todos os clientes comerciais combinados não pode 
ultrapassar o número de endereços IP que o ISP tem. No caso de um endereço /16, isso 
limita o número total de computadores a 65.534. Para um ISP com dezenas de milhares de 
clientes comerciais, esse limite será ultrapassado rapidamente. 

Para piorar, mais e mais usuários estão assinando os serviços de ADSL ou Internet 
via cabo. Duas características desses serviços são: (1) o usuário recebe um endereço IP 
permanente e (2) não existe nenhuma tarifa por tempo de conexão (apenas uma tarifa 
mensal), de forma que muitos usuários de ADSL simplesmente ficam conectados de modo 
permanente. Esse desenvolvimento acelera a redução da quantidade de endereços IP. 
Atribuir endereços IP no momento da utilização, como ocorre no caso dos usuários de 
discagem, não tem utilidade, porque o número de clientes conectados em qualquer instante 
pode ser muitas vezes maior que o número de endereços IP disponíveis de que o ISP 
dispõe. 

Apenas para complicar um pouco mais, muitos usuários de ADSL e cabo têm dois 
ou mais computadores em casa, muitas vezes um computador para cada membro da 
família, e todos eles querem estar on-line o tempo todo. A solução aqui é conectar todos os 
PCs domésticos por meio de uma rede local e inserir um roteador nessa LAN, o que 
forçará o uso de um endereço IP único e exclusivo para cada máquina da LAN. Do ponto 
de vista do ISP, agora a família equivale a uma pequena empresa com alguns 
computadores. 

O problema de esgotar os endereços IP não é um problema teórico que pode 
ocorrer em algum momento num futuro distante. Ele está acontecendo aqui mesmo e agora 
mesmo. A solução à longo prazo é a Internet inteira migrar para o IPv6, que tem endereços 
de 128 bits. Essa transição está ocorrendo com lentidão e a conclusão do processo irá 
demorar muitos anos. Em conseqüência disso, algumas pessoas consideraram necessário 
fazer uma rápida adaptação à curto prazo. Essa adaptação veio sob a forma do NAT  
(Network Address Translation), descrita na RFC 3022 e que resumiremos a seguir.  

A idéia básica por trás do NAT é atribuir a cada empresa um único endereço IP 
(ou, no máximo, um número pequeno deles) para tráfego na Internet. Dentro da empresa, 
todo computador obtém um endereço IP exclusivo, usado para roteamento e entrega do 
tráfego interno. Porém, quando um pacote sai da empresa e vai para o ISP, ocorre uma 
conversão de endereço. Para tornar esse esquema possível, três intervalos de endereços IP 
foram declarados como privativos. As empresas podem utilizá-los internamente como 
desejarem. A única regra é que nenhum pacote contendo esses endereços pode aparecer na 
própria Internet. Os três intervalos reservados são mostrados na Tabela 10.2. 
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Tabela 10.2: Endereços IP especiais reservados para uso em redes internas. Esses endereços não 
aparecem na Internet. 

Rede Máscara Broadcast Endereços Possíveis 

10.0.0.0 255.0.0.0 (ou /8) 10.255.255.255 16.777.216  

172.16.0.0 255.240.0.0 (ou /12) 172.31.255.255 1.048.576  

192.168.0.0  255.255.0.0 (ou /16) 192.168.255.255 65.536  

 

O primeiro intervalo permite a utilização de 16.777.216 endereços (com exceção 
do primeiro e último endereços, como sempre) e é a escolha habitual da maioria das 
empresas mesmo que elas não necessitem de tantos endereços. 

A operação da NAT é mostrada na Figura 10.10. Dentro das instalações da 
empresa, toda máquina tem um endereço exclusivo da forma 10.x.y.z. Porém, quando um 
pacote deixa as instalações da empresa, ele passa por uma caixa NAT que converte o 
endereço IP de origem interno, 10.0.0.1 na figura, no endereço verdadeiro da empresa, 
198.60.42.12 nesse exemplo. Com freqüência, a caixa NAT é combinada em um único 
dispositivo com um firewall, que oferece segurança por meio do controle cuidadoso do 
que entra na empresa e do que sai dela. Também é possível integrar a caixa NAT ao 
roteador da empresa. 

 

 

Figura 10.10: Posicionamento e operação de uma caixa NAT.  

Até agora, deixamos de lado um pequenino detalhe: quando a resposta volta (por 
exemplo, de um servidor Web), ela é naturalmente endereçada para 198.60.42.12; então, 
como a caixa NAT sabe para qual endereço IP interno a reposta deve agora ser 
encaminhada? Aqui reside o problema com o NAT. Se houvesse um campo sobressalente 
no cabeçalho IP, esse campo poderia ser usado para controlar qual foi o transmissor real, 
mas restam poucos bits ainda não utilizados no cabeçalho IP. Em princípio, uma nova 
opção poderia ser criada para conter o endereço de origem verdadeiro, mas isso exigiria 
mudar o código do IP em todas as máquinas na Internet inteira para manipular a nova 
opção. Essa não é uma alternativa promissora para uma adaptação rápida. 
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O que realmente acontece é descrito a seguir. Os projetistas do NAT observaram 
que a maioria dos pacotes IP transporta uma carga útil TCP ou UDP. Quando estudarmos 
o TCP e o UDP, veremos que ambos têm cabeçalhos contendo uma porta de origem e uma 
porta de destino. Descreveremos a seguir apenas as portas TCP, mas o mesmo princípio é 
válido para as portas UDP. As portas são inteiros de 16 bits que indicam onde a conexão 
TCP começa e termina. Essas portas fornecem o campo necessário para fazer o NAT 
funcionar. 

Quando um processo deseja estabelecer uma conexão TCP com um processo 
remoto, ele se associa a uma porta TCP não utilizada em sua própria máquina. Essa porta é 
chamada porta de origem e informa ao código do TCP para onde devem ser enviados os 
pacotes que chegarem pertencentes a essa conexão. O processo também fornece uma 
porta de destino para informar a quem devem ser entregues os pacotes no lado remoto. 
As portas de 0 a 1023 são reservadas para serviços conhecidos. Por exemplo, a porta 80 é 
usada por servidores Web, de forma que clientes remotos possam localizá-los. Cada 
mensagem TCP enviada contém uma porta de origem e uma porta de destino. Juntas, essas 
portas servem para identificar os processos que utilizam a conexão em ambas as 
extremidades.  

Usando o campo Source port do cabeçalho TCP, podemos resolver nosso problema 
de mapeamento. Sempre que um pacote de saída entra na caixa NAT, o endereço de 
origem 10.x.y.z é substituído pelo endereço IP verdadeiro da empresa. Além disso, o 
campo Source port do TCP é substituído por um índice para a tabela de conversão de 
65.536 entradas da caixa NAT. Essa entrada de tabela contém a porta de origem e o 
endereço IP original. Por fim, tanto o total de verificação do cabeçalho IP quanto do 
cabeçalho TCP são recalculados e inseridos no pacote. É necessário substituir o campo 
Source port, porque as conexões das máquinas 10.0.0.1 e 10.0.0.2, por exemplo, poderiam 
usar a mesma porta de origem, e assim o campo Source port sozinho não é suficiente para 
identificar de forma exclusiva a máquina transmissora. 

 Quando um pacote de resposta chega à caixa NAT vindo da Internet, o campo 
Destination port do cabeçalho TCP é extraído e usado como índice para varrer a tabela de 
mapeamento da caixa NAT. A partir da entrada localizada, o endereço IP de destino e o 
campo Destination port do TCP de reposta são substituídos pelos valores originais. Os 
totais de verificação do IP e do TCP também são recalculados e inseridos no pacote. O 
pacote é então repassado ao roteador da rede interna utilizando o endereço de destino 
10.x.y.z.  

O NAT também pode ser usado para atenuar a escassez de endereços IP para 
usuários de ADSL. Quando o ISP atribui um endereço a cada usuário, ele pode utilizar 
endereços 10.x.y.z. Quando pacotes de máquinas do usuário saem do ISP e entram na 
Internet principal, eles passam por uma caixa NAT que faz a conversão de seus endereços 
no endereço Internet válido do ISP. Na volta, os pacotes sofrem o mapeamento inverso. 
Nesse aspecto, para o restante da Internet, o ISP e seus usuários individuais de ADSL 
parecem ser apenas uma única máquina. 

Embora esse tipo de esquema resolva o problema, muitas pessoas na comunidade 
IP o consideram uma abominação. Em resumo, aqui estão algumas objeções. Primeiro, o 
NAT viola o modelo arquitetônico do IP, que estabelece que todo endereço IP identifica 
de forma exclusiva uma única máquina em todo o mundo. Toda a estrutura de software da 
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Internet se baseia nesse fato. Com o NAT, milhares de máquinas podem usar (e usam) um 
endereço interno e inválido das classes vistas acima.  

Em segundo lugar, o NAT faz a Internet mudar suas características de rede sem 
conexões para uma espécie de rede orientada a conexões. O problema é que a caixa NAT 
deve manter informações (o mapeamento) para cada conexão que passa por ela. Manter o 
estado da conexão é uma propriedade das redes orientadas a conexões, e não das redes 
sem conexões. Se a caixa NAT sofrer uma pane e sua tabela de mapeamento se perder, 
todas as conexões TCP serão destruídas. Na ausência do NAT, panes em roteadores não 
terão nenhum efeito sobre o TCP. O processo transmissor simplesmente entrará em 
timeout dentro de alguns segundos e retransmitirá todos os pacotes não-confirmados. Com 
o NAT, a Internet se torna tão vulnerável quanto uma rede comutada por circuitos.  

Em terceiro lugar, o NAT viola a regra mais fundamental da distribuição de 
protocolos em camadas: a camada N não pode fazer quaisquer suposições sobre o que a 
camada N + 1 inseriu no campo de carga útil. Esse princípio básico existe para manter as 
camadas independentes. Se o TCP for atualizado mais tarde para TCP-2, com um layout 
de cabeçalho diferente (por exemplo, portas de 32 bits), o NAT falhará. Toda a idéia de 
protocolos em camadas tem o objetivo de assegurar que as mudanças em uma camada não 
exigirão mudanças em outras camadas. O NAT destrói essa independência.  

Em quarto lugar, os processos na Internet não são obrigados a usar o TCP ou o 
UDP. Se um usuário na máquina A decidir empregar algum novo protocolo de transporte 
para se comunicar com um usuário na máquina B (por exemplo, no caso de uma aplicação 
de multimídia), a introdução de uma caixa NAT fará a aplicação falhar porque a caixa 
NAT não será capaz de localizar corretamente o campo Source port do TCP.  

Em quinto lugar, algumas aplicações de usuário inserem informações sobre o 
endereço IP de origem nos dados a serem enviados. O receptor então extrai esses 
endereços e os utiliza. Tendo em vista que a caixa NAT nada sabe sobre esses endereços, 
ela não pode substituí-los; assim, qualquer tentativa de usá-los no lado remoto falhará. 
Além disso, alguns protocolos de aplicação também fazem uso do estabelecimento de 
novas conexões no sentido destino � origem durante as fases de estabelecimento de 
conexão e transferência de dados. O FTP (File Transfer Protocol) padrão funciona dessa 
maneira e pode falhar na presença do NAT, a menos que sejam adotadas precauções 
especiais. De modo semelhante, o protocolo de telefonia da Internet H.323 tem essa 
propriedade e pode falhar na presença de uma caixa NAT entre a origem e o destino. 
Talvez seja possível corrigir o NAT para que ele funcione com o H.323, mas ter de 
corrigir o código na caixa NAT toda vez que surge uma nova aplicação não é uma boa 
idéia.  

Em sexto lugar, como o campo Source port do TCP é de 16 bits, no máximo 
65.536 máquinas podem ser mapeadas em um endereço IP válido. Na realidade, o número 
é um pouco menor, porque as primeiras 4.096 portas estão reservadas para usos especiais 
na própria caixa NAT.   

Esses e outros problemas com o NAT são discutidos na RFC 2993. Em geral, 
opositores do NAT afirmam que solucionar o problema de insuficiência de endereços IP 
com uma correção temporária e detestável significa reduzir a pressão na implementação da 
verdadeira solução, ou seja, a transição para o IPv6. 



Professor: Luciano Frosi 139

10.5 – Protocolos de Controle 

Além do IP, que é utilizado para a transferência de dados, a arquitetura TCP/IP tem 
diversos protocolos de controle usados na camada de rede, incluindo o ICMP, ARP e o 
DHCP. Nesta seção examinaremos cada um deles. 

10.5.1 – ICMP – Internet Control Message Protocol 

O protocolo de mensagens de controle da Internet (ICMP – Internet Control 
Message Protocol), definido na RFC 792, é obrigatório em implementações da camada de 
rede do TCP/IP. Essencialmente, o ICMP é um protocolo usado na transferência de 
mensagens entre roteadores e estações de trabalho. Na sua maioria, estas mensagens 
servem a operações de controle, ou seja, quando ocorre algo inesperado na Internet, o 
evento é reportado pelos roteadores e/ou estações de trabalho através do protocolo ICMP. 
O ICMP utiliza o IP para o transporte de mensagens, não oferecendo, portanto, garantia de 
entrega. O ICMP é considerado integrante da camada IP apesar de, na verdade, utilizar os 
serviços da camada IP. 

As mensagens ICMP são geradas por roteadores na rota de transporte de um 
datagrama ou pela estação de destino. Quando ocorre algum problema previsto pelo 
ICMP, a mensagem ICMP descrevendo a situação é preparada e entregue à camada IP 
(Figura 10.11), que adiciona à mensagem ICMP o cabeçalho IP e a envia ao emissor do 
datagrama com o qual ocorreu o problema. 

 

 

Figura 10.11: Encapsulamento da mensagem ICMP em um Datagrama IP. 

O formato geral de uma mensagem ICMP é apresentado na Figura 10.12. O campo 
Tipo identifica uma mensagem ICMP particular. O campo Código, por sua vez, é usado na 
especificação dos parâmetros da mensagem. O campo Checksum corresponde ao código 
verificador de erro, calculado a partir da mensagem ICMP completa. O campo Parâmetros 
é usado na especificação de parâmetros mais longos que os 8 bits do campo código e seu 
formato e tamanho variam com o tipo da mensagem. Por último, o campo Informação 
fornece dados adicionais sobre o problema relatado e também varia conforme o tipo da 
mensagem. 
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Figura 10.12: Formato da mensagem ICMP. 

No caso em que a mensagem ICMP tratar de um datagrama anteriormente enviado, 
a mensagem também transporta o cabeçalho completo daquele datagrama IP e mais os 64 
bits iniciais do campo de dados do mesmo datagrama. Desta forma, a estação que o emitiu 
pode identificar exatamente o datagrama a que se refere o problema, assim como 
distinguir qual é o protocolo de nível superior envolvido. 

O ICMP define 13 mensagens de controle detalhadas a seguir. Em alguns casos, é 
necessário que a mensagem seja mais bem classificada, utilizando-se para isso o campo 
Código. A Tabela abaixo resume as mensagens ICMP. 

Tabela 10.3: Tipos de mensagens ICMP e seus códigos. 

Mensagem Tipo Código Descrição do Código 
Resposta ao Eco 0 0 Código não utilizado 
Destinatário Inacessível 3 0 

1 
2 
3 
4 
5 

Sub-rede inacessível 
Estação inacessível 
Protocolo inacessível 
Porta inacessível 
Fragmentação necessária 
Falha na rota especificada 

Ajuste da Fonte 4 0 Código não utilizado 
Redireção 5 0 

1 
2 
3 

Redireciona datagrama para sub-rede 
Redireciona datagrama para estação 
Redireciona datagrama para tipo de serviço e sub-rede 
Redireciona datagrama para tipo de serviço e estação 

Eco 8 0 Código não utilizado 
Tempo Excedido 11 0 

1 
Tempo de vida excedido em trânsito 
Tempo de remontagem excedido 

Problema de Parâmetro 12 0 Código não utilizado 
Marca de Tempo 13 0 Código não utilizado 
Reposta à Marca de 
Tempo 

14 0 Código não utilizado 

Solicitação de 
Informações 

15 0 Código não utilizado 

Resposta de Informações 16 0 Código não utlizado 
Solicitação de Máscara 
de Endereço 

17 0 Código não utilizado 

Resposta de Máscara de 
Endereço 

18 0 Código não utilizado 

 

Precisamente, as mensagens ICMP têm os seguintes significados: 
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Destinatário Inacessível – Mensagem aplicada nos diversos casos em que o 
datagrama não pode ser entregue ao destinatário especificado. Pode indicar desde a 
existência de um roteador sem a informação necessária para dar continuidade ao 
encaminhamento do datagrama até uma porta na estação de destino sem possibilidade de 
acesso. 

Ajuste de Fonte (Source Quench) – Serve como regulador de fluxo de recepção. 
Essa mensagem é gerada por roteadores ou estações quando eles precisam reduzir a taxa 
de envio de datagramas do emissor. Ao recebê-la, o emissor deve reduzir a taxa de 
emissão de datagramas. O receptor deve continuar a emissão das mensagens Ajuste de 
Fonte até que a taxa seja reduzida ao valor desejado. 

Redireção (Redirect) – usada pelo roteador para notificar uma estação sobre uma 
rota mais adequada ao destinatário do datagrama por ela enviado. É usada pelas estações 
para atualizar suas tabelas de endereços de roteadores. 

Eco e Resposta de Eco (Echo Request &  Echo Reply) – São mensagens usadas 
para testar se a comunicação entre duas entidades é possível. O destinatário é obrigado a 
responder a mensagem de Echo Request com a mensagem Echo Reply. 

Tempo Excedido – Retornada por um roteador quando o tempo de vida de um 
datagrama expira. Retornada por uma estação quando o tempo para remontagem de uma 
mensagem segmentada expira. 

Problema de Parâmetro – Relata a ocorrência de erros de sintaxe ou semântica 
no cabeçalho do datagrama IP. 

Marca de Tempo e Resposta de Marca de Tempo – São usadas para medir as 
características de atraso no transporte de datagramas em uma rede internet. O emissor 
registra o momento de transmissão na mensagem. O destinatário, ao receber a mensagem, 
faz o mesmo. Mediante a recepção da mensagem Resposta à Marca de Tempo (timestamp) 
o emissor toma conhecimento do tempo de transmissão transcorrido. 

Solicitação de Informações e Resposta de Informações – Usadas por uma 
estação para recuperar o endereço da sub-rede à qual está conectada. 

Solicitação de Máscara de Endereço e Reposta à Máscara de Endereço – 
Utilizadas por uma estação na recuperação da máscara de endereços de um determinado 
endereço IP. A estação emite a mensagem e o roteador/estação destino responde com a 
descrição da máscara. 

10.5.2 – ARP – Address Resolution Protocol 

O endereço IP permite o roteamento das mensagens entre sub-redes, sendo as 
mensagens encaminhadas de roteador a roteador até o seu destino. Em links ponto a ponto 
que interligam roteadores ou entre estações de uma rede local de difusão, as mensagens 
são transportadas pelas sub-redes de enlace. 
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Embora na Internet cada máquina tenha um (ou mais) endereços IP, na verdade, 
eles não podem ser usados para o envio de pacotes, pois o hardware da camada de enlace 
de dados não entende os endereços Internet. Hoje em dia, muitos hosts são conectados a 
uma LAN por uma placa de interface que só entende endereços de LAN. Por exemplo, 
cada placa Ethernet fabricada é equipada com um endereço Ethernet de 48 bits. Os 
fabricantes de placas Ethernet solicitam um bloco de endereços de uma autoridade central 
para assegurar que duas placas não tenham o mesmo endereço (evitando conflitos caso as 
duas estejam na mesma LAN). As placas enviam e recebem quadros com base em 
endereços Ethernet de 48 bits. Elas nada sabem sobre os endereços IP de 32 bits. 

Agora, surge a seguinte pergunta: de que forma os endereços IP são mapeados nos 
endereços da camada de enlace de dados, como é o caso dos endereços Ethernet? Para 
explicar como esse processo funciona, usaremos o exemplo da Figura 10.13, na qual é 
ilustrada uma pequena universidade com diversas redes classe C (agora chamadas /24). 
Aqui, temos duas Ethernets, uma no departamento de “Ciência da Computação” com o 
endereço IP 192.31.65.0, e outra no departamento de “Engenharia Elétrica” com o 
endereço IP 192.31.63.0. As duas são conectadas por um anel FDDI do campus cujo 
endereço IP é 192.31.60.0. Cada máquina de uma Ethernet possui um endereço Ethernet 
exclusivo, identificado pelos labels de E1 a E6, e cada máquina do anel FDDI possui um 
endereço FDDI, identificado pelos labels de F1 a F3. 

 

Figura 10.13: Três redes /24 interconectadas: duas redes Ethernet e um anel FDDI. 

Começaremos examinando como um usuário do host 1 envia um pacote para um 
usuário do host 2. Vamos presumir que o transmissor sabe o nome do receptor pretendido, 
possivelmente algo como mary@eagle.cs.uni.edu. A primeira etapa é encontrar o endereço 
IP do host 2, conhecido como eagle.cs.uni.edu. Essa pesquisa é realizada junto ao DNS 
(Domain Name System), o qual responderá com o endereço IP do host 2 (192.31.65.5). 

Em seguida, o software da camada superior do host 1 constrói um pacote com  
192.31.65.5 no campo Destination Address e o fornece ao software IP para transmissão. O 
software IP poderá examinar o endereço e constatar que o destino está em sua própria 
rede, mas ele precisa de uma forma de encontrar o endereço Ethernet da máquina de 
destino. Uma solução seria ter um arquivo de configuração em alguma parte do Sistema 
Operacional do host 1 que mapearia os endereços IP em endereços Ethernet. Certamente, 
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essa solução seria possível, mas para empresas que tem milhares de máquinas, manter 
esses arquivos atualizados seria uma tarefa propensa a erros e muito demorada. 

Uma solução melhor seria o host 1 enviar um pacote de difusão na Ethernet 
perguntando: “A quem pertence o endereço IP 192.31.65.5?”. A difusão chegará a cada 
máquina da Ethernet 192.31.65.0, e cada uma delas verificará seu endereço IP. Somente o 
host 2 responderá com seu endereço Ethernet (E2). Dessa forma, o host 1 descobrirá que o 
endereço IP 192.31.65.5 está no host que tem o endereço Ethernet E2.  O protocolo que 
faz essa pergunta e obtém a resposta é chamado de ARP (Address Resolution Protocol). 
Quase todas as máquinas Internet executam esse protocolo. Ele é definido na RFC 826.  

A vantagem do uso do ARP sobre os arquivos de configuração é a simplicidade. O 
administrador do sistema não tem muito o que fazer, a não ser atribuir um endereço IP a 
cada máquina e tomar decisões em relação às máscaras de sub-rede. O ARP faz o resto. 

Nesse ponto, o host 1 constrói um quadro Ethernet endereçado a E2, coloca o 
pacote IP (endereçado a 192.31.65.5) no campo de carga útil e o envia para a Ethernet. A 
placa Ethernet do host 2 detecta esse quadro, reconhece-o como um quadro destinado a 
ela, recolhe-o e causa uma interrupção. O driver Ethernet extrai o pacote IP da carga útil e 
o passa para o software IP, que verifica se ele está corretamente endereçado e o processa. 

São possíveis várias otimizações para tornar o ARP mais eficaz. Em primeiro 
lugar, depois que uma máquina executa o ARP, ela armazena o resultado em um cache 
(para o caso de precisar contatar a mesma máquina). Da próxima vez, ela encontrará o 
mapeamento em seu próprio cache, eliminando a necessidade de uma segunda 
transmissão. Em muitos casos, o host 2 precisará enviar uma resposta, o que forçará 
novamente a execução do ARP para determinar o endereço Ethernet do transmissor E1. 
Essa difusão do ARP pode ser evitada fazendo-se com que o host 1 inclua seu IP no 
mapeamento Ethernet do pacote ARP. Quando a difusão do ARP chega no host 2, o par 
(192.31.65.7, E1) é inserido no cache ARP do host 2 para um uso futuro. Na realidade, 
todas as máquinas da Ethernet podem inserir esse mapeamento em seus caches ARP. 

Uma outra otimização seria fazer com que cada máquina difundisse seu 
mapeamento ao ser reinicializada. Essa difusão é, em geral, feita quando um ARP procura 
seu próprio endereço IP. Não deverá haver uma resposta, mas um efeito colateral da 
difusão é que todas as entradas são feitas no cache ARP de todas as máquinas. Se uma 
resposta (inesperada) chegar, isso significa que o mesmo endereço IP foi atribuído a duas 
máquinas e o sistema operacional deverá reportar o fato ao administrador do sistema. 

Para permitir alterações no mapeamento quando, por exemplo, uma placa Ethernet 
é danificada e precisa ser substituída por outra (e, portanto, por outro endereço Ethernet), 
as entradas no cache ARP sofrem um timeout após alguns minutos. 

Vamos examinar, novamente, a Figura 10.13; a diferença é que agora o host 1 
deseja enviar um pacote para o host 4 (192.31.63.8). O uso do ARP apresentará problemas 
porque o host 4 não verá a difusão (os roteadores não encaminham difusões em nível de 
Ethernet). Existem duas soluções. Na primeira delas, o roteador CS poderia ser 
configurado de forma a responder às solicitações do ARP para a rede 192.31.63.0 (e, 
possivelmente, para outras redes locais). Essa solução é chamada de proxy ARP. A 
segunda solução é fazer com que o host 1 veja imediatamente que o destino está em uma 
rede remota e envie todo o tráfego para um endereço Ethernet padrão que trate do tráfego 
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remoto, nesse caso E3. Essa solução não requer que o roteador CS saiba à que redes 
remotas está servindo. 

De qualquer forma, o que acontece é que o host 1 coloca o pacote IP no campo de 
carga útil de um quadro Ethernet endereçado a E3. Quando obtém o quadro Ethernet, o 
roteador CS remove o pacote IP do campo de carga útil e procura o endereço IP nas 
tabelas de roteamento. Esse roteador descobre então que os pacotes destinados à rede 
192.31.63.0 devem ir para o roteador 192.31.60.7. Se ainda não souber o endereço FDDI 
de 192.31.60.7, o roteador transmitirá um pacote ARP para o anel e descobrirá que seu 
endereço de anel é F3. Em seguida, ele incluirá o pacote IP no campo de carga útil de um 
quadro FDDI endereçado a F3 e o colocará no anel.  

No roteador EE, o driver FDDI remove o pacote IP do campo de carga útil e o 
envia para o software IP, que constata a necessidade de enviar o pacote para 192.31.63.8. 
Se esse endereço IP não estiver em seu cache ARP, o software transmitirá uma solicitação 
ARP através da Ethernet EE e descobrirá que o endereço de destino é E6. Em seguida, o 
software montará um quadro Ethernet endereçado a E6, colocará no campo de carga útil e 
fará sua transmissão na Ethernet. Quando o quadro Ethernet chega ao host 4, o pacote é 
extraído do quadro e passado ao software IP para  processamento. 

Ir do host 1 para uma rede distante através de uma WAN é um processo 
praticamente igual, a exceção é que dessa vez as tabelas do roteador CS requerem o uso do 
roteador WAN cujo endereço FDDI é F2 

10.5.3 – RARP, BOOTP e DHCP 

O ARP resolve o problema de encontrar uma estação que corresponda a um 
determinado endereço IP. Às vezes, é necessário resolver o problema inverso: qual é o 
endereço IP correspondente a um endereço físico? Isso ocorre especificamente quando 
uma estação de trabalho sem disco é reinicializada. Em geral, essa máquina obterá a 
imagem binária de seu sistema operacional a partir de um servidor de arquivos remoto. 
Mas, como ela descobrirá seu endereço IP? 

A primeira solução imaginada foi criar o RARP – Reverse Address Resolution 
Protocol (definido na RFC 903). Esse protocolo permite que uma estação de trabalho 
recém inicializada transmita seu endereço físico e informe: meu endereço Ethernet de 48 
bits é A4:03:05:18:01:F9. Alguém conhece meu endereço IP? O servidor RARP vê essa 
solicitação, procura o endereço Ethernet em seus arquivos de configuração e envia de 
volta o endereço IP correspondente. 

O uso do RARP é melhor que a inclusão de um endereço IP na imagem de 
memória, porque permite que a mesma imagem seja usada em todas as máquinas. Se o 
endereço IP fosse embutido na imagem, cada estação de trabalho precisaria ter sua própria 
image. 

Uma desvantagem do RARP é que ele utiliza um endereço de destino composto 
somente por valores 1 (broadcast) para chegar ao servidor RARP. Entretanto, essas 
difusões não são encaminhadas pelos roteadores; portanto, é necessário um servidor 
RARP em cada rede. Para resolver esse problema, foi criado um protocolo de inicialização 
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alternativo, chamado BOOTP. Diferente do RARP, o BOOTP utiliza mensagens UDP, 
que são encaminhadas pelos roteadores. O BOOTP também fornece informações 
adicionais a uma estação de trabalho sem disco, inclusive o endereço IP do servidor de 
arquivos que contém a imagem de memória, o endereço IP do roteador padrão e a máscara 
de sub-rede a ser usada. O BOOTP é especificado nas RFCs 951, 1048 e 1084. 

O problema sério com o BOOTP é que ele exige configuração manual de tabelas 
que mapeiam endereços IP para endereços físicos Ethernet. Quando um novo host é 
adicionado a uma LAN, ele não pode usar o BOOTP enquanto um administrador não tiver 
atribuído a ele um endereço IP e inserido manualmente seu par (endereço Ethernet, 
endereço IP) nas tabelas de configuração do BOOTP. Para eliminar essa etapa propensa a 
erros, o BOOTP foi ampliado e recebeu um novo nome, DHCP (Dynamic Host Control 
Protocol). O DHCP permite a atribuição manual e a atribuição automática de endereços IP. 
Ele é descrito nas RFCs 2131 e 2132. Na maioria dos sistemas, o DHCP substitui em 
grande parte o RARP e BOOTP. 

Como o RARP e o BOOTP, o DHCP se baseia na idéia de um servidor especial 
que atribui endereços IP a hosts que solicitam um endereço. Esse servidor não precisa 
estar na mesma LAN em que se encontra o host solicitante. Tendo em vista que o servidor 
DHCP pode não estar acessível por difusão, um agente de retransmissão DHCP é 
necessário em cada LAN, como mostra a Figura 10.14. 

Para encontrar seu endereço IP, uma máquina recém inicializada transmite por 
difusão um pacote DHCP DISCOVER. O agente de retransmissão DHCP em sua LAN 
intercepta todas as requisições DHCP. Ao encontrar um pacote DHCP DISCOVER, ele 
envia o pacote como um pacote de unidifusão ao servidor DHCP, talvez em uma rede 
distante. O único item de informação que o agente de retransmissão precisa ter é o 
endereço IP do servidor DHCP. 

 

Figura 10.14: Operação do DHCP. 

Uma questão que surge com a atribuição automática de um pool de endereços IP é 
o tempo durante o qual um endereço IP deve ser alocado. Se um host deixar a rede e não 
retornar seu endereço IP ao servidor DHCP, esse endereço será permanentemente perdido. 
Depois de um certo período, muitos endereços poderão ser perder. Para evitar que isso 
aconteça, a atribuição de endereços IP pode ter um período fixo, uma técnica conhecida 
como leasing. Pouco antes de expirar o prazo de leasing, o host deve solicitar ao DHCP 
uma renovação, ou perderá o direito de uso do endereço IP recebido antes. 


