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Capítulo 3: Camada de Transporte
Objetivos: 
 Entender os princípios 

relacionados aos 
serviços da camada de 
transporte:

 multiplexação/demulti-
plexação

 Transferência confiável 
de dados

 Controle de fluxo
 Controle de 

congestionamento

 Aprender sobre os 
protocolos da camada de 
transporte na Internet:

 UDP: transporte sem 
conexão

 TCP: transporte orientado à 
conexão

 Controle de 
congestionamento no TCP
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Capítulo 3: Visão Geral
 3.1 Serviços da Camada de 

Transporte
 3.2 Multiplexação e 

demultiplexação
 3.3 Transporte sem 

conexão: UDP
 3.4 Princípios da 

transferência confiável de 
dados

 3.5 Transporte orientado à 
conexão: TCP

 Estrutura do segmento
 Transferência confiável de 

dados
 Controle de fluxo
 Gerenciamento da conexão

 3.6 Princípios do controle de 
congestionamento

 3.7 Controle de 
congestionamento no TCP
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Protocolos e Serviços de Transporte
 Provê comunicação lógica 

entre processos de aplicação 
executando em hosts 
diferentes

 Os protocolos de transporte 
executam nos sistemas finais 

 lado do emissor: quebra as 
mensagens da aplic. em 
segmentos e passa-os para 
a camada de rede

 lado do receptor: remonta 
os segmentos na 
mensagem e passa-a para 
a camada de aplic.

application
transport
network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical

Transporte lógico fim-a-fim
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Camada de Transporte x Camada 
de Rede

Camada de transporte: comunicação 
lógica entre processos 
 depende de (e melhora os) serviços da 
camada de rede

Camada de rede: 
 comunicação lógica entre hosts
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Capítulo 3: Visão Geral
 3.1 Serviços da Camada de 

Transporte
 3.2 Multiplexação e 

demultiplexação
 3.3 Transporte sem 

conexão: UDP
 3.4 Princípios da 

transferência confiável de 
dados

 3.5 Transporte orientado à 
conexão: TCP

 Estrutura do segmento
 Transferência confiável de 

dados
 Controle de fluxo
 Gerenciamento da conexão

 3.6 Princípios do controle de 
congestionamento

 3.7 Controle de 
congestionamento no TCP
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Multiplexação/demultiplexação

aplicação

transporte

rede

enlace

física

P1 aplicação

transporte

rede

enlace

física

aplicação

transporte

rede

enlace

física

P2P3 P4P1

host 1 host 2 host 3

= processo= socket

Entrega os segmentos recebidos
no socket correto

Demultiplexação no host receptor:

Coleta os dados dos múltiplos
sockets e encapsula-os com
o cabeçalho (posteriormente
utilizado na demultiplexação)

Multiplexação no host emissor:
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Como trabalha a demultiplexação

 host recebe datagramas IP
 cada datagrama possui o 

endereço IP da origem e o 
endereço IP do destino

 cada datagrama carrega 1 
segmento da camada de 
transporte

 cada segmento possui os 
números das portas de 
origem e de destino 

 o host utiliza os números das 
portas para encaminhar o 
segmento ao socket 
apropriado

 # da porta de 
origem

# da porta de
destino

32 bits

dado da aplicação 
(mensagem)

outros campos do
cabeçalho

Formato do segmento TCP/UDP
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Demultiplexação sem conexão

 Cria sockets com números 
de porta:

DatagramSocket mySocket1 = new 
DatagramSocket(12534);

DatagramSocket mySocket2 = new 
DatagramSocket(12535);

 O socket UDP é 
identificado por uma tupla 
de dois elementos:

(endereço IP destino, número porta de 
destino)

 Quando o host recebe um 
segmento UDP:

 checa o número da porta de 
destino no segmento

 direciona o segmento UDP 
para o socket que contém 
aquele numero

 Datagramas IP são encaminhados 
ao mesmo socket, mesmo que 
tenham endereços IP origem 
diferentes e/ou números de 
porta de origem diferentes 
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Demux sem conexão (cont)

DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(6428);

Cliente
IP:B

P2

cliente
 IP: A

P1P1P3

servidor
IP: C

SP: 6428
DP: 9157

SP: 9157
DP: 6428

SP: 6428
DP: 5775

SP: 5775
DP: 6428

SP provê “endereço de retorno”
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Demux orientado à conexão
 O socket TCP é 

identificado por uma 
tupla de 4 elementos: 

 Endereço IP de origem
 Número da porta de 

origem
 Endereço IP de destino
 Número da porta de 

destino
 Host receptor utiliza os 

quatro valores para 
encaminhar o segmento 
ao socket apropriado

 O servidor pode suportar 
vários sockets TCP 
simultaneamente:

 cada socket é identificado 
pela sua tupla-4

 Servidores Web possuem 
diferentes sockets para 
cada conexão com o 
cliente

 HTTP não-persistente 
terá um socket diferente 
para cada requisição
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Demux orientado à conexão (cont)

Cliente
IP:B

P1

cliente
 IP: A

P1P2P4

servidor
IP: C

SP: 9157
DP: 80

SP: 9157
DP: 80

P5 P6 P3

D-IP:C
S-IP: A
D-IP:C

S-IP: B

SP: 5775
DP: 80

D-IP:C
S-IP: B
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Connection-oriented demux: 
Servidor Web com Threads

Cliente
IP:B

P1

cliente
 IP: A

P1P2

servidor
IP: C

SP: 9157
DP: 80

SP: 9157
DP: 80

P4 P3

D-IP:C
S-IP: A
D-IP:C

S-IP: B

SP: 5775
DP: 80

D-IP:C
S-IP: B
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Capítulo 3: Visão Geral
 3.1 Serviços da Camada de 

Transporte
 3.2 Multiplexação e 

demultiplexação
 3.3 Transporte sem 

conexão: UDP
 3.4 Princípios da 

transferência confiável de 
dados

 3.5 Transporte orientado à 
conexão: TCP

 Estrutura do segmento
 Transferência confiável de 

dados
 Controle de fluxo
 Gerenciamento da conexão

 3.6 Princípios do controle de 
congestionamento

 3.7 Controle de 
congestionamento no TCP
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UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]
 Protocolo de transporte 

Internet “sem gorduras” 
 Serviço “melhor esforço”, 

os segmentos UDP podem:
 Ser perdidos
 Ser entregues fora de 

ordem à aplicação 
 Sem conexão:

 sem handshaking entre 
o emissor UDP e o 
receptor UDP

 cada segmento UDP é 
manipulado 
independentemente dos 
outros

Porque existe o UDP?
 Sem estabelecimento de 

conexão (a conexão inclui 
atraso)

 simples: não mantém o 
estado da conexão no 
emissor e no receptor

 Cabeçalho pequeno no 
segmento

 Sem controle de 
congestionamento: UDP 
pode enviar segmentos tão 
rápido quanto desejado (e 
possível)
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Mais sobre o UDP
 Geralmente utilizado em 

aplicações envolvendo 
streaming multimídia

 Tolerante a perdas
 Sensível à taxa

 Uso de UDP
 DNS
 SNMP

 Transferência confiável 
sobre o UDP: adicionar 
confiabilidade no nível da 
aplicação

 Recuperação de erro 
específica da aplicação!

# da porta
de origem

32 bits

Dado da aplicação 
(mensagem)

Formato do segmento UDP

tamanho checksumTamanho em
Bytes do

segmento UDP,
incluindo o
cabeçalho

# da porta
de destino
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Checksum UDP

Emissor:
 Trata o conteúdo do 

segmento como uma 
sequência de inteiros de 
16 bits

 checksum: adição (soma 
em complemento de 1)

 o emissor coloca o valor 
do checksum no campo de 
checksum do UDP

Receptor:
 Computa o checksum do 

segmento recebido
 Checa se o checksum computado 

é igual ao valor encontrado no 
campo checksum:

 NO – erro detectado
 YES – nenhum erro 

dectetado (entretanto pode 
exister erro!)

Objetivo: detetar “erros” no segmento transmitido



Transport Layer 3-18

Exemplo: Internet Checksum
 Nota

 Na adição dos valores, um carryout do bit mais 
significativo deve ser adicionado ao resultado

 Exemplo: adição de dois inteiros de 16 bits

1  1  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0
1  1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1

1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1

1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0
1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1

wraparound

sum
checksum
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 3.1 Serviços da camada de transporte

 3.2 Multiplexação e demultiplexação

 3.3 Transporte não orientado à conexão: UDP

 3.4 Princípios de transferência confiável de dados

 3.5 Transporte orientado à conexão: TCP
 Estrutura do segmento
 Transferência confiável de dados
 Controle de fluxo
 Gerenciamento de conexão

 3.6 Princípios de controle de congestionamento

 3.7 Controle de congestionamento do TCP

Camada de transporte
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 Importante nas camadas 
de aplicação, transporte 
e enlace

 Top 10 na lista dos 
tópicos mais importants 
de redes!

 Características dos canais 
não confiáveis 
determinarão a 
complexidade dos 
protocolos confiáveis de 
transferência de dados 
(rdt)

Princípios de transferência confiável de 
dados
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lado
transmissor

lado
receptor

rdt_send(): chamada da camada superior, 
(ex., pela aplicação). Passa dados para 
entregar à camada superior receptora

udt_send(): chamada  pela entidade 
de transporte, para transferir pacotes 

para o receptor sobre o canal não 
confiável

rdt_rcv(): chamada quando o pacote chega 
ao lado receptor do canal

deliver_data(): chamada pela 
entidade de transporte para 

entregar dados à camada superior

Transferência confiável: o ponto de 
partida
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Etapas:

 Desenvolver incrementalmente o transmissor e o receptor de um 
protocolo confiável de transferência de dados (rdt)

 Considerar apenas transferências de dados unidirecionais 
 a informação de controle deve fluir em ambas as direções!

 Usar máquinas de estados finitos  (FSM) para especificar o 
protocolo transmissor e o receptor

estado
1

estado
2

evento causando transição de estados
ações tomadas na transição de estado

estado: quando neste  “estado” 
o próximo estado fica 

unicamente determinado 
pelo próximo evento

evento
ações

Transferência confiável: o ponto de 
partida
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 Canal de transmissão 
perfeitamente confiável

 Não há erros de bits
 Não há perdas de pacotes

 FSMs separadas para 
transmissor e receptor:

 Transmissor envia dados para 
o canal subjacente

 Receptor lê os dados do canal 
subjacente

rdt1.0: Transfêrencia confiável sobre canais 
confiáveis
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rdt2.0: canal com erros de bit
 Canal subjacente pode “corromper” valores dos bits num pacote

 Checksum para detectar erros de bits

 A questão: como recuperar esses erros:
 Reconhecimentos (ACKs): receptor avisa explicitamente ao 

transmissor que o pacote foi recebido corretamente 
 Reconhecimentos negativos (NAKs): receptor avisa 

explicitamente ao transmissor que o pacote tem erros 
 Transmissor reenvia o pacote quando da recepção de um NAK

 Novos mecanismos no rdt2.0 (além do rdt1.0):
 Detecção de erros
 Retorno do receptor: mensagens de controle

 (ACK, NAK) rcvr->sender
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rdt2.0: especificação FSM
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aguarda 
chamada 
de cima

sndpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
   notcorrupt(rcvpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)

udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) &&
   isNAK(rcvpkt)

udt_send(NAK)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
  corrupt(rcvpkt)

aguarda 
ACK ou 

NAK

aguarda 
chamada 
de baixo

rdt_send(data)



rdt2.0 operação com ausência de erros
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aguarda 
chamada 
de cima

snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
   notcorrupt(rcvpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)

udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) &&
   isNAK(rcvpkt)

udt_send(NAK)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
  corrupt(rcvpkt)

aguarda 
ACK ou 

NAK

aguarda 
chamada 
de baixo

rdt_send(data)



rdt2.0: cenário de erro
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O que acontece se o ACK/NAK é corrompido?
 Transmissor não sabe o que aconteceu no receptor!
 Não pode apenas retransmitir: possível  duplicata

Tratando duplicatas: 
 Transmissor acrescenta  número de seqüência em cada 

pacote
 Transmissor reenvia o último pacote se ACK/NAK for perdido
 Receptor descarta (não passa para a aplicação) pacotes 

duplicados

Pare e espere
Transmissor envia um pacote e então espera pela resposta do 

receptor.

rdt2.0 tem um problema fatal!
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rdt2.1: transmissor, trata ACK/NAKs 
perdidos



rdt2.1: receptor, trata ACK/NAKs 
perdidos

Wait for 
0 from 
below

sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
   not corrupt(rcvpkt) &&
   has_seq0(rcvpkt)

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)

Wait for 
1 from 
below

rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) 
  && has_seq0(rcvpkt) 

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
(corrupt(rcvpkt)

sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
   not corrupt(rcvpkt) &&
   has_seq1(rcvpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
(corrupt(rcvpkt)

sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)

sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) 
  && has_seq1(rcvpkt) 
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Transmissor:
 Adiciona número de seqüência ao pacote
 Dois números (0 e 1) bastam. Por quê?
 Deve verificar se os  ACK/NAK recebidos estão corrompidos 
 Duas vezes o número de estados

 O estado deve “lembrar” se o pacote “corrente” tem número 
de seqüência 0 ou 1

Receptor:
 Deve verificar se o pacote recebido é duplicado

 Estado  indica se o pacote  0 ou 1 é esperado
 Nota: receptor pode não saber se seu último  ACK/NAK foi 

recebido pelo transmissor

rdt2.1: discussão
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 Mesma funcionalidade do rdt2.1, usando somente ACKs

 Em vez de enviar NAK, o receptor envia ACK para o 
último pacote recebido sem erro
 Receptor deve incluir explicitamente o número de 
seqüência do pacote sendo reconhecido 

 ACKs duplicados no transmissor resultam na mesma 
ação do NAK: retransmissão do pacote corrente

rdt2.2: um protocolo sem NAK
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aguarda 
chamada 
0 de cima

sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)

rdt_send(data)

udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) &&  
( corrupt(rcvpkt) ||
  isACK(rcvpkt,1) )

rdt_rcv(rcvpkt)   
&& notcorrupt(rcvpkt) 
&& isACK(rcvpkt,0) 

aguarda 
ACK

0

fragmento FSM
do transmissor

aguarda
0 de 
baixo

rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) 
  && has_seq1(rcvpkt) 

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
   (corrupt(rcvpkt) ||
     has_seq1(rcvpkt))

udt_send(sndpkt)

fragmento FSM
do receptor



rdt2.2: fragmentos do transmissor e do 
receptor
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Nova hipótese: canal de transmissão pode também perder 
pacotes (dados e ACKs)
 Checksum, números de seqüência, ACKs, retransmissões serão 
de ajuda, mas não o bastante

Abordagem: transmissor espera um tempo “razoável” pelo ACK 
 Retransmite se nenhum ACK for recebido nesse tempo
 Se o pacote (ou ACK) estiver apenas atrasado (não perdido):

 Restransmissão será duplicada, mas os números de seqüência já 
tratam com isso

 Receptor deve especificar o número de seqüência do pacote 
reconhecido

 Exige um temporizador decrescente

rdt3.0: canais com erros e perdas
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Transmissor rdt3.0
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rdt3.0 em ação
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rdt3.0 em ação
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 Utilização sender: fração de tempo do transmissor ocupado

 Um pacote de 8.000 bits cada 30 ms -> 266.666 bps de vazão sobre um 
canal de 1 Gbps

 O  protocolo de rede limita o uso dos recursos físicos!

 rdt3.0 funciona, mas o desempenho é sofrível
 Exemplo: enlace de 1 Gbps, 15 ms de atraso de propagação, pacotes de 

8000 bits:

Desempenho do rdt3.0

T transmissão =     8.000 b
10⁹ bps

= 8 μs
 L (tamanho do pacote em bits)

R (taxa de transmissão, bps)
=

 

Utilizaçãosender = 
 

  3x10⁻²+8x10⁻⁶
= 0.00027 L / R 

RTT + L / R 
= 

8x10⁻⁶
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rdt3.0: operação pare e espere

Transmissão do 1º. Bit do
pacote, t = 0

emissor receptor

RTT 

Chegada do primeiro bit do 
pacote
Chegada do último bit do 
pacote, envia ACK

Recebe ACK, envia próximo 
pacote t = RTT + L / R

 

U 
sender = 

.008 

30.008 
= 0.00027 

microsec
onds 

L / R 
RTT + L / R 

= 
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Pipelining: transmissor envia vários pacotes ao mesmo 
tempo, todos esperando para serem reconhecidos 
 Faixa de números de seqüência deve ser aumentada
 Armazenamento no transmissor e/ou no receptor

 Duas formas genéricas de protocolos com paralelismo: go-
Back-N, retransmissão seletiva

(a) operação do protocolo pare e espere (a) operação do protocolo com paralelismo

Protocolos com paralelismo (pipelining)
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Pipelining: aumento da utilização
emissor receptor

RTT 

Último bit transmitido, t = L / R

Chegada do primeiro bit
Chegada do último bit, envia ACK

Chegada do ACK, envia o 
próximo pacote, t = RTT + L / R

 

U 
emissor = 

.024 

30.008 
= 0.0008 

microsecon
ds 

3 * L / R 
RTT + L / R 

= 

Aumenta a utilização 
por um fator de 3!
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Protocolos do tipo Pipelining
 Go-back-N: visão geral:
 Emissor pode enviar até N 

pacotes não reconhecidos 
(unacked) no pipeline

 Receptor envia acks 
acumulativos

 Não reconhece (ack) pacotes 
se existe um “gap”

 Emissor possui um 
temporizador para o pacote 
mais antigo não reconhecido

 Se o temporizador expira, 
retransmite todos os 
pacotes não reconhecidos 
(unacked)

Retransmissão seletiva: visão 
geral

 Emissor pode ter até N 
pacotes não reconhecidos 
(unacked) no tubo (pipeline)

 Receptor reconhece (acks) 
pacotes individuais

 Emissor mantém 
temporizador para cada 
pacote não reconhecido

 Quando o temporizador 
expira, retransmite 
somente o pacote não 
reconhecido
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Transmissor:

 Número de seqüência com k bits no cabeçalho do pacote

 “janela” de até  N pacotes não reconhecidos, consecutivos, são permitidos 

 ACK(n): reconhece todos os pacotes até o número de seqüência N 
(incluindo este limite).  “ACK acumulativo”
 Pode receber ACKs duplicados  (veja receptor)

 Tempo de confirmação (n): retransmite pacote  n e todos os pacotes 
com número de seqüência maior que estejam dentro da janela

Go-Back-N
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GBN: FSM estendida para o transmissor

Wait start_timer
udt_send(sndpkt[base])
udt_send(sndpkt[base+1])
…
udt_send(sndpkt[nextseqnum-1])

timeout

rdt_send(data) 

if (nextseqnum < base+N) {
       sndpkt[nextseqnum] = make_pkt(nextseqnum,data,chksum)
       udt_send(sndpkt[nextseqnum])
       if (base == nextseqnum)
                  start_timer
       nextseqnum++
       }
else
       refuse_data(data)

base = getacknum(rcvpkt)+1
If (base == nextseqnum)
       stop_timer
else
       start_timer

rdt_rcv(rcvpkt) && 
   notcorrupt(rcvpkt) 

base=1
nextseqnum=1

rdt_rcv(rcvpkt) 
   && corrupt(rcvpkt) 
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 Somente ACK: sempre envia ACK para pacotes corretamente recebidos 
com o mais alto número de seqüência em ordem
 Pode gerar ACKs duplicados
 Precisa lembrar apenas do expectedseqnum

 Pacotes fora de ordem: 
 Descarta (não armazena) -> não há buffer de recepção!
 Reconhece pacote com o mais alto número de seqüência em ordem

GBN: FSM estendida para o receptor

Wait

rdt_rcv(rcvpkt)
  && notcurrupt(rcvpkt)
  && hasseqnum(rcvpkt,expectedseqnum) 

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
udt_send(sndpkt)
expectedseqnum++

expectedseqnum=1
sndpkt =    
  make_pkt(0,ACK,chksum)



udt_send(sndpkt)

default
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GBN em ação
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 Receptor reconhece individualmente  todos os pacotes 
recebidos corretamente
 Armazena pacotes, quando necessário, para eventual entrega 
em ordem para a camada superior

 Transmissor somente reenvia os pacotes para os quais um ACK 
não foi recebido
 Transmissor temporiza cada pacote não reconhecido

 Janela de transmissão
 N números de seqüência consecutivos 
 Novamente limita a quantidade de pacotes enviados, mas não 

reconhecidos 

Retransmissão seletiva
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Retransmissão seletiva: janelas do transmissor 
e do receptor
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TRANSMISSOR
Dados da camada superior:
 Se o próximo número de 

seqüência disponível está na 
janela, envia o pacote

Timeout(n):
 Reenvia pacote n, restart 

timer
ACK (n) em 

[sendbase,sendbase+N]:
 Marca pacote n como 

recebido
 Se n é o menor pacote não 

reconhecido, avança a base da 
janela para o próximo número 
de seqüência não reconhecido

Retransmissão seletiva
RECEPTOR
Pacote n em [rcvbase, rcvbase + 

N -1]
 Envia ACK(n)
 Fora de ordem: armazena
 Em ordem: entrega (também 

entrega pacotes armazenados 
em ordem), avança janela para 
o próximo pacote ainda não 
recebido

pkt n em [rcvbase-N,rcvbase-1]
 ACK(n)
Caso contrário: 
 Ignora
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Retransmissão seletiva em ação
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Exemplo: 
 Seqüências: 0, 1, 2, 3
 Tamanho da janela = 3
 Receptor não vê diferença 

nos dois cenários!
 Incorretamente passa dados 

duplicados como novos 
(figura a)

P.: Qual a relação entre o 
espaço de numeração 
seqüencial e o tamanho da 
janela?

Retransmissão 
seletiva: dilema
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TCP: Visão Geral   RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581

 Dado full duplex:
 Fluxo de dados bi-direcional 

na mesma conexão
 MSS: maximum segment 

size
 Orientado a conexão: 

 handshaking (troca de 
mensagens de controle) 
inicia os estados do emissor 
e do receptor antes da 
troca de dados

 Fluxo controlado:
 O emissor não esgota a 

capacidade do receptor

 Ponto-a-ponto:
 um emissor, um receptor 

 Confiável, fluxo de bytes em 
sequência:

 Não há delimitação de mensagem 
(“message boundaries”)

 pipelined:
 Controle de congestionamento e de 

fluxo no TCP definem o tamanho da 
janela

 Buffers de transmissão & de
    recepção

s o c k e t
d o o r

T C P
s e n d  b u f f e r

T C P
r e c e i v e  b u f f e r

s o c k e t
d o o r

s e g m e n t

a p p l i c a t i o n
w r i t e s  d a t a

a p p l i c a t i o n
r e a d s  d a t a
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Estrutura do Segmento TCP

source port # dest port #

32 bits

application
data 

(variable length)

sequence number
acknowledgement number

Receive window
Urg data pnterchecksum

FSRPAUhead
len

not
used

Options (variable length)

URG: dado urgente 
(generalmente não usado)

ACK:número de
 ACK válido

PSH: força a   entrega
do dado (geralmente não
usado)

RST, SYN, FIN:
(comandos de reinício,

estabelecimento e
encerramento

de conexão

número de bytes o 
receptor está
pronto para 
aceitar

Contagem dos
Bytes de dados
(não de segmentos!)

checksum
(como no UDP)
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#’s de sequência do TCP e dosACKs
#’s de sequência:

 Número do primeiro 
byte nos segmentos de 
dados

ACKs:
 Número de sequência 

do próximo byte 
esperado do outro lado

 ACK acumulativo
Q: Como o receptor manipula 

os segmentos fora de 
ordem

 R: a especificação TCP 
deixa a critério da 
implementação

Host A Host B

Seq=42, ACK=79, dado = ‘C’

Seq=79, ACK=43, dado = ‘C’

Seq=43, ACK=80

Usuário
tecla

‘C’

Host reconhece
a recepção do

‘C’ ecoado

Host reconhece
a recepção do
‘C’ e ecoa ‘C’

time
Cenário Telnet simplificado
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TCP: Round Trip Time (RTT) e 
Timeout

Q: Como definir o 
valor de timeout 
para o TCP?

 Maior do que o RTT
 entretanto o RTT 

varia
 Muito pequeno: timeout 

prematuro
 Retransmissões 

desnecessárias
 Muito grande: reação 

lenta à perda de 
segmento

Q: Como estimar o RTT?
 SampleRTT: tempo medido entre 

a transmissão do segmento e a 
recepção do ACK

 Ignora as retransmissões
 SampleRTT possui alta variação; 

amortecimento do RTT estimado
 Utilizar várias medidas 

recentes e não somente o 
SampleRTT atual
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TCP: Round Trip Time e Timeout 
(cont.)

EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT

 Média móvel com peso exponencial
 Influência das amostras do passado decrescem 

exponencialmente
 Valor típico para  = 0.125
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Exemplo de estimativa do RTT:



Transport Layer 3-59

TCP: Round Trip Time e Timeout
 Definição da temporização
 EstimatedRTT mais margem de segurança

 Grandes variações no EstimatedRTT -> maior margem de segurança
 Primeiro estima quanto o SampleRTT desvia-se de EstimatedRTT: 

TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT

DevRTT = (1-)*DevRTT +
             *|SampleRTT-EstimatedRTT|

(tipicamente,  = 0.25)

 Ajuste do intervalo de temporização:
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TCP: Transferência confiável de 
dados

 TCP cria serviços de 
rdt em cima do serviço 
não-confiável do IP

 Pipelined segments
 ACKs acumulativos 
 TCP usa tempo de 

retransmissão simples

 Retransmissões são 
diparadas por:
 timeout
 ACKs duplicados

 Inicialmente considere um 
transmissor TCP 
simplificado:
 Ignore ACKs duplicados
 Ignore controle de fluxo 

e controle de 
congestionamento
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TCP: eventos do transmissor
Dado recebido da app:
 Crie um segmento com 

número de seqüência 
 # seq é o número do 1o byte 

de dados no segmento
 Inicie o temporizador se ele 

ainda não estiver em 
execução (pense no 
temporizador para o mais 
antigo segmento não-
confirmado) 

 Tempo de expiração: 
TimeOutInterval

Tempo de confirmação: 
(timeout):

 Retransmite o segmento que 
provocou o tempo de 
confirmação 

 Reinicia o temporizador
Ack rcvd:
 Quando houver o ACK de 

segmentos anteriormente não 
confirmados

 Atualizar o que foi 
confirmado

 Reiniciar o temporizador se 
houver segmentos pendentes



Transport Layer 3-63

TCP 
transmis-
sor
(simplificado)

        NextSeqNum = InitialSeqNum
       SendBase = InitialSeqNum

        loop (forever) { 
           switch(event) 

           event: data received from application above 
                 create TCP segment with sequence number NextSeqNum 
                 if (timer currently not running)
                       start timer
                 pass segment to IP 
                 NextSeqNum = NextSeqNum + length(data) 

            event: timer timeout
                 retransmit not-yet-acknowledged segment with 
                         smallest sequence number
                 start timer

            event: ACK received, with ACK field value of y 
                 if (y > SendBase) { 
                       SendBase = y
                      if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
                               restart timer 
                      } 

         }  /* end of loop forever */ 
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TCP: cenários de retransmissão
Host A

Seq=100, 20 bytes data

ACK=100

tempo

Timeout prematuro

Host B

Seq=92, 8 bytes data

ACK=120

Seq=92, 8 bytes data

Se
q=

92
 t

im
eo

ut

ACK=120

Host A

Seq=92, 8 bytes data

ACK=100

perdido

ti
m

eo
ut

ACK perdido

Host B

X

Seq=92, 8 bytes data

ACK=100

tempo
Se

q=
92

 t
im

eo
ut

SendBase
= 100

Sendbase=100

Sendbase=120
(temporizador pára)

Sendbase=120
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TCP: cenários de retransmissão (cont.)
Host A

Seq=92, 8 bytes data

ACK=100

perdido

ti
m

eo
ut

ACK acumulativo

Host B

X

Seq=100, 20 bytes data

ACK=120

tempo

SendBase = 120
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TCP: Geração de ACK [RFC 1122, RFC 2581]

Evento no receptor

Segmento chega em ordem, 
não há lacunas,
segmentos anteriores já aceitos

Segmento chega em ordem, 
não há lacunas,
um ACK atrasado pendente

Segmento chega fora de ordem,
número de seqüência chegou
maior: gap detectado

Chegada de segmento que
parcial ou completamente
preenche o gap 

Ação do receptor TCP

ACK retardado. Espera até  500 ms
pelo próximo segmento. Se não 
chegar,envia ACK

Imediatamente envia um ACK
acumulativo

Envia ACK duplicado, indicando número 
de seqüência  do próximo byte esperado 

Reconhece imediatamente se o 
Segmento começa na borda 
inferior do gap
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Retransmissão Rápida
 Com freqüência, o 

tempo de expiração é 
relativamente longo:

 Longo atraso antes de 
reenviar um pacote 
perdido

 Detecta segmentos 
perdidos por meio de 
ACKs duplicados

 Transmissor 
freqüentemente envia 
muitos segmentos back-
to-back 

 Se o segmento é 
perdido, haverá muitos 
ACKs duplicados. 

 Se o transmissor recebe 3 
ACKs para o mesmo dado, 
ele supõe que o segmento 
após o dado confirmado foi 
perdido 

 Retransmissão rápida: reenvia 
o segmento antes do 
temporizador expirar 
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Host A

ti
m

eo
ut

Host B

tempo

X

seq=92, 8 bytes de dado
seq=100, 20 bytes de dado

seq=120, 15 bytes de dado
seq=135, 6 bytes de dado
seq=141, 16 bytes de dado

Ack = 100

Ack = 100
Ack = 100
Ack = 100

seq=100, 20 bytes de dado

tempo
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 event: ACK received, with ACK field value of y 
                 if (y > SendBase) { 
                       SendBase = y
                       if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
                             start timer 
                     } 
                 else { 
                         increment count of dup ACKs received for y
                         if (count of dup ACKs received for y = 3) {
                               resend segment with sequence number y
                          }
         

Algoritmo de Restransmissão Rápida:

ACK duplicado para um segmento
já reconhecido

Retransmissão rápida
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TCP: Controle de Fluxo
 lado receptor da conexão 

TCP possui um buffer de 
recepção

 Serviço de speed-
matching: encontra a taxa 
de envio adequada à taxa 
de vazão da aplicação 
receptora

 Processos de aplicação 
podem ser lentos para ler 
o buffer

Transmissor não deve 
esgotar os buffers de 
recepção enviando 
dados rápido demais

Controle de fluxo
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TCP – controle de fluxo: modo de 
operação

(suponha que o receptor TCP 
descarte segmentos fora de 
ordem)

 Espaço disponível no buffer
= RcvWindow
= RcvBuffer-[LastByteRcvd - 

LastByteRead]

 Receptor informa a área 
disponível incluindo valor 
RcvWindow nos 
segmentos

 Transmissor limita os 
dados não confimados ao 
RcvWindow

 Garantia contra overflow 
no buffer do receptor
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Gerenciamento da Conexão TCP

Relembrando:TCP transmissor 
estabelece conexão com o 
receptor antes de trocar 
segmentos de dados 

 Inicializar variáveis :
 Números de seqüência
 Buffers, controle de fluxo  

(ex. RcvWindow)
 Cliente: iniciador da conexão
  Socket clientSocket = new 

Socket(“hostname","port 
number");

 Servidor: chamado pelo 
cliente

  Socket connectionSocket = 
welcomeSocket.accept(); 

Three way handshake:
Passo 1: sistema final cliente envia 

 TCP SYN ao servidor
 Especifica # de sequência 

inicial
 Não há envio de dados

Passo 2: sistema final servidor que 
recebe o SYN, responde com 
segmento SYNACK

 Reconhece o SYN recebido
 Aloca buffers
 Especifica o número de 

seqüência inicial do servidor 
Passo 3: o cliente reconhece o 

SYNACK, responde com um 
segmento ACK que pode conter 
dados
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Gerenciamento da conexão TCP (cont.)

Fechando uma conexão:
client closes socket: 

clientSocket.close(); 

Passo 1: sistema final cliente  
envia segmento de controle 
TCP FIN ao servidor 

Passo 2: o servidor recebe FIN, 
responde com ACK. Fecha 
conexão e envia FIN. 

cliente

FIN

servidor

ACK

fecha

fecha
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Gerenciamento da Conexão TCP (cont.)

Passo 3: o cliente recebe FIN, 
responde com ACK. 

 Entra “espera 
temporizada” - responde 
com ACKs aos FINs 
recebidos 

Passo 4: o servidor, recebe 
ACK. Conexão fechada. 

cliente

FIN

servidor

ACK

ACK

FIN

fecha

fecha

fechado

fechado
Te

m
po

 d
e 

es
pe

ra
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Gerenciamento da Conexão TCP (cont)

Ciclo de vida 
do Cliente TCP

Ciclo de vida
do Servidor TCP
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Princípios de Controle do Congestionamento

Congestionamento:
 Informalmente: “muitas fontes enviando dados 

acima da capacidade da rede de tratá-los”
 Diferente de controle de fluxo!
 Indicações:

 Perda de pacotes (saturação de buffer nos 
roteadores)

 Atrasos grandes (filas nos buffers dos roteadores)
 Problema top-10!
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Causas/Custos do congestionamento: 
cenário 1 

 Dois emissores, 
dois receptores

 Um roteador, 
buffer infinito 

 Sem 
retransmissão

 Grandes 
atrasos quando 
congestionado

Buffers de saída 
compartilhados e ilimitados 

Host A
in : dado original

Host B

out
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Causas/custos do congestionamento: 
cenário 2

 Um roteador, buffers finitos 
 Transmissor reenvia pacotes perdidos

Buffer finito

Host A in : dado original

Host B

out

'in :  dado original mais  
dados retransmitidos
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Causas/Custos do Congestionamento: 
cenário 2 (cont.) 

                        (tráfego bom)
 Retransmissão somente quando há perdas:
 Retransmissão de pacotes atrasados (não perdidos) torna     maior 

 (que o caso anterior ) para o mesmo


in


out

=


in


out

>


in

out

“custos” do congestionamento: 
 Mais trabalho (retransmissões) para um dado “tráfego bom”
 Retransmissões desnecessárias: enlace transporta várias cópias do mesmo pacote

R/2

R/2in

 o
ut

a.

R/2

R/2in

 o
ut

c.

R/4

R/2

R/2in

 o
ut

b.

R/3
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Causas/custos do congestionamento: 
cenário 3 

 Quatro transmissores
 Caminhos com múltiplos saltos
 Temporizações/retransmissões


in

P: o que acontece quando      e    
 aumentam ?


in

Buffers de saída limitados e 
compartilhados

Host A
in : dado original

Host B

out

'in : dado original mais 
dados retransmitidos    
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Causas/custos do congestionamento: 
cenário 3 (cont.)

Outro “custo” do congestionamento: 
 Quando o pacote é descartado, qualquer capacidade de 

transmissão que tenha sido anteriormente usada para aquele 
pacote é desperdiçada!

H
o
s
t 
A

H
o
s
t 
B


o

u

t
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Abordagens voltadas para o controle do 
congestionamento 

Controle de congestionamento 
fim-a-fim:

 Não usa realimentação 
explícita da rede

 Congestionamento é  inferido 
a partir das perdas e dos 
atrasos observados nos 
sistemas finais

 Abordagem usada pelo TCP

Controle de congestionamento 
assistido pela rede:

 Roteadores enviam 
informações para os sistemas 
finais

 Bit único indicando o 
congestionamento (SNA, 
DECbit, TCP/IP ECN, ATM)

 Taxa explícita do transmissor 
poderia ser enviada 

Existem duas abordagens gerais para o problema de controle 
de congestionamento:
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Controle de congestionamento assistido 
pela rede
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Estudo de Caso: Controle de congestionamento 
do serviço ABR no ATM

ABR: available bit rate:
 “serviço elástico” 
 Se o caminho do 

transmissor não está 
congestionado: 

 Transmissor pode 
usar a banda 
disponível

 Se o caminho do 
transmissor está 
congestionado: 

 Transmissor é 
limitado a uma taxa 
mínima garantida

Células RM (resource 
management):

 Enviadas pelo transmissor, 
entremeadas com as células 
de dados

 Bits nas células RM são 
usados pelos comutadores 
(“assistida pela rede”) 
 NI bit: não aumenta a taxa 
(congestionamento leve)
 CI bit: indicação de 
congestionamento

 As células RM são devolvidas ao 
transmissor pelo receptor, com os 
bits de indicação intactos
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Estudo de Caso: Controle de congestionamento do 
serviço ABR no ATM (cont).

 Campo ER (taxa explícita) de dois bytes nas células RM
 Switch congestionado pode reduzir o valor de ER nas células
 O transmissor envia dados de acordo com essa vazão mínima 

suportada no caminho
 Bit EFCI nas células de dados: marcado com 1 nos switches 

congestionados
 Se a célula de dados que precede a célula RM tem o bit EFCI 

setado, o receptor marca o bit CI na célula RM devolvida



Transport Layer 3-89

Capítulo 3: Visão Geral
 3.1 Serviços da Camada 

de Transporte
 3.2 Multiplexação e 

Demultiplexação
 3.3 Transporte Sem-

Conexão: UDP
 3.4 Princípios da 

transferência confiável 
de dados

 3.5 Transporte 
Orientado_a_conexão: TCP

 Estrutura do segmento
 Transferência confiável de 

dados
 Controle de fluxo
 Gerenciamento de conexão

 3.6 Princípios do controle de 
congestionamento

 3.7 Controle de 
congestionamento do TCP



Transport Layer 3-90

8  K b y t e s

1 6  K b y t e s

2 4  K b y t e s

t i m e

c o n g e s t i o n
w i n d o w

TCP: Controle de congestionamento – aumento 
aditivo e descréscimo multiplicativo

 Abordagem: aumenta a taxa de transmissão (tamanho da janela) até 
que ocorram perdas (teste da banda usável)

 Aumento aditivo: aumenta CongWin de 1 MSS a cada RTT até 
que uma perda seja detectada

 Decréscimo multiplicativo: corta CongWin pela metade após a 
ocorrência de perda 

time

Ta
m

an
ho

 d
a 

ja
ne

la
 d

e 
co

ng
es

ti
on

am
en

to

Comportamento dente
de serra: testando a 
banda disponível
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TCP: Controle de congestionamento 
- detalhes

 O emissor limita a transmissão:
  LastByteSent-LastByteAcked

                    CongWin
 Aproximadamente,

 CongWin é dinâmica e função do 
congestionamento percebido na 
rede

Como o emissor percebe o 
congestionamento?

 evento de perda= timeout 
ou 3 acks duplicados

 O emissor reduz a taxa 
(CongWin) após um evento 
de perda

3 mecanismos:
 AIMD
 Partida lenta (slow start)
 Ação conservadora após a 

deteção dos eventos de 
timeout

taxa = 
CongWin 

RTT 
Bytes/sec
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TCP: Partida lenta (slow start)

 No início da conexão, 
CongWin = 1 MSS

 Exemplo: MSS = 500 
bytes & RTT = 200 ms

 Taxa inicial = 20 kbps
 Largura de banda 

disponível pode ser >> 
MSS/RTT 

 Desejável aumentar 
rapidamente até o valor 
da banda disponível

 Quando a conexão começa, a 
taxa aumenta rapidamente 
de modo exponencial até a 
ocorrência do primeiro 
evento de perda
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TCP: Partida lenta (cont.)

 A conexão inicialmente 
aumenta a taxa de modo 
exponencial até que a 
primeira perda ocorra:

 dobra CongWin a cada 
RTT

 Incrementa CongWin 
para cada ACK recebido

 Sumário: taxa inicial é 
lenta mas aumenta de 
modo exponenciamente 
rápido

Host A

Um segmento

RT
T

Host B

tempo

Dois segmentos

Quatro segmentos
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Refinamento: inferindo perdas
 Após 3 ACKs duplos:

 CongWin é reduzida à metade
 A janela então cresce 

linearmente
 Mas após um evento de timeout:

 CongWin é reduzida a 1 MSS; 
 A janela cresce 

exponencialmente
 Após o “threshold”, a janela 

cresce linearmente

 3 ACKs duplos indicam que a 
rede ainda é capaz de entregar 
alguns segmentos
 timeout indica um cenário de 
congestionamento mais severo

Filosofia:
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Refinamento
P: quando o aumento 

exponencial deve 
alterar para linear? 

R: quando CongWin 
alcança 1/2 do seu 
valor antes do timeout.

 

Implementação:
 Threshold variável
 Quando da perda, o threshold é 

definido como igual a 1/2 do valor 
de CongWin imediatamente antes 
do evento de perda
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Resumo: Controle de congestionamento 
do TCP
 Quando CongWin está abaixo do limite (Threshold), 

o emissor encontra-se na fase slow-start e a janela 
cresce exponencialmente.

 Quando CongWin está acima do limite (Threshold), 
o emissor encontra-se na fase congestion-avoidance e 
a janela cresce linearmente.

 Quando três ACKs duplicados são recebidos, o 
Threshold recebe o valor CongWin/2 e CongWin 
recebe o valor do Threshold.

 Quando um timeout ocorre, Threshold recebe o 
valor CongWin/2 e CongWin recebe o valor 1 MSS. 
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TCP: controle de congestionamento 
do emissor

Evento Estado Ação do transmissor TCP Comentário
ACK recebido 
para dado 
previamente 
não-
confirmado

partida 
lenta (SS)

CongWin = CongWin + MSS, 
If (CongWin > Threshold)
      ajusta estado para 
“prevenção de 
congestionamento”

Resulta em dobrar o 
CongWin a cada RTT

ACK recebido 
para dado 
previamente 
não-
confirmado

prevenção 
de 
congestiona
-
mento (CA) 

CongWin = CongWin + MSS * 
(MSS/CongWin)
     

Aumento aditivo, 
resulta no aumento da 
CongWin  em 1 MSS a 
cada RTT

Evento de 
perda 
detectado 
por três 
ACKs 
duplicados

SS or CA Threshold = CongWin/2,      
CongWin = Threshold,
Ajusta estado para 
“prevenção de 
congestionamento”

Recuperacao rapida, 
implementando 
redução multiplicativa 
o CongWin não cairá 
abaixo de 1 MSS.

Timeout SS or CA Threshold = CongWin/2,      
CongWin = 1 MSS,
Ajustar estado para “partida 
lenta”

Entra em partida lenta

ACK 
duplicado

SS or CA Incrementa o contador de ACK 
duplicado para o segmento 
que está sendo confirmado

CongWin e Threshold 
não mudam



Transport Layer 3-98

TCP throughput

 Qual é o throughout do TCP em função do 
tamanho da janela e do RTT?
 Ignorar a fase do slow start

 Defina W como o tamanho da janela quando 
ocorre a perda.

 Quando a janela é W, o throughput é 
W/RTT

 Logo após a perda, a janela cai para W/2, e 
o throughput passa a ser igual a (W/2)RTT. 

 Throughput médio: .75 W/RTT
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Futuro do TCP: TCP sobre enlaces de 
grande capacidade
 Exemplo: segmentos de 1500 bytes, RTT de 100 

ms, e deseja-se um throughput de 10 Gbps
 Requer janelas de tamanho igual a W = 83.333 

segments
 Throughput em termos da taxa de perda:

 ➜ L = 2·10-10  valor extremamente baixo
 Novas versões do TCP para redes de alta 

velocidade

1 .22⋅MSS
RTT √L
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Objetivo: se K sessões TCP compartilham um enlace 
com banda R, cada sessão deverá obter uma taxa 
média de R/K

TCP connection 1

Gargalo
representado

pela capacidade R
do roteador

TCP 
connection 2

TCP: Justiça
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Porque o TCP é justo?
Duas sessões competindo:
 O throughput conjunto das duas sessões cresce 

segundo uma reta de 45º;

R

R

Compartilhamento igual da banda

Connection 1 throughput

Co
nn

ec
ti

on
 2

 t
hr

ou
gh

pu
t

congestion avoidance: incremento aditivo

perda: decresce a janela por um fator de 2
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Justiça (cont.)
Justiça e o UDP
 Aplicações multimída 

normalmente não utilizam o 
TCP

 Não desejam limitar o 
emissor devido o 
congestionamento

 Utilizam o UDP:
 enviar áudio/vídeo a uma 

taxa constante; toleram 
perda de pacotes

 pesquisa: “TCP friendly”

Justiça e conexões TCP em 
paralelo

 Nada impede que as aplicações 
abram conexões em paralelo 
entre 2 hosts.

 Browsers Web fazem isto 
 Exemplo: enlace com taxa R 

suportando 9 conexões; 
 Nova aplicação solicita 1 

conexão TCP: obtém taxa igual 
a R/10

 Nova aplicação abre 11 
conexões TCP: obtém taxa R/2 !
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