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6 – Introdução à Arquitetura TCP/IP 

A Arquitetura TCP/IP, também conhecida como Arquitetura Internet, é largamente 
utilizada na interconexão e na interoperação de sistemas computacionais heterogêneos. Tal 
arquitetura foi lançada pelo Departamento de Defesa do governo americano e escolhida 
para ser o padrão obrigatório de comunicação entre os diversos sistemas daquela 
organização. Na época do seu lançamento, a Arquitetura TCP/IP era a única alternativa 
para fazer frente aos protocolos proprietários de fabricantes de equipamentos, tornando-se, 
assim, um padrão de facto do mercado. Nenhum outro conjunto de protocolos proporciona 
tanta interoperabilidade ou abrange sistemas de tantos fornecedores atualmente. E, o que é 
mais importante, o TCP/IP é executado em mais tecnologias de rede do que qualquer outro 
conjunto de protocolos.  

Os padrões dessa arquitetura não são definidos por entidades internacionais de 
padronização, como a ISO, por exemplo. As definições dos protocolos são encontradas em 
documentos denominados RFC (Requests For Comments), os quais são elaborados e 
distribuídos pelo IETF (Internet Engineering Task Force), um grupo subsidiário do IAB 
(Internet Activities Board). 

A grande característica da Arquitetura TCP/IP (ou Arquitetura Internet) é a 
simplicidade de implementação de seus protocolos, que, mesmo assim, atendem aos 
requisitos da interconexão exigidos pela maioria dos sistemas. 

6.1 - Conceitos Gerais 

A Arquitetura TCP/IP também é organizada em camadas, não existindo, contudo, 
uma estruturação formal como a definida para o Modelo OSI. Na Arquitetura TCP/IP 
procurou-se definir um protocolo próprio para cada camada, bem como a interface de 
comunicação entre duas camadas adjacentes. 

Primando pela simplicidade e pela funcionalidade, a Arquitetura TCP/IP é 
composta por dois protocolos principais: o IP (Internet Protocol), responsável pelo 
encaminhamento (roteamento e forward) de pacotes de dados entre diversas sub-redes 
desde a origem até o seu destino, e o TCP (Transmission Control Protocol), que tem por 
função o transporte fim-a-fim confiável de mensagens de dados entre dois sistemas. 

O IP reside na Camada de Rede da Arquitetura TCP/IP (camada 3 do Modelo OSI) 
e é um protocolo do tipo datagrama, operando, portanto, no modo não-orientado à 
conexão.  O TCP é um protocolo de transporte orientado à conexão, estando localizado na 
Camada de Transporte da Arquitetura TCP/IP (equivalente à camada 4 do OSI). Para uso 
em redes onde o problema de confiabilidade não assume grande importância, foi definido 
o protocolo UDP (User Datagram Protocol) que opera no modo não-orientado à conexão e 
possui funcionalidades bem mais simplificadas que o TCP. 

Outro conceito adotado nessa arquitetura diz respeito à não-necessidade de se 
utilizar sub-redes  (equivalente às camadas 1 e 2 do RM-OSI) padronizadas. Deve-se 
apenas implementar interfaces do IP necessárias para sua comunicação com as sub-redes 
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disponíveis de mercado, sejam elas redes locais ou de longa distância. A compatibilização 
entre sub-redes distintas deve ficar a cargo de equipamentos especializados, como 
roteadores e bridges. 

Para completar a Arquitetura TCP/IP, é especificada uma camada usuária do TCP 
ou do UDP, denominada Camada de Aplicação (equivalente às camadas 5, 6 e 7 do RM-
OSI).  Esta camada abriga os protocolos de aplicações da Arquitetura TCP/IP, tais como 
correio eletrônico, transferência de arquivos, terminal virtual, entre outras.  

6.2 – Camadas da Arquitetura TCP/IP 

A Figura 6.1 ilustra a estrutura em camadas da Arquitetura TCP/IP, com cada 
camada executando um conjunto de funções de comunicação, possibilitando a troca de 
informações entre sistemas computacionais interconectados através de uma rede ou de um 
conjunto de redes de comunicação de dados. 

 

 

Figura 6.1: Camadas da Arquitetura TCP/IP. 

6.2.1 – Camada de Sub-Rede 

Essa camada equivale às camadas Física e de Enlace do RM-OSI. Os livros e a 
documentação que tratam da Arquitetura TCP/IP raramente descrevem essa camada. Isto 
acontece porque essa arquitetura não padroniza as sub-redes de acesso, permitindo, 
portanto, que qualquer tecnologia possa ser empregada para interconectar um sistema 
TCP/IP a outro, bastando, para isso, que sejam desenvolvidas as respectivas interfaces de 
comunicação entre o IP e cada sub-rede. 
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Dessa forma, pode-se encontrar um número muito grande de sub-redes de 
tecnologias diferentes interconectando uma rede TCP/IP, dentre as quais pode-se citar: 
Ehternet, Token Ring, FDDI, X.25, Frame-Relay, ATM, PPP, entre outras (o 
detalhamento dessas tecnologias e protocolos não se faz necessário nesta etapa do 
aprendizado, mas devem ser vistas com mais profundidade no futuro). 

Cada tecnologia de sub-rede possui seus próprios protocolos, esquemas de 
endereçamento, taxas de transmissão e meios físicos. No caso de uma rede TCP/IP ser 
implementada sobre um conjunto de sub-redes distintas, a compatibilização de tais sub-
redes é, então, realizada por equipamentos especializados, como bridges e roteadores 
(também chamados de gateways), que permitem que conjuntos de sub-redes heterogêneas 
interoperem. Sobre esses conjuntos de sub-redes opera o protocolo IP, que utiliza um 
esquema padronizado de endereçamento. Deste modo, as diferenças existentes entre as 
sub-redes interconectadas tornam-se transparentes ao usuário final do sistema, que não 
precisa se preocupar com a tecnologia de sub-rede empregada pelo seu parceiro de 
comunicação, desde que sobre ela execute uma pilha TCP/IP. 

A Figura 6.2 mostra esquematicamente uma rede TCP/IP composta de diversas 
sub-redes com tecnologias diferentes, interconectadas por gateways com função de 
roteamento. 

 

 

Figura 6.2: Uma grande rede TCP/IP com sub-redes heterogêneas. 

6.2.2 – Camada de Rede 

Na camada de rede da Arquitetura TCP/IP são especificados vários protocolos, 
dentre os quais destaca-se o IP (Internet Protocol). O IP é o protocolo responsável pelo 
transporte de pacotes de dados através de uma ou mais sub-redes interconectadas desde a 
máquina de origem até a de destino. Ou seja, ele é o protocolo responsável pelas funções 
de roteamento e endereçamento lógico das estações numa rede TCP/IP. Veremos o 
formato detalhado do esquema de endereçamento do IP num capítulo específico. 
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O IP opera no modo datagrama, isto é, não é orientado à conexão. Assim sendo, 
não são estabelecidos circuitos virtuais entre a origem e o destino para o transporte dos 
pacotes de dados. Tais pacotes são autocontidos e carregam as informações necessárias 
para o transporte e controle dos mesmos nas sub-redes utilizadas. 

Pelo fato de operar no modo datagrama, os vários pacotes IP que compõem uma 
mensagem do TCP (ou UDP) podem ser enviados cada um por um caminho diferente 
através das redes intermediárias, até chegarem ao seu destino. 

As características definidas para o IP qualificam-no, então, como um prestador de 
serviços de baixa confiabilidade, uma vez que os pacotes podem ser perdidos, duplicados e 
entregues fora de ordem sem que as camadas superiores sejam notificadas. 

Dentro desse contexto, é especificado um conjunto de regras para o IP, que 
incluem como as máquinas ou os gateways devem processar os pacotes, como e quando as 
mensagens de erro devem ser geradas e as condições nas quais os pacotes devem ou 
podem ser descartados. 

6.2.3 – Camada de Transporte 

Na Arquitetura TCP/IP, assim como no OSI, a camada localizada acima da camada 
de rede é chamada de camada de transporte. A finalidade dessa camada é permitir que as 
entidades pares dos hosts de origem e de destino mantenham uma conversação fim-a-fim, 
exatamente como acontece na camada de transporte OSI. Dois protocolos foram definidos 
aqui.  

O primeiro deles, o TCP (Transmission Control Protocol), é um protocolo 
orientado à conexão (confiável) que permite a entrega sem erros de um fluxo de bytes 
originado de uma determinada máquina em qualquer computador da internet. Esse 
protocolo fragmenta o fluxo de bytes de entrada em várias TPDU (Transport PDU) e passa 
cada uma delas para a camada de rede. No destino, o processo TCP remonta as TPDU 
recebidas no fluxo de saída. O TCP cuida também do controle de fluxo, impedindo que um 
transmissor rápido sobrecarregue um receptor lento com um volume de mensagens muito 
grande. 

O segundo protocolo dessa camada é o UDP (User Datagram Protocol), que é um 
protocolo sem conexão (não confiável) para aplicações que não necessitam nem de 
controle de fluxo, nem da manutenção da seqüência das mensagens enviadas. Ele é 
amplamente usado em aplicações em que a entrega imediata é mais importante do que a 
entrega precisa, como a transmissão de voz ou de vídeo. 

Sendo assim, tanto o TCP como o UDP aceitam mensagens a transmitir de várias 
aplicações, constroem suas PDUs e as passam para o IP no sistema de origem, o qual 
cuida do transporte e entrega das informações à entidade de transporte do sistema de 
destino, onde cada mensagem é entregue à aplicação correspondente. A Figura 6.3 ilustra 
esse esquema. 
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Figura 6.3: Multiplexação (Demultiplexação) de Portas na Camada de Transporte. 

Para prover a identificação de uma aplicação em um dado sistema, é empregado o 
conceito de porta na camada de transporte, que é representado por um número inteiro 
associado à aplicação a partir de negociação com o Sistema Operacional. Depois que a 
porta é determinada (denominada porta TCP ou porta UDP), toda comunicação com a 
aplicação é endereçada através dela. Aplicações padronizadas possuem números de portas 
que são universalmente conhecidos dentro de uma rede internet, não importando em que 
Sistema Operacional estejam sendo processadas. Como exemplo, pode-se citar: o correio 
eletrônico implementado pelo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que utiliza a porta 
número 25; o FTP (File Transfer Protocol), que utiliza duas portas, 20 e 21; e ainda a 
transferência de hipertexto através do protocolo HTTP (Hiper-Text Transfer Protocol), que 
utiliza a porta 80. 

6.2.4 – Camada de Aplicação 

A Arquitetura TCP/IP não tem as camadas de sessão e apresentação. Os 
desenvolvedores afirmam a seguinte tese: elas são pouco usadas na maioria das aplicações, 
ou mesmo quando são usadas, suas funções são reduzidas o suficiente para serem 
implementadas pela própria aplicação. 

Sendo assim, acima da camada de transporte está a camada de aplicação. Ela 
contém os protocolos de alto nível. Dentre eles estão o protocolo de terminal virtual 
(TELNET), o protocolo de correio eletrônico (SMTP), o protocolo de transferência de 
arquivos (FTP), o protocolo usado para buscar páginas na Internet (HTTP), entre muitos 
outros. 
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As aplicações da Arquitetura TCP/IP (ou Arquitetura Internet) não possuem uma 
padronização comum para seu desenvolvimento e implementação. Cada aplicação tem o 
seu próprio padrão, que corresponde a um ou mais RFC (Request For Comments) 
publicados para essa finalidade. As aplicações acessam diretamente a camada de 
transporte, TCP ou UDP, através de chamadas padronizadas de serviços e passagem de 
parâmetros. Aspectos importantes como a compatibilização de representação de formatos 
de dados usados por sistemas computacionais diferentes (função da camada de 
apresentação no Modelo OSI) são definidos e implementados em cada aplicação. 

Para que uma aplicação seja endereçada em uma rede, a Arquitetura TCP/IP 
implementa o conceito de portas, que são definidas pelas aplicações e gerenciadas pelo 
TCP ou UDP. Como já foi dito anteriormente, as aplicações padronizadas tem portas com 
numeração específica, utilizando o mesmo número independentemente da máquina onde 
esteja processando. 

O número de uma porta, associado ao endereço IP da máquina onde a aplicação em 
questão está sendo processada é denominado socket, e permite a localização de qualquer 
aplicação no contexto de uma rede internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professor: Luciano Frosi 56

7 – Crítica ao RM-OSI e a Arquitetura TCP/IP 

O OSI e o TCP/IP tem muito em comum. Os dois se baseiam no conceito de uma 
pilha de protocolos independentes. Além disso, as camadas são parecidas e tem 
praticamente as mesmas funções. Em ambos os modelos, por exemplo, estão presentes as 
camadas que englobam até a camada de transporte para oferecer um serviço de transporte 
fim a fim independente da rede a processos que desejam se comunicar. Essas camadas 
forma o provedor de transporte. Mais uma vez, em ambos os modelos, as camadas acima 
da camada de transporte são usuárias do serviço de transporte e orientadas a aplicações. 

Apesar das semelhanças fundamentais, os dois sistemas também tem muitas 
diferenças. O modelo OSI tem três conceitos fundamentais, que são os seguintes: 

1. Serviços 

2. Interfaces 

3. Protocolos 

Provavelmente a maior contribuição do Modelo OSI é tornar explícita a distinção 
entre esses três conceitos. Cada camada executa alguns serviços para a camada acima dela. 
A definição do serviço informa o que a camada faz, e não a forma como as entidades 
acima dela o acessam ou como a camada funciona. 

A interface de uma camada informa como os processos acima dela podem acessá-
la. A interface especifica quais são os parâmetros e resultados a serem esperados. Ela 
também não revela o funcionamento interno da camada. 

Finalmente, os protocolos utilizados em uma camada são de responsabilidade 
dessa camada. A camada pode usar os protocolos que quiser, desde que eles viabilizem a 
realização do trabalho (ou seja, forneçam os serviços requisitados). Ela também pode 
alterar esses protocolos sem influenciar o software das camadas superiores. 

Essas idéias se adaptam perfeitamente aos novos conceitos da programação 
orientada a objetos. Um objeto, assim como uma camada, tem um conjunto de métodos 
(operações) que processos externos ao objeto podem ativar. A semântica desses métodos 
define o conjunto de serviços que o objeto oferece. Os parâmetros e os resultados do 
método forma a interface do objeto. O código interno do objeto é seu protocolo, que não é 
visível nem interessa aos elementos que estão fora do objeto. 

Originalmente, a Arquitetura TCP/IP não distinguiu com clareza a diferença entre 
serviço, interface e protocolo, embora as pessoas tenham tentado adaptá-lo ao modelo 
OSI. Por exemplo, os únicos serviços reais oferecidos pela camada de Rede são 
SEND_IP_PACKET (enviar pacote IP) e RECEIVE_IP_PACKET (receber pacote IP).  

Por essa razão, os protocolos OSI são mais bem encapsulados do que no TCP/IP e 
podem ser substituídos com relativa facilidade, acompanhando as tendências dos eventuais 
avanços tecnológicos. Um dos principais objetivos das diversas camadas de protocolos são 
as possibilidades que elas oferecem no que diz respeito a essas mudanças. 
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O Modelo de Referência OSI foi concebido antes de os protocolos serem 
inventados. Conseqüentemente, o modelo não foi criado com base em um determinado 
conjunto de protocolos, o que o deixou bastante flexível. No entanto, há o inconveniente 
de os projetistas não terem experiência com o assunto e não terem muita noção sobre a 
funcionalidade que deve ser colocada em cada camada. 

Por exemplo, a camada de enlace de dados lidava originalmente com redes ponto-
a-ponto somente. Quando surgiram as redes de difusão, foi preciso criar uma nova camada 
no modelo. Quando as pessoas começaram a criar redes reais com base no modelo OSI e 
nos protocolos existentes, elas perceberam que as especificações de serviços obrigatórias 
não eram compatíveis com as necessidades dessas redes. Portanto, foi necessário enxertar 
no modelo subcamadas de convergência que permitissem atenuar as diferenças. Por fim, 
como acreditava que cada país teria uma rede controlada pelo governo e baseada nos 
protocolos OSI, o comitê não se preocupou com as conexões inter-redes. Para encurtar a 
história: na prática, tudo aconteceu de maneira muito diferente da teoria. 

Com o TCP/IP aconteceu exatamente o contrário: como os protocolos vieram 
primeiro, o modelo foi criado com base neles. Os protocolos não tiveram problemas para 
se adaptar ao modelo. Foi um casamento perfeito. O único problema foi o seguinte: o 
modelo não se adaptava às outras pilhas de protocolos. Conseqüentemente, ele não era de 
muita utilidade quando havia necessidade de se descrever redes que não faziam uso do 
protocolo TCP/IP. 

Deixando a filosofia de lado e entrando em questões mais práticas, uma das 
maiores diferenças entre os dois modelos está no número de camadas: o modelo OSI tem 
sete camadas e o TCP/IP, quatro. Ambos tem as camadas de rede, transporte e aplicação, 
mas as outras são diferentes. 

Outra diferença está na área da comunicação orientada à conexão e da 
comunicação sem conexão. Na camada de rede, o modelo OSI é compatível com a 
comunicação sem conexão e com a comunicação orientada à conexão; no entanto, na 
camada de transporte, o modelo aceita apenas a comunicação orientada a comunicação, 
onde ela de fato é mais importante (pois o serviço de transporte é visível para os usuários). 
O modelo TCP/IP tem apenas um modo na camada de rede (sem conexão), mas aceita 
ambos os modelos na camada de transporte, oferecendo aos usuários uma opção de 
escolha. Essa escolha é especialmente importante para os protocolos simples de 
solicitação/resposta. 

7.1 – Uma Crítica aos Protocolos e ao Modelo OSI 

Nem o modelo OSI e seus respectivos protocolos nem a arquitetura TCP/IP e seus 
respectivos protocolos são perfeitos. Os dois têm sido alvos de uma série de críticas. Por 
volta de 1990, a maioria dos especialistas em redes tinha a impressão de que os protocolos 
e o modelo OSI controlariam o mundo e atropelariam toda a indústria de rede. Essa 
previsão não se concretizou. Por quê?  

1. Momento Ruim 

2. Tecnologia Ruim 
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3. Implementação Ruim 

4. Política Ruim 

7.1.1 – Momento Ruim 

Vamos começar pelo problema mais importante: momento ruim. O momento em 
que um padrão é estabelecido é de fundamental importância para o seu sucesso. David 
Clark, do M.I.T., tem uma teoria de padrões que ele chama de o apocalipse dos dois 
elefantes, ilustrado na figura 7.1. 

Essa figura mostra o volume de atividades em torno de um novo assunto. Quando o 
assunto é descoberto, há uma grande atividade de pesquisa na forma de discussões, artigos 
e reuniões. Quando termina esse frenesi, as empresas descobrem o assunto e tem início 
uma onde bilhões de dólares em investimentos. 

 

 

Figura 7.1: O apocalipse dos dois elefantes. 

É fundamental que os padrões sejam desenvolvidos entre os dois “elefantes”. Se 
eles forem desenvolvidos muito cedo, antes de a pesquisa ser concluída, o assunto poderá 
não estar devidamente amadurecido e, conseqüentemente, surgirão padrões ruins. Se eles 
forem desenvolvidos muito tarde, muitas empresas já poderão ter feito investimentos 
maciços na descoberta de uma maneira de tirar partido dessa nova tecnologia e, portanto, 
os padrões serão solenemente ignorados. Se o intervalo entre os dois elefantes for muito 
curto (porque todo mundo está ansioso para aproveitar as oportunidades então 
anunciadas), a equipe de desenvolvimento dos padrões poderá se precipitar. 

Hoje se sabe que o lançamento dos protocolos do padrão OSI foi precipitado. Os 
protocolos TCP/IP já estavam sendo amplamente utilizados nas universidades de pesquisa 
na época em que apareceram os protocolos OSI. Antes mesmo de o investimento de 
bilhões de dólares ter sido iniciado, o mercado acadêmico já era suficientemente grande, e 
muitos fabricantes começaram a oferecer produtos TCP/IP, apesar de inicialmente estarem 
cautelosos. Quando surgiu o OSI, eles não estavam dispostos a investir em uma segundo 
pilha de protocolos enquanto ela não se tornasse uma imposição do mercado. Com todas 
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as empresas aguardando que alguém desse o primeiro passo, o Modelo OSI não saiu do 
papel. 

7.1.2 – Tecnologia Ruim 

A maioria das discussões sobre o modelo de sete camadas dá a impressão de que o 
número e o conteúdo das camadas escolhidos representavam a única opção. Isso está longe 
de ser verdade. A camada de sessão tem pouco uso na maioria das aplicações e a camada 
de apresentação está praticamente vazia. Na prática, a proposta para o OSI tinha apenas 
cindo camadas, não sete. Ao contrário das camadas de seção e apresentação, as camadas 
de enlace de dados e de rede encontram-se tão cheias que qualquer tarefa subseqüente tem 
que dividi-las em diversas subcamadas, cada uma com diferentes funções.  

Apesar de ninguém admitir e dizer publicamente, a principal razão para que o 
modelo OSI tenha sete camadas é a seguinte: na época em que ele foi criado, a IBM tinha 
um protocolo proprietário de sete camadas, o SNA.  Naquela época, o controle que a IBM 
tinha sobre a industria de computadores era tão grande que ninguém em sã consciência 
duvidaria que a Big Blue fosse deixar de usar a influência que tinha sobre o mercado para 
forçar todo mundo a usar a SNA, que poderia ser modificada pela IBM sempre que ela 
quisesse. A idéia por traz do OSI era a de produzir um modelo de referência e uma pilha 
de protocolos que se tornassem um padrão mundial. Esse padrão, por sua vez, seria 
controlado por uma organização neutra, a ISO, e não por uma empresa. 

O modelo OSI, juntamente com os protocolos e definições de serviço inter-
relacionados, é extraordinariamente complexo. Quando empilhados, os padrões impressos 
chegam a ter mais de meio metro de altura. Além disso, eles são de difícil implementação 
e sua operação não é nada eficiente.  Além de ser incompreensível, outro problema com o 
OSI é que algumas funções, como endereçamento, controle de fluxo e controle de erro, 
reaparecem a cada camada.  

Outra crítica feita ao padrão original é que ele ignorou completamente os serviços 
e protocolos sem conexão, muito embora a maioria das redes locais trabalhem desta forma. 
Os adendos subseqüentes corrigiram este problema.  

Talvez a crítica mais séria feita ao modelo é que ele é dominado por uma 
mentalidade voltada para a comunicação. O relacionamento entre computação e 
comunicação é raramente mencionado e algumas das opções escolhidas são totalmente 
inadequadas à forma como os computadores e os softwares funcionam. Exemplificando, 
considere as primitivas do modelo OSI. De atenção especial às primitivas e veja de que 
maneira elas podem ser utilizadas em uma linguagem de programação.  

A primitiva CONNECT.request é simples. Podemos imaginar um procedimento de 
biblioteca, connect, que os programas podem chamar para estabelecer uma conexão. 
Agora pense em CONNECT.indication.  Quando uma mensagem é recebida, o processo de 
destino tem de ser sinalizado. Na prática, esse processo tem que obter uma interrupção – 
um conceito nada adequado aos programas desenvolvidos em uma das linguagens de alto 
nível tão moderna. É claro que pode ocorrer uma indicação (interrupção) na camada mais 
baixa.  
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Se o programa estivesse esperando a chegada de uma chamada, ele poderia chamar 
o procedimento de biblioteca receive, para que pudesse se bloquear. Mas, se esse fosse o 
caso, porque a primitiva utilizada não foi receive em vez de indication? O modo 
operacional de receive esta intimamente ligado à maneira como os computadores 
funcionam, enquanto o modo operacional de indication esta intimamente ligado à maneira 
como os telefones funcionam. Os computadores são diferentes dos telefones. Os telefones 
tocam. Os computadores não tocam. Em resumo, o modelo semântico de um sistema 
baseado em interrupções é limitado do ponto de vista conceitual e totalmente estranho às 
idéias modernas de programação estruturada e orientada a objetos. 

7.1.3 – Implementações Ruins 

Devido à enorme complexidade do modelo e dos protocolos, ninguém ficou 
surpreso com o fato de as implementações iniciais serem lentas, pesadas, gigantescas. 
Todas as pessoas que tentaram saíram chamuscadas. Não demorou muito para que elas 
associassem “OSI” à “baixa qualidade”. A imagem resistiu inclusive às significativas 
melhorias a que os produtos foram submetidos ao decorrer do tempo. 

Por outro lado, uma das primeiras implementações do TCP/IP fazia parte do 
Berkeley Unix e não apresentou maiores problemas (e era gratuita). As pessoas 
começaram a usá-lo rapidamente, criando dessa forma uma grande comunidade de 
usuários, que, por sua vez, estimulou novas melhorias que só serviram para aumentar 
ainda mais a base de usuários. Nesse caso, a espiral foi claramente ascendente. 

7.1.4 – Política Ruim 

Devido à implementação inicial, muitas pessoas, particularmente no universo 
acadêmico, pensaram que o TCP/IP era parte do Unix e, na década de 80, as universidades 
tinham verdadeira adoração pelo Unix. 

O OSI, por outro lado era tido como a criatura dos ministérios das 
telecomunicações europeus, da comunidade européia e mais tarde dos EUA. Essa crença 
só era verdadeira em parte, mas a idéia de “um punhado de burocratas tentando empurrar 
um padrão tecnicamente inferior pela garganta dos pobres pesquisadores e 
programadores” que de fato trabalhavam no desenvolvimento de redes de computadores 
não foi de muita ajuda. Algumas pessoas viram aí a repetição de um episódio da década de 
60, quando a IBM anunciou que a PL/I era a linguagem do futuro, para mais tarde ser 
desmentida pelo pentágono, que afirmou que essa seria a ADA®. 

7.2 – Uma Crítica à Arquitetura TCP/IP 

Os protocolos e a Arquitetura TCP/IP também tiveram seus problemas. Em 
primeiro lugar, a Arquitetura não diferencia com a necessária clareza os conceitos de 
serviço, interface e protocolo. A boa prática da engenharia de software exige uma 
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diferenciação entre especificação e implementação, o que, ao contrário do que acontece 
com o OSI, não acontece com o TCP/IP. Conseqüentemente, a Arquitetura TCP/IP não é o 
melhor dos guias para se estruturar novas redes com base em novas tecnologias. 

Em segundo lugar, a Arquitetura TCP/IP não é nem um pouco abrangente e não 
consegue descrever outras pilhas de protocolos que não a TCP/IP. Seria praticamente 
impossível, tentar, por exemplo, descrever redes como SNA, ATM e Bluetooth usando o 
modelo TCP/IP. 

Em terceiro lugar, a camada de sub-rede não é realmente uma camada no sentido 
em que o termo é usado no contexto dos protocolos hierarquizados. Trata-se, na verdade, 
de uma interface (entre as camadas de rede e de enlace de dados). A distinção entre uma 
interface e uma camada é crucial e você deve considerá-la com muito cuidado.  

Em quarto lugar, a Arquitetura TCP/IP não faz distinção (nem sequer menciona) 
entre as camadas físicas e de enlace de dados. Elas são completamente diferentes. A 
camada física está relacionada às características de transmissão do fio de cobre, dos cabos 
de fibra ótica e comunicação sem fio. A tarefa da camada de enlace de dados é delimitar o 
inicio e o fim dos quadros e enviá-los de um lado à outro com o grau de confiabilidade 
desejado. Um modelo mais adequando incluiria as duas camadas como elementos 
distintos. A Arquitetura TCP/IP não faz isso. 

Por fim, apesar dos protocolos IP e TCP terem sido cuidadosamente projetados e 
bem implementados, o mesmo não aconteceu com muitos outros protocolos produzidos 
pela comunidade acadêmica. As implementações desses protocolos eram gratuitamente 
distribuídas, o que acabava difundindo seu uso de tal forma que acabava ficando difícil 
substituí-las. A fidelidade à esse produto é, atualmente, motivo de alguns embaraços. O 
protocolo de terminal virtual (TELNET) por exemplo, foi projetado para um vídeo TTY 
mecânico, capaz de processar 10 caracteres por segundo. Ele não reconhece mouses e 
interfaces gráficas. No entanto, esse protocolo é usado em larga escala ainda hoje, 30 anos 
depois de seu surgimento. 

Em resumo, apesar de seus problemas, o Modelo OSI mostrou-se 
excepcionalmente útil para discussão das redes de computadores. Por outro lado, os 
protocolos OSI jamais conseguiram se tornar populares. É exatamente o contrário o que 
acontece com o TCP/ÍP: o modelo é praticamente inexistente, mas os protocolos são 
usados em larga escala. Como os cientistas da computação gostam de valorizar aquilo que 
eles mesmos desenvolvem, usaremos a partir de agora um modelo de referência híbrido, 
de 5 camadas, sem as camadas de sessão e apresentação, e nos concentraremos 
basicamente no TCP/IP e em protocolos afins. 

 

 

 


