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5 – O Modelo de Referência OSI 

Com a proposta de fornecer uma base comum que permita o desenvolvimento 
coordenado de padrões para interconexão de sistemas computacionais, a ISO especificou o 
Modelo de Referência OSI (Open Systems Interconnection) para interconexão de 
sistemas abertos.  Esse modelo também é chamado RM-OSI  (Reference Model – OSI), ou 
simplesmente Modelo OSI.  

Segundo a ISO, um sistema aberto é aquele implementado a partir de 
padronizações e que, portanto, é apto (aberto) para ser interconectado com qualquer outro 
sistema implementado a partir das mesmas padronizações. O fato de um sistema ser aberto 
não está relacionado a aspectos de implementação, tecnologia ou meios de interconexão, e 
sim com o mútuo reconhecimento e suporte às padronizações adotadas.  

5.1 – Conceitos Gerais 

Para reduzir a complexidade do projeto, o Modelo OSI foi organizado como uma 
série de níveis, ou camadas, que são colocadas uma em cima das outras, onde cada 
camada executa um conjunto bem definido de funções. O padrão fornecido pelo modelo 
OSI permite que equipes de especialistas trabalhem de forma produtiva e independente no 
desenvolvimento de padrões para cada uma das camadas. Tais camadas integradas devem 
possibilitar a troca de informações entre processos de aplicação pertencentes a sistemas 
abertos distintos (Figura 5.1).  

 

 

Figura 5.1: Comunicação entre Processos de Aplicação Residentes em Sistemas Abertos Distintos. 

O funcionamento em camadas do Modelo OSI está baseado no principio de 
usuário e prestador de serviços, sendo que cada serviço normalmente representa um 
conjunto de funções. Cada uma das camadas é prestadora de serviços à camada 
imediatamente superior e é usuária dos serviços prestados pela camada imediatamente 
inferior. Obviamente, isso não é válido para as camadas mais alta e mais baixa do modelo. 
A camada mais alta presta serviços aos processos de aplicação e a camada mais baixa não 
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é usuária de nenhuma camada, uma vez que está conectada diretamente ao meio físico de 
transmissão (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2: Arquitetura em Camadas de Sistemas Abertos. 

5.2 – Componentes de Camada 

Cada camada é constituída por um conjunto de subsistemas, cada um residente em 
um sistema aberto diferente, responsáveis por um conjunto de funções específicas. Cada 
subsistema, por sua vez, é constituído por uma ou mais entidades, que são elementos 
ativos, responsáveis pela execução de um conjunto de funções de uma dada camada. 
Entidades de uma mesma camada residentes em diferentes sistemas abertos são chamadas 
de entidades pares, que se comunicam através de protocolos próprios da camada em 
questão (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3: Componentes de uma Camada 
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Assim sendo, as entidades da camada (N) de um sistema aberto qualquer, também 
chamadas entidades (N), prestam serviços às entidades (N+1), utilizando, na execução 
das suas funções da camada (N) os serviços prestados pelas entidades (N-1). Isto, 
conforme já foi mencionado, não acontece no caso das entidades das camadas mais alta e 
mais baixa de um sistema aberto. Por outro lado, as entidades (N) de sistemas abertos 
distintos, denominadas entidades pares, comunicam-se entre si através de protocolos da 
camada (N) (protocolos (N)). 

Há, portanto, troca de informações entre: 

• entidades de camadas adjacentes de um mesmo sistema aberto; 

• entidades pares de sistemas abertos distintos. 

5.3 – Pontos de Acesso de Serviço 

A comunicação entre entidades de camadas adjacentes de um mesmo sistema 
aberto ocorre através de pontos de acesso de serviço (SAP – Service Access Points). 
Diz-se então, que os serviços da camada (N), ou simplesmente serviços (N), são 
oferecidos às entidades (N+1) através dos pontos de acesso de serviço da camada (N) ou 
SAP (N). 

Cada SAP (N) está sempre associado a um único par de entidades (N+1) e (N). 
Uma entidade (N) pode oferecer serviços a várias entidades (N+1) através de vários SAP 
(N) e pode utilizar os serviços de várias entidades (N-1) através de vários SAP (N-1) 
(Figura 5.4). Cada SAP possui um endereço único que o identifica no sistema. 

 

Figura 5.4: Entidades, Serviços e Pontos de Acesso de uma Camada (N). 
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5.4 – Primitivas de Serviço 

A seqüência de eventos que ocorre na interface entre duas camadas adjacentes 
através dos SAP (N) é descrita pelas primitivas de serviço. Cada primitiva de serviço tem 
parâmetros de entrada e saída. Dentro do Modelo OSI são definidos quatro tipos genéricos 
de primitivas de serviço: 

• Primitiva de Serviço de Pedido (Request) – é usada por uma entidade (N+1), ou 
usuário (N), para solicitar ou ativar um determinado serviço prestado pela camada 
(N); 

• Primitiva de Serviço de Indicação (Indication) – é emitida pela camada (N), 
prestadora de serviços (N), para informar uma entidade (N+1) sobre a ocorrência 
de um determinado evento de serviço; 

• Primitiva de Serviço de Resposta (Response) – é usada por uma entidade (N+1) 
para responder a uma primitiva de serviço de indicação recebida anteriormente da 
camada (N); 

• Primitiva de Serviço de Confirmação (Confirmation) – é usada pela camada (N) 
para informar à entidade (N+1) que o serviço solicitado através de uma primitiva 
request foi completado. 

Os serviços prestados por uma camada à outra são, formalmente, especificados 
pelo conjunto de primitivas trocadas entre elas e podem ser de dois tipos básicos: 
confirmado e não-confirmado. 

Em um serviço confirmado são utilizadas as quatro primitivas. Para explicá-lo 
usaremos como exemplo o serviço de estabelecimento de conexão da camada 4 do modelo 
OSI (camada de Transporte), ilustrado na Figura 5.5 através de um diagrama de seqüência 
de tempo. O pedido de estabelecimento de conexão é efetuado por uma entidade da 
camada 5 (camada de Sessão, usuária da camada de Transporte), através da primitiva de 
serviço T-CONNECT-request. Como conseqüência, a camada de Transporte entrega à 
entidade de Sessão do sistema remoto uma primitiva de serviço T-CONNECT-
indication. Esta entidade de Sessão remota pode ou não aceitar o pedido de conexão.  

Em caso positivo, ela emite uma primitiva de serviço T-CONNECT-response à 
camada de Transporte do lado remoto. No sistema aberto de origem, a camada de 
Transporte entrega à entidade de Sessão uma primitiva de serviço T-CONNECT-
confirmation , informando que o seu pedido foi aceito e que foi estabelecida uma conexão 
de Transporte entre as entidades de Sessão envolvidas.  

Em caso negativo, a entidade de Sessão remota entrega à camada de Transporte 
uma primitiva de serviço T-DISCONNECT-request. No sistema aberto de origem, a 
camada de Transporte encaminha então à entidade de Sessão uma primitiva de serviço T-
DISCONNECT-indication , informando que não foi possível estabelecer a conexão 
solicitada. Vale salientar que as primitivas de serviço T-DISCONNECT-request e T-
DISCONNECT-indication  são usadas normalmente para liberar uma conexão de 
Transporte, mas, neste caso, foram usadas para rejeitar um pedido de conexão. 
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Figura 5.5: Exemplo de Serviço Confirmado – Estabelecimento de Conexão da Camada de 
Transporte. 

Por outro lado, em um serviço não-confirmado são usadas apenas as primitivas de 
request e indication. Como exemplo, pode-se citar o serviço de liberação de conexão da 
camada de Transporte: a entidade da camada de Sessão solicita a liberação da conexão de 
Transporte através da primitiva de serviço T-DISCONNECT-request. No sistema 
remoto, a camada de Transporte informa à entidade de Sessão correspondente, através da 
primitiva de serviço T-DISCONNECT-indication , sobre a liberação de tal conexão. No 
caso de a liberação da conexão ser iniciada pela própria camada de Transporte, as 
entidades de Sessão dos dois sistemas recebem a primitiva T-DISCONNECT-indication . 
A Figura 5.6 mostra, através de diagramas de seqüência de tempo, os casos de liberação de 
conexão de Transporte iniciada, respectivamente, pelo usuário e pelo prestador do serviço 
de Transporte. 

 

Figura 5.6: Ex. de Serviço Não-Confirmado – Liberação da Conexão da Camada de Transporte. 
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5.5 – Unidades de Dados de Interface, de Serviço e de Protocolo 

Como foi dito anteriormente, a interação entre entidades (N) e (N-1) é descrita 
através de primitivas de serviço, que transportam unidades de dados de uma entidade para 
outra. 

A unidade de dados trocada através de um SAP (N), entre uma entidade (N+1) e 
uma entidade (N) em uma única interação, é denominada Interface Data Unit  (N), ou 
IDU (N). Uma IDU (N) é composta por dois elementos: a Interface Control Information 
(N), ou ICI (N)  e a Service Data Unit (N), ou SDU (N). A ICI (N) contém informações 
que precisam ser passadas de uma camada para outra no sentido de coordenar a operação 
entre as respectivas entidades. Contém, por exemplo, o tipo de primitiva de serviço 
trocada através do SAP (N). 

Uma PDU (N), ou Protocol Data Unit (N), por sua vez, corresponde à unidade de 
dados especificada em um protocolo (N), sendo, também, composta por dois elementos: a 
SDU (N) recebida da camada (N+1) e a Protocol Control Information (N) , ou PCI (N). 
Uma PCI (N) corresponde às informações de controle do protocolo (N) trocadas entre 
entidades (N) de sistemas abertos distintos, onde essas informações são usadas na 
coordenação das operações conjuntas realizadas entre tais entidades (N). De maneira 
informal, pode-se dizer então, que uma PDU (N) corresponde a uma mensagem de 
protocolo da camada (N), que é constituída de um cabeçalho (PCI (N)) e dos dados 
propriamente ditos (SDU (N)). 

 

 

Figura 5.7: Relação entre Unidades de Dados das Camadas (N+1), (N) e (N-1). 
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A Figura 5.7 ilustra o relacionamento existente entre as unidades de dados 
descritas. Nessa figura, é mostrado um exemplo em que a PDU (N) contém os dados de 
uma única SDU (N), e a SDU (N-1), por sua vez, contém os dados dessa única PDU (N). 
Esse tipo de mapeamento nem sempre é possível, pois as camadas podem operar com 
PDU e SDU de tamanhos diferentes. Assim sendo, são definidos quatro tipos de 
mapeamento: 

a) Um-Para-Um: corresponde ao mapeamento apresentado acima, em que uma 
PDU (N) contém os dados de uma única SDU (N) (Figura 5.8 (a)). 

b) Segmentação/Remontagem: a entidade (N) do sistema aberto de origem 
segmenta uma SDU (N) em várias PDU (N) antes de transmiti-las. As várias 
PDU (N) recebidas pela entidade (N) do sistema aberto de destino são 
remontadas em uma única SDU (N) antes desta ser entregue ao usuário (N) de 
destino. Esse tipo de procedimento é bastante usual no caso de camadas 
adjacentes que trabalhem com tamanhos de pacotes diferentes (Figura 5.8 (b)). 

c) Blocagem/Desblocagem: este tipo de mapeamento é usado quando uma PDU 
(N) pode transportar várias SDU (N).  A entidade (N) de origem realiza uma 
blocagem de várias SDU (N) em uma única PDU (N) antes de transmiti-la. A 
entidade (N) de destino ao receber tal PDU (N) realiza a operação inversa, isto é, 
efetua desblocagem desta PDU em várias SDU (N) que devem ser entregues ao 
usuário (N) de destino (Figura 5.8 (c)). 

d) Concatenação/Separação: este tipo de mapeamento está relacionado com as 
PDU (N) e SDU (N-1).  A entidade (N) de origem concatena várias PDU (N) em 
uma única SDU (N-1) antes de entregá-la à entidade (N-1) de seu sistema. A 
entidade (N) de destino, por sua vez, tem a função de identificar e separar na 
SDU (N-1) recebida da entidade (N-1) as várias PDU (N) concatenadas 
anteriormente. Esse tipo de mapeamento pode ser utilizado com o objetivo de 
minimizar o número de interações entre entidades adjacentes. (Figura 5.8 (d)). 
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Figura 5.8: Mapeamento entre Unidade de Dados de Serviço (SDU) e Unidades de Dados de 
Protocolo (PDU). 

Considerando a relação existente entre PDU, SDU e PCI, pode-se dizer que, a 
partir do momento em que os dados do processo de aplicação são entregues à camada mais 
alta da hierarquia da rede – denominada geralmente camada de Aplicação – e vão sendo 
passados de camada à camada descendo a hierarquia do sistema aberto transmissor, aos 
mesmos são agregadas as PCI (N) (cabeçalho ou header) referentes ao protocolo de 
comunicação de cada camada (N), resultando em uma cadeia de bits transferida através do 
meio físico de transmissão. No sistema aberto receptor, essa cadeia de bits é recebida pela 
camada mais baixa da rede – denominada camada Física – e vai sendo passada de camada 
a camada subindo na hierarquia correspondente. Em cada camada (N) é retirada a PCI (N) 
do protocolo correspondente até que a camada mais alta entregue ao processo de aplicação 
os dados transmitidos pelo processo remoto. 

A Figura 5.9 apresenta, para efeitos de ilustração, um exemplo simplificado em 
que para todas as camadas existe um mapeamento de um-para-um entre as PDU e as SDU, 
isto é, independentemente da camada, uma PDU (N) sempre corresponde a uma única PCI 
(N) e SDU (N), e uma PDU (N) é sempre transportada em uma única SDU (N-1). Observe 
que na camada de enlace (camada 2) é normalmente adicionado, além do PCI (LH – Link 
Header), um fecho (LT – Link Trailer) correspondente a algum tipo de polinômio de 
correção de erros. Note também que os nomes de todas as PDUs e SDUs referentes a uma 
dada camada possuem como prefixo a inicial do nome da própria camada (por exemplo, 
camada de Transporte: T-SDU e T-PDU). 
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Figura 5.9: Transferência de Dados entre Processos de Aplicação Residentes em Sistemas Abertos 
Distintos. 

5.6 – Conexão 

A conexão de uma dada camada é definida como sendo a associação estabelecida 
por esta camada entre seus usuários para fins de transferência de dados. Diz-se, então, que 
uma conexão (N) corresponde a uma associação estabelecida pela camada (N) entre os 
seus usuários (N), isto é, entre entidades (N+1) pertencentes a sistemas abertos distintos 
(Figura 5.10). 

 

Figura 5.10: Conexão (N) 
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Como em cada sistema uma entidade (N+1) está associada a uma entidade (N) 
através de um SAP (N), uma vez estabelecida uma conexão (N) entre duas entidades 
(N+1) situadas em sistemas abertos distintos e, portanto, entre dois SAP (N), toda 
informação passada a partir de um SAP (N) nesta conexão (N) será recebida pelo SAP(N) 
na outra ponta desta conexão, sem ser necessário utilizar qualquer mecanismo adicional de 
endereçamento. 

5.7 – Modos de Operação 

Existem basicamente dois modos de operação de uma camada: modo orientado à 
conexão e modo não-orientado à conexão. No primeiro caso, são sempre definidas três 
fases de operação: estabelecimento de conexão, transferência de dados e liberação de 
conexão. No segundo, não existem as fases de estabelecimento e liberação de conexão, 
onde cada unidade de dados é autocontida, possuindo todas as informações de controle 
necessárias à sua transmissão, desde a entidade de origem até a entidade destino. 

Originalmente, o modelo OSI previa apenas o modo orientado à conexão. 
Posteriormente, foi incluído um adendo ao modelo especificando o modo não-orientado à 
conexão. Do ponto de vista técnico, as duas filosofias apresentam vantagens e 
desvantagens, mas são incompatíveis entre si. Isso significa que uma rede, por exemplo, 
com um Serviço de Enlace Orientado à Conexão não pode interoperar com outra com 
Serviço de Enlace Não-Orientado à Conexão.  

A camada mais inferior (camada física) não é classificada como orientada ou não à 
conexão, pois os serviços prestados por ela são determinados pelas características do meio 
de transmissão. As outras camadas podem operar nos dois modos. 

5.7.1 – Modo de Operação Orientado à Conexão 

No modo de operação orientado à conexão, a comunicação é efetuada em três 
fases: primeiramente os usuários do serviço estabelecem uma conexão, em seguida passam 
a trocar dados entre si, por fim, liberam a conexão. 

Estabelecimento de Conexão 

Nesta fase, os usuários e o prestador do serviço de uma dada camada negociam a 
maneira como tal serviço var ser utilizado. Como exemplo, pode-se citar, no caso da 
camada de transporte (camada 4 do modelo OSI), a negociação da Qualidade de Serviço 
(QoS – Quality of Service) e da utilização ou não do serviço de transferência de dados 
expressos (expedited data transfer service). Uma vez estabelecida uma conexão em uma 
dada camada, passa a existir, então, uma ligação explícita entre os dois usuários 
envolvidos. 

No caso de duas camadas adjacentes operarem no modo orientado à conexão, antes 
de estabelecer uma conexão (N) é necessário que exista uma conexão (N-1) 
preestabelecida. Daí decorre que um pedido de estabelecimento de conexão pela camada 
superior deve desencadear o estabelecimento de conexão pela camada inferior. 
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Transferência de Dados 

Nesta fase, existem dois tipos básicos de transferência de dados: transferência de 
dados normais e transferência de dados expressos. 

No caso da transferência de dados normais, as unidades de dados de serviço 
(SDU) possuem um tamanho arbitrário e finito. Tais SDU podem ser segmentadas ou 
blocadas, conforme descrito anteriormente, para serem transferidas através de mensagens 
de protocolo (PDU) a sistemas abertos remotos. A taxa em que mensagens de protocolo 
são transferidas de um sistema aberto (final ou intermediário) a outro, normalmente, é 
controlada através de mecanismos de controle de fluxo de acordo com os recursos 
disponíveis nesses sistemas. 

A utilização de mecanismos de controle de fluxo pode levar a situações em que a 
transferência de dados de um sistema para outro fica totalmente bloqueada durante um 
determinado intervalo de tempo. Por este motivo, alguns protocolos oferecem a 
possibilidade de realizar transferência de dados expressos. Para que isso seja possível, é 
necessário que existam recursos adicionais nos sistemas envolvidos que permitam a 
transferência de tais dados apesar de os recursos alocados para a transferência de dados 
normais estarem esgotados. 

As unidades de dados expressos possuem tamanho limitado e tem prioridade sobre 
as unidades de dados normais. Isto implica que uma unidade de dados expressos não deve 
ser entregue depois de uma unidade de dados normais subseqüente enviada através da 
mesma conexão. 

Pode não ser sempre possível transportar uma unidade de dados expressos da 
camada (N) em uma unidade de dados expressos da camada (N-1). Isso faz com que uma 
unidade de dados expressos da camada (N) possa ser tratada como uma unidade de dados 
normais na camada (N-1), sendo, portanto, sujeita a mecanismos de controle de fluxo 
nessa camada.  

Além de mecanismos de controle de fluxo, nesse modo de operação orientado à 
conexão são definidos mecanismos de sequenciação, isto é, o usuário de destino da 
camada (N) deve receber as unidades de dados na mesma ordem em que elas foram 
submetidas pelo usuário originador. 

Liberação de Conexão 

Em termos gerais, uma conexão pode ser liberada por qualquer um de seus 
usuários e, excepcionalmente, por entidades da camada prestadora. Ou seja, uma conexão 
(N) pode ser liberada por iniciativa dos seus usuários (N) (entidades (N+1)) ou pelo 
prestador (N) (entidades (N)). 

Dentro deste contexto, definem-se três tipos de liberação de conexão: 

• Abrupta: em que há perda dos dados ainda em trânsito. Esse tipo de liberação de 
conexão, normalmente, ocorre devido a alguma situação de erro grave ou ao mau 
funcionamento da camada em questão e pode ser iniciado tanto pelos usuários 
como pelo prestador de serviços. 
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• Ordenada: em que a liberação da conexão solicitada pelo usuário local só ocorre 
depois que todos os dados anteriormente entregues por ele tenham sido 
reconhecidos. Em outras palavras, a entidade (N) local não encaminha o pedido de 
liberação de conexão à entidade (N) remota, enquanto os dados do seu usuário (N) 
(entidade (N+1)) não forem reconhecidos pela entidade (N) remota. 

• Negociada: neste caso, a liberação da conexão ocorre de maneira similar à 
liberação ordenada, desde que o usuário remoto concorde. Isto garante que os 
dados em ambas as direções (local � remoto e remoto � local) sejam 
reconhecidos antes de ocorrer a liberação da conexão propriamente dita. Este tipo 
de liberação de conexão só existe na camada de sessão (camada 5) do modelo OSI. 

5.7.2 – Modo de Operação Não-Orientado à Conexão 

No modo não-orientado à conexão, existe uma única fase que é a de transferência 
de dados. As unidades de dados transferidas são independentes entre si e são autocontidas, 
possuindo todas as informações de controle necessárias para a sua transferência. 

Não existe garantia de que as unidades de dados submetidas pelo usuário 
originador sejam entregues na mesma ordem ao usuário de destino. Caso seja detectado 
algum erro na unidade de dados recebida, ela normalmente é descartada, pois não são 
definidos meios que permitam à entidade receptora solicitar a sua retransmissão. Além 
disso, não são implementados mecanismos de controle de fluxo. Com toda essa economia 
de recursos computacionais, pode-se afirmar que o serviço não-orientado à conexão é leve 
e possui bom desempenho, mas é não confiável. 

5.8 – Camadas do Modelo OSI 

O modelo OSI tem sete camadas. As três camadas inferiores possibilitam a 
interconexão de sistemas ou de equipamentos individuais, estando mais relacionadas a 
aspectos de transmissão. A camada de transporte, por sua vez, provê a comunicação fim-a-
fim entre processos individuais. Por último, as três camadas superiores prestam serviços 
relacionados com a natureza da aplicação.  

A seguir estão os princípios aplicados para se chegar às sete camadas. 

• Uma camada deve ser criada onde houver necessidade de outro grau de abstração; 

• Cada camada deve executar uma função bem definida; 

• A função de cada camada deve ser escolhida tendo em vista a definição de 
protocolos padronizados internacionalmente; 

• Os limites da camada devem ser escolhidos para reduzir o fluxo de informações 
transportadas entre as interfaces; 
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•  O número de camadas deve ser suficientemente grande para que funções distintas 
não precisem ser desnecessariamente colocadas na mesma camada e 
suficientemente pequeno para que a arquitetura não se torne difícil de controlar. 

 

 

Figura 5.11:  As 7 camadas do Modelo de Referência OSI. 

O modelo OSI em si, não é uma arquitetura de rede real, pois não implementa os 
serviços e os protocolos que devem ser usados em cada camada. Ele apenas os especifica, 
informando o que cada camada deve fazer. No entanto, a ISO produziu também padrões 
para todas as camadas, sendo cada um deles publicado como um padrão internacional 
distinto, embora eles não pertençam ao modelo de referência propriamente dito. 

Vejamos a seguir uma breve introdução às camadas do modelo OSI, ilustrando 
suas principais funções e características, sem, no entanto, nos aprofundarmos em detalhes 
mais técnicos, os quais não se fazem necessários nesta etapa. 

5.8.1 – A Camada Física 

A camada física trata da transmissão de bits brutos através de um canal de 
comunicação que conecta dois ou mais equipamentos, trocando sinais entre eles através de 
uma interface física, seja ela eletromecânica, optoeletrônica ou de outra natureza. Nessa 
camada, são especificadas as características mecânicas, elétricas, funcionais e procedurais 
da interface física existente entre equipamentos de rede e o meio físico de transmissão.  

• Mecânicas: relacionam as propriedades físicas da interface com o meio físico de 
transmissão, o que inclui, por exemplo, a especificação do tipo de conector 
utilizado; 
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• Elétricas: estão relacionadas com a representação dos bits em termos, por 
exemplo, dos níveis de tensão utilizados, e com a taxa de transmissão de bits; 

• Funcionais: definem as funções a serem implementadas por uma determinada 
interface, citando, por exemplo, o que cada pino da interface significa e quais 
circuitos são conectados a um determinado pino; 

• Procedurais: especificam a seqüência de eventos (ação e reação) trocados durante 
a transmissão de uma cadeia de bits através do meio físico. 

As entidades da camada física são, então, interconectadas através de um meio 
físico de transmissão, cujas características não são especificadas pelo modelo OSI. Faz-se 
exceção ao caso das redes locais, em que a escolha do meio físico de transmissão é 
determinante no seu projeto, sendo, então, sua especificação incluída na camada física. As 
unidades de dados de protocolo, ou simplesmente PDU, trocadas entre tais entidades 
correspondem a uma cadeia de bits sem estrutura predefinida. 

Neste contexto, o projeto da rede deve garantir que, quando um lado envia um bit 
1, o outro lado o receba como um bit 1, não como um bit 0. Nesse caso, as questões mais 
comuns são as seguintes:  

• a quantidade de volts a ser usada para representar um bit 1 e um bit 0;  

• a quantidade de microssegundos que um bit deve durar;  

• o fato de a transmissão ser simplex, half-duplex ou full-duplex;  

• o fato de a transmissão ser síncrona ou assíncrona;  

• o padrão de modulação e/ou codificação dos bits/sinais;  

• o fato da interconexão física ser ponto-a-ponto ou multiponto; 

• ativação e desativação de conexões físicas mediante a solicitação de entidades de 
enlace; 

• a quantidade de pinos que o conector da rede precisará e de que maneira eles serão 
utilizados;  

• e ainda muitos outros fatores. 

5.8.2 – A Camada de Enlace de Dados 

A principal tarefa da camada de enlace de dados é transformar um canal de 
transmissão bruta de dados em uma linha que pareça livre de erros de transmissão (que 
não poderão ser detectados na camada de rede). Para executar essa tarefa, a camada de 
enlace de dados faz com que o emissor divida os dados de saída em quadros de dados 
(que, em geral, tem algumas centenas ou milhares de bytes), transmita-os 
sequencialmente e processe os quadros de reconhecimento retransmitidos pelo receptor. 
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Como a camada física apenas aceita e transmite um fluxo de bits sem qualquer 
preocupação em relação ao significado ou à estrutura, cabe à camada de enlace de dados 
criar e reconhecer os limites do quadro. Essa técnica é também conhecida como framing, 
ou montagem de quadros (frames). Para tal, são incluídos padrões de bit especiais no 
início e no fim do quadro. Se esses padrões de bits puderem ocorrer acidentalmente nos 
dados, será preciso um cuidado especial para garantir que os padrões não sejam 
incorretamente interpretados como delimitadores de quadro. 

A camada de enlace também possui papel fundamental no que diz respeito à 
sequenciação. As unidades de dados de serviço de enlace devem ser entregues à entidade 
da camada de rede de destino na mesma ordem em que são recebidas da entidade de rede 
de origem. 

Um ataque de ruído na linha pode destruir completamente um quadro. Nesse 
caso, a camada de enlace de dados da máquina de origem deverá retransmitir  o quadro. 
No entanto, várias transmissões do mesmo quadro criam a possibilidade de existirem 
quadros repetidos. Um quadro repetido poderia ser enviado caso o quadro de 
reconhecimento enviado pelo receptor ao transmissor fosse perdido. Cabe a essa camada 
resolver os problemas causados pelos quadros repetidos, perdidos e danificados devido 
a problemas da conexão física.  

Os quadros repetidos podem ser tratados com o uso de sequênciação, enquanto os 
quadros perdidos podem ser re-transmitidos se o protocolo de enlace for confirmado. Já os 
quadros danificados podem ser detectados através da inserção de um trailer no frame, o 
qual contém um tipo de soma para verificação de bits invertidos. 

Outra questão decorrente da camada de enlace de dados (assim como em outras 
camadas superiores) é o controle de fluxo, o qual permite à entidade de rede receptora 
controlar a taxa na qual deseja receber unidades de dados de serviço (SDU) de enlace 
através de uma conexão de enlace. Isso, naturalmente, pode refletir na taxa na qual a 
camada de enlace aceita unidades de dados de serviço de uma entidade da camada de rede 
transmissora. O objetivo principal do controle de fluxo é evitar que a entidade 
transmissora sobrecarregue com dados a entidade receptora. 

As redes de difusão tem outra questão importante na camada de enlace de dados: 
como controlar o acesso ao canal compartilhado. Esse problema é resolvido por uma 
subcamada especial da camada de enlace de dados (a subcamada de acesso ao meio, que 
será vista mais adiante). 

Como exemplo de protocolos da camada de enlace, pode-se citar o HDLC , o 
Frame-Relay, o PPP, o Ethernet, o Wi-Fi , entre muitos outros. 

No caso especial das redes locais, a camada de enlace é subdividida em duas 
subcamadas: subcamada MAC (Médium Access Control) e subcamada LLC. A 
subcamada MAC é responsável pela implementação de mecanismos de controle de acesso 
ao meio físico de transmissão. A subcamada LLC, por sua vez, presta três tipos de 
serviços: serviço sem conexão e sem reconhecimento; serviço com conexão; e serviço sem 
conexão e com reconhecimento. A implementação de funções nessa camada depende do 
tipo de serviço prestado por ela. No caso do serviço sem conexão e sem reconhecimento, 
não são realizadas, por exemplo, as funções relativas ao controle de seqüência, controle de 
fluxo e recuperação de erros. 
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5.8.3 – A Camada de Rede 

A camada de rede controla a operação da sub-rede. Esta camada tem por objetivo 
possibilitar a transferência de informações entre usuários finais (entidades da camada de 
transporte) mascarando as diferenças existentes entre as sub-redes e os meios de 
comunicação usados durante tais transferências. Os usuários dos serviços de rede não 
precisam conhecer os aspectos de funcionamento e as facilidades oferecidas pelas sub-
redes utilizadas. 

Sendo assim, uma das funções principais da camada de rede é a de endereçamento 
lógico e roteamento. O roteamento permite determinar rotas apropriadas entre endereços 
de rede. Isto é feito utilizando algoritmos de roteamento, que são executados na fase de 
estabelecimento da conexão da rede (no caso do serviço ser orientado à conexão) ou toda 
vez que é transferida uma unidade de dados (no caso do serviço ser não-orientado à 
conexão). Tais algoritmos utilizam informações de roteamento, que são trocadas entre 
entidades de rede através de protocolos de roteamento definidos no âmbito desta camada. 
A função de relaying (encaminhamento de pacotes) é realizada por entidades da camada 
de rede residentes em sistemas abertos intermediários, (Figura 5.12) quando, então, 
unidades de dados são encaminhadas de uma sub-rede para outra. 

 

 

Figura 5.12: Interconexão de Sistemas Finais através de Sistemas Intermediários. 

Como os operadores da sub-rede em geral são remunerados pelo trabalho que 
fazem, deve haver uma função de contabilização na camada de rede. Pelo menos, o 
software deve contar quantos pacotes ou caracteres ou bits são enviados por cliente, o que 
permitirá a produção de informações para tarifação. 

Quando um pacote tem que viajar de uma rede para outra até chegar ao seu destino, 
podem surgir muitos problemas. O endereçamento utilizado pelas redes poderá se 
diferente. Talvez a Segunda rede não aceite o pacote devido a seu tamanho. Os protocolos 
também poderão ser diferentes. É na camada de rede que esses problemas são resolvidos, 
permitindo que redes heterogêneas sejam interconectadas. 
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Apesar da camada de rede possuir funções críticas e cruciais para o funcionamento 
e interconexão de redes ponto-a-ponto, nas redes de difusão o problema de roteamento é 
simples e, portanto, a camada de rede, quando existe, costuma ser pequena. 

A camada de rede do modelo OSI pode prestar tanto o serviço orientado à conexão, 
como o serviço não-orientado à conexão. Como exemplo de protocolo orientado à 
conexão, pode-se citar o X-25 Nível 3. Nele, a camada de rede exerce funções de 
multiplexação, segmentação e blocagem de pacotes, sequenciação, controle de erro, 
controle de fluxo, transferência de dados normais e expressos e reinicialização. O 
protocolo não-orientado à conexão da ISO, que é especificado através da norma 
[ISO8473], é bastante semelhante ao protocolo IP (Internet Protocol) da Arquitetura 
TCP/IP, e nele são implementadas apenas funções básicas de transferência de dados, 
segmentação e controle de erro simplificado. 

5.8.4 – A Camada de Transporte 

A camada de transporte tem por objetivo prover mecanismos que possibilitem a 
troca de unidades de dados entre sistemas finais, sem se preocupar com quaisquer aspectos 
relativos ao roteamento e relaying de tais unidades de dados através das sub-redes 
utilizadas, uma vez que tais funções são exercidas pela camada de rede. Sendo assim, a 
camada de transporte deve aceitar dados da camada de seção, dividi-los em unidades 
menores em caso de necessidade, passá-los para a camada de rede e garantir que todas 
essas unidades cheguem corretamente à outra extremidade. Além disso, tudo tem que ser 
feito com eficiência e de forma que as camadas superiores fiquem isoladas das inevitáveis 
mudanças na tecnologia de hardware. 

No caso de ser implementado o serviço orientado à conexão, a camada de 
transporte garante que as unidades de dados sejam entregues ao usuário de destino sem 
erros, perda e duplicações e na ordem em que foram submetidas pelo usuário de origem. 

Se o modo orientado à conexão estiver disponível na camada de rede, a camada de 
transporte normalmente cria uma conexão de rede diferente para cada conexão de 
transporte exigida pela camada de sessão. Se, no entanto, a conexão de transporte precisar 
de um throughput (vazão) muito alto, a camada de transporte deverá criar várias conexões 
de rede, dividindo os dados entre as conexões de rede para melhorar o throughput. Por 
outro lado, se a criação ou manutenção de uma conexão de rede for cara, a camada de 
transporte poderá multiplexar diversas conexões de transporte na mesma conexão de rede 
para reduzir o custo. 

A camada de transporte é uma verdadeira camada fim-a-fim , que liga a origem ao 
destino. Em outras palavras, um programa da máquina de origem mantém uma conversa 
com um programa semelhante instalado na máquina de destino, sem saber se há ou não 
sistemas intermediários (sub-redes) entre eles. Nas camadas inferiores, os protocolos são 
trocados entre cada uma das máquinas e seus vizinhos, e não entre as máquinas de origem 
e de destino, que podem estar separadas por muitos roteadores. Diz-se, então, que as 
camadas de 1 a 3 são encadeadas, e as camadas de 4 a 7 são fim-a-fim. 

Cabe também à camada de transporte a função de estabelecer e encerrar 
conexões de transporte. Na fase de estabelecimento de conexão são negociados os 
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parâmetros relativos à Qualidade de Serviço (QoS), como o tamanho máximo das 
unidades de dados de protocolo (TPDUs), throughput, atraso de trânsito, prioridades, taxa 
de erros residual, entre outros. A qualidade de serviço selecionada no momento do 
estabelecimento da conexão deve ser mantida durante todo o tempo de vida da conexão de 
transporte. Caso isto não seja possível, as entidades de sessão envolvidas devem ser 
notificadas pela camada de transporte. Se for usado o serviço orientado à conexão, a 
camada de transporte também garante que as unidades de dados sejam entregues ao 
usuário de destino sem erros, perda e duplicações e na ordem em que foram submetidas 
pelo usuário de origem. 

5.8.5 – A Camada de Sessão 

A camada de sessão permite que seus usuários de diferentes máquinas 
estabeleçam sessões entre eles. Uma sessão permite o transporte de dados normais, mas 
ela oferece também serviços aperfeiçoados que podem ser de grande utilidade em algumas 
aplicações. Uma sessão pode ser usada para permitir que um usuário estabeleça um login 
com um sistema remoto, por exemplo. 

Outro exemplo de um serviço aperfeiçoado da camada de sessão é a 
sincronização. Considere os problemas que podem ocorrer quando se está tentando fazer 
uma transferência de arquivos que tem a duração de duas horas entre duas máquinas cujo 
tempo médio entre falhas seja de uma hora. Após ser abortada, cada transferência seria 
reiniciada e provavelmente falharia de novo mais tarde. Para eliminar esse problema, a 
camada de sessão oferece uma forma de inserir pontos de sincronização no fluxo de 
dados, de modo que, quando ocorrer uma falha, apenas os dados transferidos depois do 
ponto de sincronização tenham de ser repetidos.  

A introdução de pontos de sincronização pela camada de sessão, permite, além da 
retransmissão de dados perdidos, a recuperação da conexão de sessão. No caso de falha 
da conexão de transporte, a camada de sessão pode tentar restabelecê-la, mantendo a 
conexão de sessão ativa. As entidades de sessão informam, então, às entidades de 
apresentação que o serviço foi interrompido. O serviço é retomado, posteriormente, apenas 
mediante solicitação das entidades de apresentação, permitindo, assim, que elas 
ressincronizem suas atividades. 

Ainda um outro serviço da camada de sessão é o gerenciamento de token. Para 
alguns protocolos, é de fundamental importância que ambos os lados não executem a 
mesma operação ao mesmo tempo. Para gerenciar essas atividades, a camada de sessão 
oferece tokens para serem trocados. Conseqüentemente, determinadas operações só podem 
ser executadas pelo lado que está mantendo o token. 

Sendo assim, um token pode ser compreendido como um atributo de uma conexão 
de sessão que é dinamicamente atribuído aos usuários da camada de sessão. A posse de 
um token concede ao usuário o uso exclusivo de um dado tipo de serviço. 
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5.8.6 – A Camada de Apresentação 

A camada de apresentação tem por objetivo resolver problemas de diferenças de 
representação de informação existentes entre sistemas heterogêneos interconectados 
através do ambiente OSI. Ela define a sintaxe usada para representar os dados 
manipulados pelas entidades de aplicação e provê meios de seleção e posterior alteração 
da representação utilizada. Exemplos de diferenças entre representação de dados incluem 
a ordem de bytes (se os bits são lidos da esquerda para a direita, ou vice-versa) ou ainda o 
mapa de caracteres utilizado (ASCII, EBCDIC, Unicode, etc). 

Assim sendo, a principal função da camada de apresentação é assegurar que a 
informação seja transmitida de tal forma que possa ser entendida e usada pela camada de 
aplicação receptora, mesmo que esta última utilize um formato de dados diferente da 
origem. Dessa forma, as entidades de apresentação podem modificar a sintaxe da 
mensagem, contanto que preservem sua semântica.  

Em suma, ao contrário das camadas inferiores que só estão interessadas em tornar 
confiável o processo de movimentação dos bits de uma extremidade à outra da ligação, a 
camada de apresentação se preocupa com a sintaxe dos dados, isto é, com a sua 
representação para a camada de aplicação. Além disso, a sintaxe de transferência 
negociada entre as entidades de apresentação pode incluir ainda transformações especiais 
dos dados a serem transferidos, como, por exemplo, compressão e criptografia  de dados, 
com o objetivo de minimizar a quantidade de dados transferidos e de aumentar a 
segurança contra a violação de informação, respectivamente. 

5.8.7 – A Camada de Aplicação 

Basicamente, o objetivo da camada de aplicação é oferecer aos processos de 
aplicação meios de acessar o ambiente de comunicação OSI. Ou seja, a camada de 
aplicação contém uma série de protocolos que são comumente necessários aos processos 
de usuário propriamente ditos. Cada um desses protocolos é responsável por funções 
comuns e/ou específicas usadas como infra-estrutura pela maioria das aplicações de 
usuário, como, por exemplo, correio eletrônico, transferência de arquivos, terminal virtual, 
entre outras.  

Sendo assim, estudar a camada de aplicação do RM-OSI significa, 
necessariamente, estudar os diversos protocolos que compõem esta camada. 

5.9 – Transmissão de Dados no Modelo OSI 

A Figura 5.13 mostra como os dados podem ser transmitidos através do modelo 
OSI. O processo transmissor deseja enviar alguns dados para o processo receptor. Ele 
passa os dados para a camada de aplicação, que, em seguida, anexa o cabeçalho da 
aplicação, AH, e transmite o item resultante para a camada de apresentação. 
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A camada de apresentação pode transformar esse item de várias formas, incluindo 
nele um cabeçalho e passando o resultado para a camada de sessão. Vale lembrar que a 
camada de apresentação não identifica qual trecho dos dados transmitidos a ele é AH e 
quais são os verdadeiros dados do usuário. 

Esse processo é repetido até os dados alcançarem a camada física, onde eles de fato 
são transmitidos para a maquina de recepção. Nessa máquina, os diversos cabeçalhos são 
excluídos um a um à medida que a mensagem se propaga pelas camadas até chegar ao 
processo de recebimento. 

A idéia básica geral é a de que, embora a transmissão de dados propriamente dita 
seja vertical na Figura 5.13, cada camada é programada como se fosse horizontal. Quando 
a camada de transporte transmissora, por exemplo, obtém uma mensagem da camada de 
sessão, ela anexa um cabeçalho de transporte e o envia à camada de transporte de 
recepção. A partir desse ponto de vista, trata-se apenas de um detalhe técnico o fato de que 
ela na verdade deve transferir a mensagem para a camada de rede de sua própria máquina. 
Exemplificando, quando um diplomata brasileiro faz um discurso em português nas 
Nações Unidas, ele se imagina falando diretamente para as outras pessoas ali reunidas, 
pois o fato de na verdade ele só estar falando para seu intérprete é visto como um simples 
detalhe técnico. 

 

Figura 5.13: Um exemplo de como o Modelo OSI é usado. 

 

 


