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Nível Transporte

Objectivos:j

Descrever os princípios e os 
serviços associados ao nível 

Utilizar como exemplos os 
protocolos da Internet:

transporte :
Multiplexagem ‐
d lti l

UDP: transporte sem conecção

TCP: transporte com conecção

C t l d tã TCPdesmultiplexagem

Transporte fiável de dados

Controle de fluxo

Controle de congestão TCP

Controle de fluxo

Controle de congestão
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Nível Transporte

Serviços do Nível Transporte Orientado à Serviços do Nível 
Transporte

Multiplexagem e

p
Conecção: TCP

Estrutura dos segmentosMultiplexagem e 
desmultiplexagem

Transporte sem 

Transporte de dados fiável

Controle de fluxo

Gestão de ligações
p

Conecção: UDP

Princípios de Transporte 

Gestão de ligações

Princípios de controle de 
congestão

de dados fiável
congestão

Controle de congestão no 
protocolo TCPp
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Serviços do Nível Transporte
Os protocolos do Nível Transporte 
estabelecem a comunicação lógica entre 
processos aplicacionais correndo em 

application
transport

t k
máquinas distintas

Na emissão: fragmentam as 
mensagens aplicacionais em

network
data link
physical

network
data link
physicalnetwork

data link
physicalmensagens aplicacionais em 

segmentos e passam‐nos ao nível 
rede

network
data link
physical

network
data link
physical

physical

Na recepção: agregam os  segmentos 
em mensagens, e passam‐nas ao 
nível aplicacional

li ti

network
data link
physical

Dependendo do tipo de transporte 
utilizado
• garantem a entrega fiável dos dados

application
transport
network
data link
physical

• garantem a entrega fiável dos dados 
que lhes são confiados

• Adaptam a taxa de transmissão às 
condições de tráfego da rede e às
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capacidades do receptor



Níveis de Transporte e de Rede 

application applicationapplication
transport
network

link

application
transport
network

link
host

process

host

process

Nível rede: comunicação lógica ente hosts

link
physical

link
physical

Nível rede: comunicação lógica ente hosts

Nível transporte: comunicação lógica ente 
processosprocessos 

Utiliza e estende os serviços do nível rede

Permite estabelecer canais de comunicações entre 
vários processos residentes no mesmo host através de 
um sistema de multiplexagem
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Protocolos de Transporte da Internet

TCP: transporte fiável e 
ordenado de dados applicationordenado de dados

Controle de congestão
Controle de fluxo
i ã é i

pp
transport
network
data link
physical

network
data link
physicalnetwork

d t  linkLigação prévia

UDP: transporte não fiável e 
sem garantia de ordem de

network
data link

network
data link
physical

data link
physical

sem garantia de ordem de 
dados 

Extensão simples do conceito 
de “melhor esforço” do IP

network
data link
physical

data l nk
physical

de “melhor esforço” do IP

Serviços não garantidos:
Tempo de atraso

application
transport
network
data link
physicale po de at aso

Largura de banda
physical
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Nível Transporte

Serviços do Nível Transporte Orientado à Serviços do Nível 
Transporte

Multiplexagem e

p
Conecção: TCP

Estrutura dos segmentosMultiplexagem e 
desmultiplexagem

Transporte sem Conecção: 

Transporte de dados fiável

Controle de fluxo

Gestão de ligações
p ç

UDP

Princípios de Transporte de 

Gestão de ligações

Princípios de controle de 
congestão

dados fiável
congestão

Controle de congestão no 
protocolo TCPp
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Multiplexagem e desmultiplexagemMultiplexagem e desmultiplexagem

A up m nt  d  d d s 
Multiplexagem na origem: Desmultiplexagem no destino:

Agrupamento de dados 
recebidos das sockets, inserção 
do header para formação dos 

 (d d  l d )

Entrega dos segmentos à socket 
de destino 

= processo= socket

segmentos (dados encapsulados)

application

transport

P1 application

transport

application

transport

P2P3 P4P1

transport

network

li k

network

link

transport

network

li klink

physical

link

physical

link

physical

h st 3
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Funcionamento da desmultiplexagemp g

O host recebe datagramas IP

C d d
32 bits

Cada datagrama tem o  
endereços IP de origem e de 
destino

source port # dest port #

Cada datagrama encapsula  1 
segmento do nível transporte

Cada segmento contém os

other header fields

Cada segmento contém os 
números de porto de origem e 
de destino  application

data 
As camadas rede e transporte do 
host utilizam o endereço IP e o 
número de porto para dirigir o 

data 
(message)

p p g
segmento para a socket de destino Formato genérico dos 

segmentos TCP/UDP
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Desmultiplexagem UDP

A cada socket é associado um número  Segmentos UDP  provenientes de 
de porto:

Implicitamente
Através da função bind

endereços IP ou portos  diferentes 
são assim todos direccionados para a 
mesma socket de destino

Uma socket UDP é assim identificada 
pelo par:

(dest IP address dest port number)

O protocolo UDP não permite 
associar endereços de origem 
distintos a sockets distintas
O t d t é d(dest IP address, dest port number)

Quando um host recebe um segmento 
UDP :

O l i d d i

O porto de escuta é o mesmo da 
recepção dos dados

Assim, a aplicação tem de gerir 
á i t dif iO protocolo extrai o porto de destino 

do segmento
Direcciona o segmento UDP para a 
socket associada

vários portos para diferenciar as 
funcionalidades

socket associada
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Desmultiplexagem UDP

P2 P1P1P3

SP: 6428
DP: 9157

SP: 6428
DP: 5775

Clientclient

D-IP: A
SP: 9157
DP: 6428

D-IP:B
SP: 5775
DP: 6428 Client

IP:B
client
IP: A

server
IP: C

DP  6428
D-IP: C

DP  6428
D-IP:C

O porto de destino identifica a socket para a entrega da mensagem
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Inversão dos portos UDP

O porto de origem fornece o endereço de retorno
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O porto de origem fornece o endereço de retorno



Desmultiplexagem TCP

Uma socket TCP é identificada  Assim um servidor pode manter 
pelos 4 elementos:

Endereço IP local

Número de porto local

p
várias sockets TCP

Na identificação da socket estão 
incluídos a identificação doNúmero de porto local

Endereço IP remoto

Número do porto remoto

incluídos a identificação do 
processo com o qual a ligação 
está estabelecida

Os servidores Web mantêm uma
Na recepção, o protocolo extrai 
estes quatro valores incluídos nos 
headers do pacote para direccionar 

Os servidores Web mantêm uma 
socket por cada ligação 
persistente estabelecida com os 
li tp p

os segmentos para a socket 
apropriada

clientes
As ligações não persistentes criam 
uma nova socket por cada acesso
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Mecanismo de Conexão TCP

connect
Port: 80

-
IP: 123

Port: 100
-

Port: 80
IP: 456

IP: 123Port: 80
IP: 123 data

Port: 100
IP: 123

IP: 456

Client
IP:456

Server
IP: 123
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Desmultiplexagem TCP

P1 P1P2P4 P5 P6 P3P1 P1P2P4 P5 P6 P3

SP: 5775
S-IP: B
DP: 80
S IP: B

D-IP:C

Clientclient server
SP: 9157

DP  80
S-IP: A

SP: 9157

DP  80
S-IP: B

IP:BIP: A IP: CDP: 80 DP: 80
D-IP: CD-IP: C

Segmentos TCP provenientes de endereços IP ou portos diferentes 
são encaminhados para sockets diferentes
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Web Server Multi‐Threaded

P1 P1P2P4 P3P1 P2P4 P3

SP: 5775
DP: 80DP  80

D-IP:C
S-IP: B

Client
IP B

client
IP  A

server
SP: 9157
DP: 80

SP: 9157
DP: 80

S IP  A S IP  B IP:BIP: A IP: C
D-IP:C

S-IP: A
D-IP:C

S-IP: B

U  id  W b lti th d d d di   th d  d  k t Um servidor Web multi-threaded dedica uma thread a cada socket 
associada a uma ligação
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Nível Transporte

Serviços do Nível Transporte Orientado à Serviços do Nível 
Transporte

Multiplexagem e

p
Conecção: TCP

Estrutura dos segmentosMultiplexagem e 
desmultiplexagem

Transporte sem Conecção: 

Transporte de dados fiável

Controle de fluxo

Gestão de ligações
p ç

UDP

Princípios de Transporte de 

Gestão de ligações

Princípios de controle de 
congestão

dados fiável
congestão

Controle de congestão no 
protocolo TCPp
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UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]
Protocolo de transporte da Internet 
simples e sem pretensões 

“ lh f ” d P tã UDP?Serviço “melhor esforço”, sendo 
que os segmentos UDP podem:

Perder‐se

Por que serve então o UDP?
Não introduz atrasos com o 
preâmbulo de ligação

Serem entregues fora da ordem 
em que foram enviados pela 
aplicação

p g ç

É simples: não se torna necessário 
manter estado associado à ligação

O h d b lh éaplicação

Sem ligação:

Não existe preâmbulo entre o 

O tamanho do cabeçalho é 
reduzido

Não existe controle de congestão: a p
emissor e o receptor

Cada segmento  UDP é gerido 
independentemente dos outros

g
taxa de transmissão pode ser tão 
elevada quanto o meio físico 
permitirindependentemente dos outros permitir
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Detalhes do UDP

Frequentemente usado em 
aplicações de streaming de

Formato do segmento UDP
aplicações de streaming de 
vídeo e áudio

Toleram falhas source port # dest port #

32 bits

64 bits
(8 bytes)

Sensíveis ao débito

Outras aplicações

DNS

length checksum

Comprimento do 

(8 bytes)

DNS

SNMP

Fiabilidade sobre UDP: Application

Comprimento do 
segmento UDP, 

incluindo header
Fiabilidade sobre UDP: 

Implementada a nível 
aplicacional

pp
data 

(message)

Tratamento de erros 
específico da aplicação
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Checksum UDP

Objectivo: permitir a detecção de “erros” (e.g., bits 
difi d )  t  t itid

Emissor: Receptor:

modificados) no segmento transmitido

Considera o conteúdo do 
segmento como uma 
sequencia de inteiros de 16‐

Calcula o checksum do segmento 
recebido
Compara o valor calculado com o 

bits
Cálculo do checksum: adição e 
complemento a 1 do 

p
valor incluído no header:

=/=  erro detectado
== não houve erroconteúdo do segmento

Checksum é calculado e 
colocado no respectivo 

== não houve erro
Não é um método infalível pois 
não detecta todos os erros

campo do header UDP
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Exemplo de Cálculo de Checksum
Exemplo: cálculo do checksum 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

transporte

sum 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

sum
checksum

Na adição em binário, o transporte do bit mais significativo é 
adicionado ao resultado
A h k ã d t t difi õ l tA checksum não detecta modificações complementares

1 + 0 = 0 + 1

Nível Transporte3-21



Nível Transporte

Serviços do Nível Transporte Orientado à Serviços do Nível 
Transporte

Multiplexagem e

p
Conecção: TCP

Estrutura dos segmentosMultiplexagem e 
desmultiplexagem

Transporte sem Conecção: 

Transporte de dados fiável

Controle de fluxo

Gestão de ligações
p ç

UDP

Princípios de Transporte de 

Gestão de ligações

Princípios de controle de 
congestão

dados fiável
congestão

Controle de congestão no 
protocolo TCPp
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Princípios de Transporte de Dados Fiável
Um tema extremamente relevante nos níveis aplicacionais, 
transporte e ligação

Um dos 10 tópicos mais importantes da área de redesUm dos 10 tópicos mais importantes da área de redes

As características do canal não fiável vão determinar a complexidade 
d l d f ê d d d f á l

Nível Transporte3-23
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Princípios de Transporte de Dados Fiável
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Modelo de Transporte de Dados Fiável

rdt_send(): invocado pelo nível  
aplicacional para enviar dados à 

deliver_data(): invocado pelo 
rdt para entregar os dados à aplicacional para enviar dados à 

camada aplicacional do receptor
rdt para entregar os dados à 
camada aplicacional

send
sid

receive
idside side

udt_send(): invocado pelo rdt 
para enviar pacotes através do 

canal não fiável ao receptor

rdt_rcv(): invocado quando um 
pacote chega ao receptor
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Modelo de Transporte de Dados Fiável
Estudo de vários modelos de Transporte de Dados Fiáveis: Reliable Data 

Transfer ‐ RDT
Desenvolvendo funcionalidades do emissor e receptor de forma p
incremental
Considerando unicamente transferências unidireccionais para 
simplificar a exposição
Utilizando Máquinas de Estado Finitas (FSM) para especificar as 
funcionalidades do emissor e receptor
As mudanças de “estado” são unicamente determinadas por eventos

evento que provoca a mudança de estado
acções tomadas na mudança de estado

estado
1 estado

2
evento
acções 2acções
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RDT1.0: Transporte Fiável sobre canal fiável

Modelo simples para introduzir o mecanismo:

Canal de transmissão (nível rede) fiávelCanal de transmissão (nível rede) fiável
Sem erros no conteúdo da informação (bits)

Sem perca de pacotes

FSMs distintas para o emissor e o receptor:
Emissor envia dados pelo canal

Receptor recebe dados do canal

Wait for 
call from 
above

packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)

rdt_send(data)
extract (packet,data)
deliver_data(data)

Wait for 
call from 

below

rdt_rcv(packet)

Emissor Receptor
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RDT2.0: Canal com erros de transmissão

O Modelo real é mais complexo:
O canal não garante à chegada o conteúdo dos pacotes entregues

ili ã d d l ( h k ) d i iUtilização de soma de controle (checksum) para detectar e permitir a 
correcção dos erros de transmissão 

Mecanismo de correcção de erros:
Acknowledgements (ACKs): o receptor indica explicitamente ao emissor que 
o pacote foi recebido sem erros
Negative Acknowledgements (NAKs): o receptor indica explicitamente ao 

i t f i bidemissor que o pacote foi recebido com erros
O emissor retransmite o pacote quando recebe um NAK

Novos mecanismos a introduzir em nesta versão do RDT2.0 
Detecção de erros
Mensagens de controle (ACK,NAK) receptor ‐> emissor
Mecanismo de retransmissão no emissor
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Protocolo Stop and Wait
Simplificação: protocolo “stop and wait”: 

Emissor envia um pacote e  espera pela resposta 
(ACK/NAK) do receptor( / ) p

Corresponde a um mau 
aproveitamento da largura p g
de banda do canal
Bloqueamento do canal se 
não houver respostanão houver resposta
Permite simplificar o 
protocolo
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RDT2.0: Especificação com FSMs

emissor receptor

sndpkt = make_pkt(data, checksum)
udt send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
corrupt(rcvpkt)

rdt_send(data)

Wait for 

_ ( p )

rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)

udt_send(NAK)

Wait for 
Wait forcall from 

above
udt_send(sndpkt)ACK or 

NAK
Wait for 
call from 

below

extract(rcvpkt,data)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
notcorrupt(rcvpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
Λ

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
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RDT2.0: Funcionamento sem erros

snkpkt = make pkt(data, checksum)
rdt_send(data)

Wait for 

snkpkt  make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt) rdt rcv(rcvpkt) &&Wait for 

call from 
above

udt_send(sndpkt)

udt_send(NAK)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
corrupt(rcvpkt)ACK or 

NAK

rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
Wait for 
call from 

below
Λ

rdt_rcv(rcvpkt) && 
t t( kt)

below

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt send(ACK)

notcorrupt(rcvpkt)
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RDT2.0: Funcionamento com erros

snkpkt = make pkt(data, checksum)
rdt_send(data)

Wait for 

snkpkt  make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)

rdt rcv(rcvpkt) &&Wait for 
call from 
above

udt_send(sndpkt)

udt_send(NAK)

rdt_rcv(rcvpkt) && 
corrupt(rcvpkt)ACK or 

NAK

rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
Wait for 
call from 

below
Λ

rdt_rcv(rcvpkt) && 
t t( kt)

below

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt send(ACK)

notcorrupt(rcvpkt)
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Mas o RDT2.0 tem uma falha fatal…
Que acontece se o ACK/ NAK é 

corrompido ?
Para evitar duplicações: 

O emissor continua a retransmitir o 
O emissor não sabe o que 
aconteceu no receptor!
No caso de receber um ACK 

id i d

pacote se receber um  ACK/NAK 
corrompido
Mas adiciona um número de

ê i dcorrompido, o emissor pode  
retransmitir o pacote

mas se o pacote foi bem 
recebido haverá duplicação de

sequência a cada pacote
Em caso de número duplicado, o 
receptor descarta o pacote, não o 
entregando ao nível superiorrecebido, haverá duplicação de 

pacote!
entregando ao nível superior

l “ d i ”Protocolo “stop and wait”: 
Emissor envia um pacote e  espera pela resposta 
(ACK/NAK) do receptor( ) p
Uma vez que só pode haver um pacote em trânsito, o 
número de sequência é binário: 0‐1
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Protocolo RDT2.1: Funcionalidades
Emissor:

N º de sequência
Receptor:

Deve verificar se cada pacoteN.º de sequência 
adicionado ao pacote
Sequência binária (0,1)  é 

Deve verificar se cada pacote 
é um duplicado

O estado indica se o número de 
ê i d é 0 1suficiente. Porquê?

Deve verificar se o 
ACK/NAK recebido foi

sequência esperado é 0 ou 1

Junta um campo checksum ao 
pacote de ACK/NAKACK/NAK recebido foi  

corrompido 
Tem o dobro dos estados

pacote de ACK/NAK
Nota: o receptor não sabe se 
o último ACK/NAK enviado foi Tem o dobro dos estados

O estado tem de se 
memorizar se o pacote 
corrente tem o nº de

recebido correctamente pelo 
emissor

corrente tem o nº de 
sequência 0 ou 1
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RDT2.1: emissor gere ACK/NAKs corrompidos

sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt send(sndpkt)

rdt_send(data)

Emissor

Wait for 
packet 0

udt_send(sndpkt)

Wait for 
ACK or 

udt send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) &&
((corrupt(rcvpkt) || isNAK(rcvpkt))

packet 0 NAK 0 udt_send(sndpkt)

rdt rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) 

rdt_rcv(rcvpkt)   
&& notcorrupt(rcvpkt) 
&& isACK(rcvpkt) _ ( p ) && p ( p )

&& isACK(rcvpkt) 
&& isACK(rcvpkt)

Wait for
Wait for 

Λ
Λ

rdt_send(data)rdt_rcv(rcvpkt) &&  
(corrupt(rcvpkt) || isNAK(rcvpkt))

Wait for
packet 1

ACK or 
NAK 1

sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)udt_send(sndpkt)

(corrupt(rcvpkt) || isNAK(rcvpkt))
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RDT2.1: receptor gere ACK/NAKs corrompidos

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

extract(rcvpkt,data)

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

rdt rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)

Wait for 

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

Wait for 

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

packet
0

packet
1

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

( k d )extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
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RDT2.1: receptor gere ACK/NAKs corrompidos

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

extract(rcvpkt,data)

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

rdt rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)

Wait for 

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

Wait for 

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

packet
0

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

packet
1

sndpkt = make pkt(ACK chksum)

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

sndpkt = make pkt(ACK, chksum)

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

( k d )

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

sndpkt  make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
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RDT2.2: protocolo sem NAKs

Mesma funcionalidade que o RDT2.1 usando só ACKs

Em vez de um NACK, o receptor envia um ACK com o 
número de sequência repetido:

O número de sequência do último pacote recebido correctamente

Quando o emissor recebe um ACK com um número de 
ê i tid f t ãsequência repetido efectua a mesma acção que se 

recebesse um NAK:
Reenvia o pacote correnteReenvia o pacote corrente
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Emissor RDT2.2
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Receptor RDT2.2
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RDT3.0: Canal com erros e percas
Novos Pressupostos:

O canal utilizado pode também 
perder pacotes (dados ou ACKs)

Solução:
O emissor espera um intervalo de 
tempo “razoável” pelo ACKperder pacotes (dados ou ACKs)

checksum, n.º de seq., ACKs e 
retransmissões são necessários 
mas não suficientes

Retransmite se não for recebido um 
ACK dentro do intervalo
Se o pacote (ou ACK) estiver só 

Neste caso pode ser impossível 
tomar uma decisão correcta

atrasado e não perdido:
A retransmissão gera um   
duplicado, mas a utilização de n.º 
de seq é capaz de gerir o problemade seq. é capaz de gerir o problema
O receptor deve indicar qual o n.º 
de seq. no ACK do pacote 
confirmado

ÉÉ necessário um temporizador para 
estabelecer o timeout

O valor depende da taxa de 
transmissão do canaltransmissão do canal
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Emissor RDT3.0

Nível Transporte3-42



RDT3.0: Casos possíveis (i)
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RDT3.0: Casos possíveis (ii)
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Desempenho do Protocolo Stop‐and‐Wait
Exemplo: transmissão entre dois hosts distantes 

ligação 1 Gb/s
pacotes 1KB (8 Kb)pacotes 1KB (8 Kb)

Tempo de propagação ponto a ponto: 15 ms
Ida e volta ‐> RTT = 30ms

Tempo de Transmissão de um pacote:

Ttransmit = 8kb/pkt = 8 microsec.L (packet length in bits) =transmit 10**9 b/secR (transmission rate, bps)

15ms
Pé  d h  !

15ms

Péssimo desempenho !
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Cálculo do Desempenho
sender receiver

first packet bit transmitted t = 0
sender receiver

last packet bit transmitted t = L / R

RTT
first packet bit arrives

last packet bit arrives, send ACKlast packet bit arrives, send ACK

ACK arrives, send next 
packet t = RTT + L / R

T d Utili ã ( t d ã d l)

packet, t  RTT + L / R

Taxa de Utilização (percentagem de ocupação do canal)

U 
sender = 

.008 
30.008 

= 0.027% L / R 
RTT + L / R 

= 

Ou seja: 1 pacote de 1KB todos os 30.008 msec ‐> ~266 kB/sec num canal de 1 
Gbps !!

O protocolo limita a utilização dos recursos físicos !

RTT  L / R 
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Solução: utilização de Pipelining
Pipelining: o emissor envia múltiplos pacotes sem esperar pelos 

respectivos ACKs
A sequencia de numeração dos pacotes tem de ser maiorA sequencia de numeração dos pacotes tem de ser maior

Tem de haver buffering no emissor e no receptor

A gestão do pipelining implica complexidade adicional do protocoloA gestão do pipelining implica complexidade adicional do protocolo
Existem dois tipos de protocolos com pipelining:

go‐Back‐N
Selective Repeat
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Pipelining: melhor taxa de utilização

first packet bit transmitted, t = 0

sender receiver

last bit transmitted, t = L / R

first packet bit arrives
RTT 

p
last packet bit arrives, send ACK

last bit of 2nd packet arrives, send ACK
last bit of 3rd packet arrives send ACKACK arrives, send next 

packet, t = RTT + L / R
last bit of 3rd packet arrives, send ACK

Utili ã lti li dUtilização multiplicada
por um factor de 3

Pipeling nível 3:

U
sender=

.024

30.008 = 0.081%3 * L / R
RTT + L / R

=
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Protocolo Go‐Back‐N

Enviam‐se N pacotes de seguida sem esperar pelos 
respectivos ACKs

O número N de pacotes enviado é designado por “janela de 
emissão” (sliding window)

O header do pacote contém um número de sequência de k 
bits que indica a respectiva ordem

Início da Janela Início sequência não confirmada
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Go‐Back‐N

Mecanismos necessários:

Número de sequência de k bits no header dos pacotesq p
Podem gerir‐se 2k‐1 pacotes

A contagem do número de pacotes é feita módulo 2k

“ACKs cumulativos”: ACK(n) valida a recepção de todos os 
pacotes até ao número de seq. n inclusive

Os ACKs duplicados são ignorados

Timeouts: utiliza‐se um timer para contar o tempo desde o 
i d tenvio de um pacote
Se a confirmação não chegar dentro do intervalo, o pacote é 
considerado perdidop
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Go‐Back‐N: Emissor
Gestão da janela de emissão (sliding window)

Se a janela está cheia, recusa mais dados ‐> não realiza buffering

Senão envia o pacote e inicializa o timeout cujo valor varia com aSenão, envia o pacote e inicializa o timeout cujo valor varia com a 
ocupação da rede
Ajusta os valores de Base, nextseqnum

R ã d ACKRecepção de um ACK
O ACK do pacote n realiza a confirmação de todos os pacotes no 
intervalo [base, n]

Se ainda houver pacotes não confirmados, o timer é reposto a zero

Ocorrência de timeout: 
A ocorrência de um timeout(n) para o pacote n implica aA ocorrência de um timeout(n) para o pacote n implica a 
retransmissão desse pacote e todos os pacotes com número de 
ordem superior na janela corrente já transmitidos
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Go‐Back‐N: Especificação do Emissor

Nível Transporte3-52



Go‐Back‐N: Receptor

ACK: envia um ACK para os pacotes recebidos 
correctamente e com o n.º de sequência dentro dacorrectamente e com o n.  de sequência dentro da 
ordem

Pode gerar ACKs duplicados

Precisa de memorizar o número de pacote esperado: 
expectedseqnum

Pacotes fora de ordem:Pacotes fora de ordem: 
descarta (não armazena) ‐> não realiza buffering!

Envia novo ACK para o pacote recebido correctamente comEnvia novo ACK para o pacote recebido correctamente com 
mais alto número de sequência
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Go‐Back‐N: Especificação do Receptor
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Go‐Back‐N
em operaçãop ç

O protocolo funciona mas introduz um 
grande overhead em caso de perca ou 
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Protocolo de Repetição Selectiva

Selective Repeat

O receptor confirma cada pacote recebido O receptor confirma cada pacote recebido 
correctamente

Realiza o buffering de pacotes recebidos fora de ordem para os 
entregar mais tarde na ordem correcta ao nível superior

O emissor só reenvia os pacotes para os quais não tiver 
recebido um ACKrecebido um ACK

Gere um timer para cada pacote enviado

Janela de emissãoJanela de emissão
N números de sequência consecutivos 

Permite igualmente limitar o número de pacotes enviados e g p
não confirmados
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O emissor e receptor tem janelas distintas

Nível Transporte3-57



Repetição Selectiva: funcionalidades

Envio de pacote :
Emissor

Pacote n in [rcvbase  rcvbase+N-1]

Receptor
Envio de pacote :

Se o próximo nº de seq. disponível 
está dentro da janela, enviar o 

Pacote n in [rcvbase, rcvbase+N 1]

Enviar ACK(n)
Fora de ordem: guardar
E  d   ( bé  pacote 

timeout(n):

Em ordem: entregar (também 
os que ficaram ordenados), 
avançar janela para o próximo 

t  ã  bidReenviar pacote n e reinicializar o 
timer

Se ACK(n) in [sndbase sndbase+N‐1]:

pacote não recebido
pct n in [rcvbase-N, rcvbase-1]

Pacote já confirmado, enviar Se ACK(n) in [sndbase, sndbase+N‐1]:
Marcar pacote n recebido

Se n == sendbase, avançar a base 

j ,
novo ACK(n)

Quer dizer que o emissor não 
recebeu esse ACK!

da janela para o próximo n.º 
pacote não confirmado

Senão:
ignorar
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Funcionamento da Repetição Selectiva

Janela de 4 pacotes
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Problema da numeração na

Repetição Selectiva:

Exemplo: 
N.º seq.: 0, 1, 2, 3q , , ,
Dimensão da janela = 3
O receptor não vê diferença 
entre os dois cenários!
No cenário (a) pode entregar 
incorrectamente dados 
duplicados como sendo novos!

=> A dimensão da janela tem de ser 
menor que o n.º de valores da 
sequência

WS SNS/2 1WS < SNS/2 ‐ 1
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Nível Transporte

Serviços do Nível Transporte Orientado à Serviços do Nível 
Transporte

Multiplexagem e

p
Conecção: TCP

Estrutura dos segmentosMultiplexagem e 
desmultiplexagem

Transporte sem 

Gestão de ligações Transporte 
de dados fiável

Controle de fluxop
Conecção: UDP

Princípios de Transporte 

Controle de fluxo

Princípios de controle de 
congestão

de dados fiável
g

Controle de congestão no 
protocolo TCP
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TCP: Resumo RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581, , , ,

Transmissão full duplex:
l b l

Ligação ponto a ponto:
Fluxo de dados bidireccional na 
mesma conecção
MSS: maximum segment size

Um emissor, um receptor

Fluxo de bytes fiável e ordenado:
Não introduz fronteiras nas Orientado à connecção:

Handshaking ‐ Prólogo de ligação 
(troca de mens. de controle) 
i i i li t d d i

Não introduz fronteiras nas 
mensagens

Pipelined:
l d d inicializa os estados do emissor e 

receptor antes de qualquer troca 
de dados

Controle de fluxo:

O controle de congestão e de 
fluxo determinam a dimensão 
da janela

Controle de fluxo:
O emissor não inunda o receptor

Controlo de Congestão

Utiliza buffers na emissão e na 
recepção

Adapta‐se à largura de banda em 
tempo real
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Buffers de emissão e recepçãopç

Estão associados às sockets de acesso ao protocolo 
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Estrutura de um segmento TCP

 t # d t t #

32 bits
ACK: ACK #

l d countingsource port # dest port #
sequence number

acknowledgement number
URG: urgent data 

(generally not used)

valid counting
by bytes 
of data
(not segments!)acknowledgement number

Receive window
Urg. data pnterchecksum

FSRPAUhead
len

not
used

(generally not used)

PSH: push data now
(generally not used) # bytes 

 illin

(not segments!)

Urg. data pnter

Options (variable length)RST, SYN, FIN:
connection establ.
(  d

rcvr willing
to accept

application
data 

(setup, teardown
commands)

Internet data 
(variable length)

Internet
checksum

(as in UDP)
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Divisão de Dados em Segmentos

0 1000 2000

N.º de Sequência do segmento:

TCP transporta um fluxo de bytes:  n.º de ordem do primeiro byte nos dados 
enviados no segmento é o número de sequênciaenviados no segmento é o número de sequência

O número de bytes enviado em cada segmento não faz parte do header, está 
implícito no datagrama IP
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N.º de sequência e ACKs TCP 
N.º de Sequência:

Fluxo de bytes:  “número” do 
primeiro byte nos dados do

Exemplo: cenário telnet simples

primeiro byte nos dados do 
segmento

O número de bytes enviado 
está no datagrama IP

Host A Host B

User
typesestá no datagrama IP

ACKs:

N.º de sequência do próximo 
byte esperado do lado do

types
‘C’

host ACKs
receipt of
‘C’  echoesbyte esperado do lado do 

receptor
ACKs cumulativos

F lld l

C , echoes
back ‘C’

Fullduplex:

Um segmento pode conter 
dados e ao mesmo tempo um 
ACK

host ACKs
receipt 

of echoed
‘C’

time
ACK para o segmento 
recebido anteriormente

C
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Round Trip Time e Timeout 
P    d  d   d d   l  

Como determinar o valor do Como estimar então o RTT?

Para ser capaz de detectar segmentos perdidos, o protocolo 
tem de utilizar um timeout

Como determinar o valor do 
timeout?
Deve ser maior do que o RTT 

Como estimar então o RTT?

SampleRTT: tempo medido desde o envio 
de um segmento até à recepção do 
respectivo ACK(round trip time)

Mas o RTT varia

Curto demais: timeout 

respectivo ACK

Ignoram‐se retransmissões

O valor de SampleRTT é amostrado 
prematuro

Retransmissões 
desnecessárias

continuamente, de modo a estimar o RTT 
de forma precisa

O valor estimado do RTT é obtido 

Longo demais: reacção lenta à 
perca de segmentos

através de uma média ponderada dos 
vários valores amostrados
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Round Trip Time

O valor estimado do RTT é obtido a partir das várias 
amostragens através da seguinte fórmula:

EstimatedRTTi = (1- α)* EstimatedRTTi-1 + α * SampleRTTi

Denomina‐se média exponencial ponderada variável
(Exponential Weighted Moving Average)

A influência das amostragens passadas decresceA influência das amostragens passadas decresce 
exponencialmente

Utiliza‐se um valor típico: α = 0.125, ou seja:

EstimatedRTT = 0.875 * EstimatedRTT + 0.125 * SampleRTT

(na primeira iteração EstimatedRTT = SampleRTT)
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Gráfico da estimativa do RTT
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Cálculo do Timeout
Cálculo do timeout

i d “ d ”EstimatedRTT + “margem de segurança”
Quanto maior for a variação do EstimatedRTT ->maior deve ser a 
margem

Primeiro calcula‐se o desvio do SampleRTT em relação ao valor estimado 
EstimatedRTT utilizando um método semelhante: 

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

(typically, β = 0.25)

Depois calcula‐se o intervalo de timeout:

TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4 * DevRTT

Depois calcula‐se o intervalo de timeout:
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Exemplo
O ál l  d  á i  t  d  ti t d   ifi d  O cálculo dos vários componentes do timeout pode ser verificado 
a partir de uma captura de pacotes Ethereal utilizando o Excel
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Nível Transporte

Serviços do Nível Transporte Orientado à Serviços do Nível 
Transporte

Multiplexagem e

p
Conecção: TCP

Estrutura dos segmentosMultiplexagem e 
desmultiplexagem

Transporte sem 

Gestão de ligações

Transporte de dados fiável

Controle de fluxo
p

Conecção: UDP

Princípios de Transporte 

Controle de fluxo

Princípios de controle de 
congestão

de dados fiável
congestão

Controle de congestão no 
protocolo TCPp
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Gestão de Conexões TCP 

Relembrar: o emissor e receptor TCP 
estabelecem uma “ligação” antes 
de trocarem segmentos de dados

Handshake em três fases :
Fase 1:

Inicialização das variáveis TCP:
N.ºs de sequência
buffers, informação de

Cliente envia segmento TCP SYN ao 
servidor

Indica o n.º de seq. inicial
Não envia dadosbuffers, informação de 

controle de fluxo flow  (e.g. 
RcvWindow)

client: inicia a conecção

Não envia dados
Step 2:

Servidor recebe o SYN, e responde 
com um segmento SYNACK

Socket clientSocket = new   
Socket("hostname","port 
number");

server: contactado pelo client

g

Servidor faz alocação de buffers
Indica o n.º de seq. inicial

Step 3:server: contactado pelo client
Socket connectionSocket = 
welcomeSocket.accept();

Step 3:
Cliente recebe o SYNACK e responde 
com um segmento ACK

Já pode conter dadosp

Piggybacked data
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Handshake em 3 Fases
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Fecho de Conecção TCP

Fecho de conecção: 4 fases:

Cli t f h k tCliente fecha a socket:
clientSocket.close();

F 1 CliFase 1: Cliente

Envia um segmento de controle FIN 
ao servidorao servidor

Fase 2: Servidor

Recebe o FIN e responde com um 
ACK. 

Fecha a conecção e envia um FINFecha a conecção e envia um FIN 
ao cliente. 
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Fecho de Conecção TCP (cont.)

Fase 3: cliente

Recebe o FIN do servidor e 
responde com ACK. 

E d dEntra num estado de 
espera, no fim do qual 
fecha a conecção e liberta 
o porto

Fase 4: servidor

Recebe o ACK e fecha a 
conecção libertando os 
recursos associados (porto erecursos associados (porto e 
buffers).
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Fecho de Conecção TCP

Fecho de conecção: 4 fases:

Cli t f h k t clientCliente fecha a socket:
clientSocket.close();

F 1

client server

close

Fase 1: Cliente

Envia um segmento de controle FIN 
ao servidor closeao servidor

Fase 2: Servidor

close

t

Recebe o FIN e responde com um 
ACK. 

F h ã i FIN m
ed

 w
ai

t

Fecha a conecção e envia um FIN 
ao cliente.  closed

ti
m
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Fecho de Conecção TCP (cont.)

Fase 3: cliente
client server

Recebe o FIN do servidor e 
responde com ACK. 

E d d

closing

Entra num estado de 
espera, no fim do qual 
fecha a conecção e liberta  closing
o porto

Fase 4: servidor

ai
t

Recebe o ACK e fecha a 
conecção libertando os 
recursos associados (porto e ti
m

ed
 w

a

closed

recursos associados (porto e 
buffers). closed

t
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Estados de uma conecção TCP

Ciclo de vida
do servidor TCP

Ciclo de vida
do cliente TCP
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Nível Transporte

Serviços do Nível Transporte Orientado à Serviços do Nível 
Transporte

Multiplexagem e

p
Conecção: TCP

Estrutura dos segmentosMultiplexagem e 
desmultiplexagem

Transporte sem 

Gestão de ligações

Transporte de dados fiável 
TCPp

Conecção: UDP

Princípios de Transporte 

TCP

Controle de fluxo

Princípios de controle de 
de dados fiável

p
congestão

Controle de congestão no 
protocolo TCP
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O Transporte de Dados Fiável TCP

O TCP:

Implementa um serviço

As Retransmissões são 
originadas por:Implementa um serviço 

fiável em cima do serviço 
não fiável IP

originadas por:
Timeouts

ACKs duplicadosnão fiável IP

Utiliza Pipelining para 
enviar segmentos

Vamos analisar alguns 
cenários de funcionamento g

Gere ACKs Cumulativos

Usa um único contador de 

simplificados
Ignorando controle de fluxo

I d t l d
timeouts para enviar 
retransmissões

Ignorando controle de 
congestão
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Eventos do emissor TCP:

Dados recebidos da aplic.:

Criação de segmento com

Timeout:

Retransmite o segmentoCriação de segmento com 
n.º de seq.

O n.º de seq é o número do

Retransmite o segmento 
que causou o timeout

Reinicia timerO n.  de seq é o número do 
primeiro byte no segmento 
de dados

Reinicia timer

Recepção de ACK:

Se confirma segmentos
iniciar timer se não estiver 
já a contar (timer para o 

Se confirma segmentos 
ainda não validados

Incrementa início da janela 
mais antigo segmento não 
confirmado)

I t l d i ã

(sendbase)

Reinicia timer se ainda há 
segmentos por validarIntervalo de expiração: 

TimeOutInterval 

segmentos por validar
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Emissor 
TCP

NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum

TCP 
(simplificado)

loop (forever) {
switch(event)

event: data received from application aboveevent: data received from application above 
create TCP segment with sequence number NextSeqNum 
if (timer currently not running)

start timer

Nota:

NextSeqNum: 
pass segment to IP 
NextSeqNum = NextSeqNum + length(data) 

event: timer timeout

NextSeqNum: 
primeiro byte do 
prox. segmento

event: timer timeout
retransmit not-yet-acknowledged segment with 

smallest sequence number
start timer

SendBase: primeiro 
byte não confirmado

event: ACK received, with ACK field value of ackval 
if (ackval > SendBase) { 

SendBase = ackvalSendBase = ackval
if (there are currently not-yet-acknowledged segments)

start timer 
} 
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Cenários de Retransmissão (I)

SendBase = 92

Dis d S m ntDiscard Segment

SendBase = 100

Nível Transporte3-84

Retransmissão originada pela perca de um acknowledgement



Cenários de Retransmissão (II)

SendBase = 92

SendBase = 100
SendBase = 120

SendBase = 120
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Ocorrência deTimeout e ACK duplicado



Cenários de Retransmissão (III)

S dB   92SendBase = 92

SendBase = 120

Nível Transporte3-86

Um ACK cumulativo evita a retransmissão do 1º segmento



Geração de ACKs TCP [RFC 1122, RFC 2581]

Evento no Receptor Acção tomada pelo Receptor

Objectivo: minimizar o número de ACKs enviados

Evento no Receptor

Chegada de segmento com o n.º 
de seq. esperado, estando todos 

Acção tomada pelo Receptor 

Retarda o ACK do próximo segmento 
até 500ms, se não chegar nenhum de seq espe ado, esta do todos

os dados até aí já confirmados

Chegada de segmento com o n.º 

, g
envia o  ACK

Envio imediato de um ACK cumulativo g g
de seq. esperado, estando uma 
confirmação pendente

para os dois segmentos ordenados 
recebidos 

Chegada de segmento com n.º 
de seq. superior ao esperado: 
detecção de intervalo

Envio imediato de um ACK duplicado 
com o n.º de seq. do 1º byte do 
segmento esperado

Chegada de segmente que 
completa intervalo parcial ou 
t t l t

Envio imediato de um ACK, desde que 
o segmento complete o intervalo de 
f d d
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Nível Transporte

Serviços do Nível Transporte Orientado à Serviços do Nível 
Transporte

Multiplexagem e

p
Conecção: TCP

Estrutura dos segmentosMultiplexagem e 
desmultiplexagem

Transporte sem 

Gestão de ligações

Transporte de dados fiável 
TCPp

Conecção: UDP

Princípios de Transporte 

TCP

Controle de fluxo

Princípios de controle de 
de dados fiável

p
congestão

Controle de congestão no 
protocolo TCP
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Controle de Fluxo TCP

A lado receptor da 
conecção TCP gere um  Permite garantir que o 

i ã lt

Controle de fluxo

ç g
buffer de recepção: emissor não ultrapassa a 

capacidade do buffer de 
recepção por transmitirrecepção por transmitir 
dados demais depressa 
demais

Permite a adaptação da 
velocidade de transmissão à 
taxa de recepção da 
aplicação receptora

A aplicação pode A aplicação pode 
demorar tempo a ler o 
buffer de recepção
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Controle de Fluxo TCP: Funcionamento

O receptor indica o espaço 
í l ldisponível incluindo o 

valor de RcvWindow no 
header dos segmentosheader dos segmentos

O emissor limita a 
quantidade de dados não

Espaço livre no buffer
= RcvWindow

quantidade de dados não 
confirmados ao valor de 
RcvWindow RcvWindow

= RcvBuffer-[LastByteRcvd -
LastByteRead]

Garante que o buffer de 
recepção não satura

Nível Transporte3-90



Exemplo de Controle de Fluxo
Na captura seguinte, a janela de recepção do receptor 
diminui indicando que o buffer de recepção está a ficardiminui, indicando que o buffer de recepção está a ficar 
cheio

O valor do campo Win passa de 8304 para 2760
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Gráfico do Controle de Fluxo
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Nível Transporte

Serviços do Nível Transporte Orientado à Serviços do Nível 
Transporte

Multiplexagem e

p
Conecção: TCP

Estrutura dos segmentosMultiplexagem e 
desmultiplexagem

Transporte sem 

Gestão de ligações

Transporte de dados fiável 
TCPp

Conecção: UDP

Princípios de Transporte 

TCP

Controle de fluxo

Princípios de controle de 
de dados fiável congestão

Controle de congestão no 
t l TCPprotocolo TCP
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Princípios de controle de congestão

Congestão:
Acontece quando a soma dos dados enviados pelos váriosAcontece quando a soma dos dados enviados pelos vários 
hosts ligados a uma rede excede a capacidade de 
transmissão
Não confundir congestão com saturação do buffer de 
recepção do receptor
M if õManifestações:

Pacotes perdidos (saturação dos buffers dos routers)
Tempo de transmissão aumentam (filas de espera nos routersTempo de transmissão aumentam (filas de espera nos routers

Um outro dos problemas importantes da área de redes
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Causas e custos da congestão: cenário 1

Cenário:
Dois emissores, dois 
receptores

Host A
λin : original data

λout

receptores
Canal com capacidade C
Um router com espaço 
memória supostamente 

unlimited shared 
output link buffers

Host B

memória supostamente 
infinito
Não existe retransmissão

Máxima taxa de 
transmissão 

d /conseguida: C/2
O tempo de espera 
cresce 
exponencialmenteexponencialmente 
para valores 
próximos de C/2
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Na realidade um router tem um espaço de memória finito

Causas e custos da congestão: cenário 2
Na realidade, um router tem um espaço de memória finito

Quando a memória do router se esgota, recusa pacotes (drop)

Emissor retransmite pacotes perdidos
λin :taxa de emissão original

λ’in :taxa de emissão com a retransmissão

λ :taxa de recepçãoλout :taxa de recepção

Host A λin : original data λout

finite shared outputHost B

λ'in : original data, plus 
retransmitted data

finite shared output 
link buffers

Host B
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a) Sem retransmissão nem percas: λ = λ’ = λ

Custos da congestão: comparativo
a) Sem retransmissão nem percas: λin = λ in = λout
b) Retransmissão de pacotes perdidos a partir do limite da capacidade do router, 

admitindo 1/3 de percas: λ’in > λout
c) Com retransmissão de todos os pacotes enviados (perdidos ou atrasados): λ’ >>c) Com retransmissão de todos os pacotes enviados (perdidos ou atrasados): λ in >> 

λout

C/2

λ o
ut

C/2

λ o
ut

C/4

C/2

λ o
ut

C/3

R/2

λ

C/2

λ C/4

C/2

λ

“Custo” da congestão:

R/2
λina.

C/2
λinc.

C/2
λinb.

Perca de pacotes: mais tráfego devido às retransmissões para manter um 
dado débito

Retransmissões não necessárias (timeouts): a ligação tem de encaminhar 
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Causas e custos da congestão: cenário real
Vários hosts a emitir

Múltiplos caminhos com troços 
comuns

O que acontece quando λ’in
aumenta entre A e C ?

=> Degradação da taxa de recepção nocomuns

Timeout e retransmissão

A congestão num dado troço 

=> Degradação da taxa de recepção no 
Host B !

propaga‐se aos outros Host A λin : original data λout

λ'in : original data, plus 
retransmitted data

Host B

finite shared output 
link buffersR1

Host D

Host C

R4

R2
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Custos da congestão: cenário real

H
o

λ
o
s
t 
A

H

o
u
t

H
o
s
t 
B

Outro “custo” da congestão:

éQuando um pacote é descartado num router, todo a 
capacidade de transmissão utilizado para o transportar até 
aí é desperdiçada
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Métodos de controle de congestão

Duas metodologias principais para realizar o controle:

Controle de congestão ponto 
a ponto:

Controle de Congestão 
assistido pela rede:p

A rede não fornece informações 
sobre congestão

A i ã é i f id l

Os routers fornecem 
informação aos sistemas finais 
através da marcação dos 

A situação é inferida pela 
observação de atrazo e perca de 
pacotes nos sistemas finais

pacotes
Utilização de Bits do header
para indicar congestão

Método utilizado pelo TCP 
tradicionalmente

(TCP/IP ECN, SNA, DECbit, 
ATM)
Indicação explícita da taxa ç p
de transmissão adequada à 
situação
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Feedback de controle da rede

Duas possibilidades de feedback de controle:

Os routers enviam pacotes de controle directamente ao emissor 
(Network Feedback)(Network Feedback)

Os routers marcam os pacotes em trânsito (Receiver Feedback)
Receptor detecta congestão e previne o emissor sinalizando os pacotes de 
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Controle de Congestão ECN no TCP
Explicit C n esti n N tificati nExplicit Congestion Notification

http://www.icir.org/floyd/ecn.html
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Nível Transporte

Serviços do Nível Transporte Orientado à Serviços do Nível 
Transporte

Multiplexagem e

p
Conecção: TCP

Estrutura dos segmentosMultiplexagem e 
desmultiplexagem

Transporte sem 

Gestão de ligações

Transporte de dados fiável 
TCPp

Conecção: UDP

Princípios de Transporte 

TCP

Controle de fluxo

Princípios de controle de 
de dados fiável

p
congestão

Controle de congestão no 
protocolo TCP
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Controle de Congestão TCP
Tradicionalmente o TCP utiliza controle de congestão ponto a ponto semTradicionalmente o TCP utiliza controle de congestão ponto a ponto, sem 

intervenção da rede
O Controle de Congestão TCP pressupõe as seguintes funcionalidades

Detecção de congestão na ligação
Limitação da taxa de emissão
Algoritmo específico para quantificar a limitação em função da congestão 
detectada

Para gerir a congestão o TCP utiliza uma janela de congestão variável 
CongWin tal que:

O tamanho do segmento enviado é sempre inferior a CongWin
LastByteSent-LastByteAcked ≤ CongWin

A ECN (Explicit Congestion Notification) introduzida pelo RFC 3168 ainda não p g p
está divulgada globalmente

Routers devem implementar políticas de gestão sofisticadas
• Active Queue Management
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Controle de Congestão TCP
Método: aumentar gradualmente a taxa de transmissão até 
ocorrer uma perca de pacoteocorrer uma perca de pacote

Taxa = CongWin
RTT Bytes/sec

A taxa de transmissão é ajustada modificando CongWin

RTT y

quando ocorre um loss event:
Timeout

d dRecepção de 3 ACKs repetidos

O ajuste do valor de CongWin pode ser feito de 2 formas:
Slow Start

AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease)
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Controlo de Congestão TCP 
Controlo ponto a ponto (sem 
assistência da rede)

Como é que o emissor 
detecta a congestão?assistência da rede)

O emissor limita a transmissão:
LastByteSent-LastByteAcked

detecta a congestão?
loss event = 3 acks
duplicados ou timeout na 

≤ CongWin

Como:
retransmissão
O emissor TCP reduz a 
taxa (CongWin) quando

CongWin é dinamicamente

taxa (CongWin) quando 
detecta um loss event

Três mecanismos:

taxa = CongWin
RTT Bytes/sec

CongWin é dinamicamente 
ajustada em função da congestão 
detectada na rede

Slow Start
AIMD
C ti A idCongestion Avoidance
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Algoritmo “Slow Start”

Quando a conexão é iniciada, a janela de congestão  
começa com um valor igual a MSS (Maximum Segment
Si ) d d i i d i l éSize), sendo depois incrementada exponencialmente até se 
atingir um patamar (threshold) ou o primeiro evento de 
congestãocongestão

Exemplo
MSS = 1000 bytes (8000 bits)MSS   1000 bytes (8000 bits)

RTT = 20 msec

Taxa inicial: MSS/RTT = 400 kbps

A largura de banda disponível pode ser >> MSS/RTT
É desejável atingir rapidamente uma taxa de transmissão elevada 
d d i id d id d d lde modo a tirar partido da capacidade do canal
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Algoritmo “Slow Start”

Funcionamento
Começa com CongWin = MSS

Host A Host B
Começa com CongWin = MSS 
no primeiro envio
Duplica‐se CongWin todos os  RT

T

RTT
O incremento de CongWin é 
feito de cada vez que um ACK é q
recebido

Resumo: a taxa inicial é baixa 
mas cresce exponencialmente

time
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Gráfico do Slow Start
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Algoritmo AIMD
Multiplicative Decrease:

Divide‐se CongWin por 2 depois da 
ocorrência de um evento de 

Additive Increase:

Incrementa‐se CongWin de MSS 
cada RTT na ausência de eventos

congestão (Loss Event)
cada RTT na ausência de eventos 
de congestão

congestion
window

24 Kbytes

window

16 Kbytes

8 Kbytes

time

Ligação TCP de longa duração

Loss Event
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Combinação Slow Start com AIMD

AIMD

SlowStart

Slow start até ao threshold e depois congestion avoidance com AIMD
Depois de um loss event, o valor de threshold é posicionado a metade 
d

Nível Transporte3-111
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Optimização controle congestão TCP

Depois de 3 ACKs duplicados

Distinção entre os dois tipos distintos de “loss events”:

Divide‐se CongWin por 2

Janela cresce depois linearmente 
(+MSS)

Receber 3 ACKs duplicados 
Justificação:

(+MSS)

Mas depois de um timeout numa 
retransmissão:

indica que a rede ainda é capaz 
de entregar segmentos

Receber um timeout numa
CongWin volta ao valor inicial de 1 
MSS; 

Janela cresce depois

Receber um timeout numa 
retransmissão de pacote é mais 
alarmante, quer dizer que já 
não há entrega de segmentosJanela cresce depois 

exponencialmente até atingir o 
threshold

D i li ( MSS)

não há entrega de segmentos

Depois cresce linearmente (+MSS)

Nível Transporte3‐112



Optimização: 2 versões de TCP
l t

TCP
optimizado

loss event

optimizado

triple ACK

timeout

Implementação:
Utilização da variável Threshold (patamar) para limitar o débitoUtilização da variável Threshold (patamar) para limitar o débito

Quando se detecta congestão, Threshold é posicionado a 1/2 do valor de 
CongWin antes do evento de congestão

Nível Transporte3‐113
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Controle congestão TCP: Sumário

Quando CongWin está abaixo de Threshold, o emissor 
está na fase slow‐start, a janela cresce  
exponencialmente.

Quando CongWin está acima de Threshold, emissor 
está na fase de congestion‐avoidance, a janela cresce 
linearmente.

Quando um ocorre um ACK triplo, Threshold e Q p ,
CongWin são reduzidos para CongWin/2.

Quando um ocorre um timeout de retransmissãoQuando um ocorre um timeout de retransmissão, 
Threshold é posto a CongWin/2 e CongWin é posto 
a MSS.

Nível Transporte3-114

a SS



Tabela de Controle Congestão TCP
State Event TCP Sender Action Commentary

Slow Start ACK receipt for CongWin = CongWin + MSS, Resulting in a doubling of 
(SS) previously 

unacked data 
If (CongWin > Threshold)

set state to “Congestion             
Avoidance”

CongWin every RTT

Congestion ACK receipt for CongWin = CongWin + MSS * Additive increase, resultingCongestion
Avoidance 
(CA) 

ACK receipt for 
previously 
unacked data

CongWin  CongWin  MSS  
(MSS/CongWin)

Additive increase, resulting 
in increase of CongWin  by 
1 MSS every RTT

SS or CA Loss event Threshold = CongWin/2,      Fast recovery, 
detected by 
triple duplicate 
ACK

CongWin = Threshold,
Set state to “Congestion 
Avoidance”

implementing multiplicative 
decrease. CongWin will not 
drop below 1 MSS.

SS or CA Retransmission Threshold = CongWin/2, Enter slow startSS or CA Retransmission 
Timeout

Threshold  CongWin/2,      
CongWin = 1 MSS,
Set state to “Slow Start”

Enter slow start

SS or CA Duplicate ACK Increment duplicate ACK count 
f t b i k d

CongWin and Threshold not 
h dfor segment being acked changed
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Débito Médio do TCP
Cálculo do débito médio de TCP em função da janela de 
congestão e do RTT:g

Ignorando o slow start

Sendo W o tamanho da janela de congestão quando 
ocorre uma perca

Nesse momento, o débito é de W/RTT
Imediatamente depois a janela reduz para W/2Imediatamente depois a janela reduz para W/2
• O débito passa para W/2RTT

Débito médio:
(W/RTT + W/RTT*0.5)/2 = W/RTT*1.5/2 = 0.75 W/RTT

WTm ⋅
=

75.0
RTT

Tm =
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Evolução do TCP
Exemplo

MSS: Segmentos de 1500 bytes
RTT

WTm ⋅
=

75.0

g y

RTT = 10ms

Se quisermos obter um débito de 10 Gbps

75.0
RTTTmW ⋅

=

Precisamos de uma janela W de cerca de 10.000 segmentos !

São necessárias novas versões de TCP para garantir estas 
taxas!

Novas áreas de investigação, relacionadas com o aumento 
d débi d fib G id C i (C ã d ldo débito da fibra e o Grid Computing (Computação de Alto 
Desempenho em Rede)
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Igualdade no TCP (Fairness)

Objectivo: se K sessões TCP partilham a mesma ligação com

Igualdade no TCP (Fairness)

Objectivo: se K sessões TCP partilham a mesma ligação com 
uma largura de banda R, cada uma deve poder dispor de 
uma largura de banda média de R/K

TCP connection 1

bottleneckbottleneck
router

capacity R

TCP 
connection 2
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Será que o TCP é justo?
Consideremos o caso de duas sessões concorrentes:

Aumento aditivo provoca um coeficiente linear de 1 à medida que o 
tráfego aumenta

A diminuição multiplicativa diminui o tráfego proporcionalmente

O tráfego conjunto tende para uma divisão equitativa de RO tráfego conjunto tende para uma divisão equitativa de R

R equal bandwidth share

loss: decrease window by factor of 2

congestion avoidance: additive increase
loss: decrease window by factor of 2

congestion avoidance: additive increase
loss: decrease window by factor of 2

Tráfego conjunto
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Fairness
Fairness e UDP

Muitas aplicações multimedia

Conexões TCP paralelas e fairness

Nada impede uma aplicação de abrirMuitas aplicações multimedia 
não utilizam TCP

Não querem que a taxa de 
transmissão seja regulada pelo

Nada impede uma aplicação de abrir 
várias conecções TCP em paralelo

Vimos que os Web browsers fazem
i i li itransmissão seja regulada pelo 

controle de congestão

Preferem usar UDP:

isto com o pipelining

Exemplo: uma ligação com taxa R tem 
9 conexões estabelecidas:

Bombeiam fluxos de audio e 
video a taxas constantes e 
toleram percas de pacotes

Se uma nova aplicação pede uma 
ligação TCP, consegue uma taxa de
R/10

Não garantem “fairness”

Outra área de investigação: 
coabitação equitativa entre UDP

/ 0

Mas se a nova aplicação pede 11 
ligações, então consegue > R/2

Fairness??coabitação equitativa entre UDP 
e TCP

Fairness??
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Sumário Nível Transporte:
Princípios dos Serviços do Nível 
Transporte:Transporte:

multiplexagem, 
desmultiplexagem

Próxima Secção:

Deixamos a “periferia” dadesmultiplexagem

Transporte de dados fiável

Controle de fluxo

Deixamos a  periferia  da 
rede (níveis aplicação e 
transporte)

V “ ú l ”Controle de fluxo

Controle de congestão

Instanciação e implementação

Vamos entrar no “núcleo” 
da rede

Instanciação e  implementação 
na Internet

UDPUDP

TCP
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