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RESUMO

o objetivo deste relatório é a obtenção de um documento introdutório para a com-

preensão do protocolo TCP {Transmission Control Protocol) cuja função é fornecer uma

comunicação confiável entre computadores distintos localizados em redes distintas. A

especificação do TCP é encontrada no DDN Protocol Handbook, Volume two, Darpa

Internet Protocol.

.:\BSTRACT

The aim of this report is to offer an introductory document to help the understand-

ing of the TCP protocol. The purpose of the TCP protocol is to provide a reliable

communication among heterogéneous host computers on heterogeneous networks. The

specification of the TCP is found in DDN Protocol Handbook, Volume two, Darpa In-

ternet Protocol.



1. Introdução

o Sistema Internet surgiu da necessidade de se ter comunicação entre computa-

dores heterogêneos localizados em redes heterogêneas. O Sistema Internet é composto

por diversas redes e todas são interconectadas através de comportas e um conjunto de

protocolos padrões, como mostra a figura 1.

(tomo pode ser visto na figura 2, a arquitetura do Internet é composta por qua-

tro níveis. No nível mais inferior são encontrados os mecanismos para a manipulação

do meio físico utilizado na comunicação. O próximo nível, o nível Internet, possui os

mecanismos para conexão de várias redes através de comportas dentro de um sistema

capaz de entregar pacotes de um computador fonte para um computador de destino.

No nível que vem em seguida, o Transmission Control Protocol (TCP). são encontrados

os serviços utilizados numa comWlicação firn-a-fim. tais como confiabilidade e controle

de rede. Finalmente, no nível superior são fornecidos serviços de aplicação, tais como:

transfêrencia de arquivos, terminal virtual e correio.

o objetivo deste relatório é a obtenção de um documento introdutório para a leitura

do protocolo TCP encontrado em [1].

Este relatório está organizado da seguinte forma:

t- .Introdução

.o protocolo TCP

.o funcionamento do TCP

.Conclusão

2. O protocolo TCP

TCP é um protocolo de transporte que foi projetado para fornecer uma comunicação
confiável entre computadores distintos localizados em redes distintas. TCP opera com
sucesso em uma rede onde pode ocorrer perda, duplicação, erro ou dados fora de ordem
e congestionamento.
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o TCP é um protocolo confiável orientado a conexão, isto é, um par de computadores

ficam interligados através de um circuito virtual. Além disso, esse protocolo suporta con-

trole de fluxo, multiplexação, confirmação positiva (ack), deteção de erros e transferência

full-duplex. O TCP foi projetado para atender uma grande variedade de protocolos de

nível superior .

3. O funcionamento do TCP

3.1 �/Iodo de operação

Os processos de aplicação transmitem seus dados chamando o TCP e passando como

argumento os buffers com estes dados. O TCP empacota estes dados em segmentos e

chama o módulo internet (IP) que, por sua vez, irá transmitir cada segmento para o TCP

no computador de destino. Já o TCP receptor coloca os dados de um segmento recebido

no buffer de dados do usuário receptor e notifica o usuário receptor do seu recebimento.

O TCP inclui informações de controle no segmento para assegurar uma transferência de

dados ordenada e confiável.

o modelo de comunicação internet é aquele em que existe um módulo de protocolo

internet associado com cada TCP que fornece uma interface para a rede local. Este

módulo internet empacota segmentos dentro de datagramas internet e direciona estes

datagramas para o módulo internet de destino ou para comportas intermediárias. Para

poder transmitir o datagrama através da rede local ele é encapsulado num pacote especico

para a rede local.

Em uma comporta, o datagrama internet é retirado do pacote de sua rede local e

examinado para poder determinar a próxima rede através da qual o datagrama internet

deverá trafegar. O datagrama -internet é então encapsulado em um pacote adequado à

próxima rede e direcionado para a próxima comporta ou para o destino final.

Se necessário, é permitido que uma comporta divida um datagrama internet em

fragmentos para permitir a transmissão através da próxima rede. Para possibilitar isto,

a comporta produz um conjunto de datagramas internet onde cada um carregará um

fragmento. Nas comportas subsequentes, os fragmentos também podem ser divididos

em fragmentos menores. O formato do fragmento do datagrama internet é projetado de

forma a possibilitar ao módulo internet destinatário montar os fragmentos no datagrama

internet original.

o módulo internet de destino retira o segmento do datagrama e transfere-o para o

TCP de destino.



3.2 Interfaces

o TCP interage de um lado com o usuário ou processo de aplicação e de outro com

o protocolo internet .

A interface entre um processo de aplicação e o TCP consiste de um conjunto de

chamadas parecidas com as chamadas que um Sistema Operacional fornece para um

processo de aplicação para manipular arquivos. Por exemplo, existem chamadas para

abrir (OPEN) e fechar (CLOSE) conexões, enviar (SEND) e receber (RECEIVE) dados

da conexão estabeleci da e obter o estado (STATUS) da conexão. Espera-se também que

o TCP comunique com o programa de aplicação de forma assincrona.

Embora seja dada uma certa liberdade aos implementadores do TCP para projetar

interfaces que são mais apropriadas pa.ra um determinado ambiente. para qualquer im-

plementação válida um mínimo de funcionalidade é desejada para a interface TCP /user .

.� interface TCP com o protocolo internet fornece chamadas para enviar e receber

datagramas endereçados a módulos TCP de computadores localizados em algum lugar

no sistema internet. Estas chamadas fornecem parâmetros para passar o endereço, tipos

de serviço, precedência, segurança e outras informações de controle.

3.3 Operação

Como visto, a meta principal do TCP é fornecer conexões confiáveis entre pares de

processos.

Para fornecer este serviço, este protocolo deve possuir facilidades nas seguintes áreas:

.Transferência de dados

.Confiabilidade

.Multiplexação

.Conexão

.Precedência e segurança

As operações básicas do TCP em cada uma destas áreas são descritas a seguir:

.Transfêrencia de dados.

o TCP é capaz de transferir vários octetos entre seus usuários, em ambas as direções,
através do empacotamento destes octetos em segmentos para serem transmitidos através
do sistema Internet. Em geral, os TCPs através do mecanismo de controle de fluxo
decidem quando é conveniente paralisar ou transmitir dados'. Algumas vezes, os usuários
necessitam assegura-se que todos os seus dados submetidos tenham sido transmitidos



pelo TCP. Para este propósito foi definida a função Push que é descrita em [2]

.Confiabilidade.

o TCP deve recuperar dados que estão perdidos, duplicados, errados ou entregues

fora de ordem para o sistema de comunicação Internet. Isto é obtido através da atribuição

de um número de sequência para cada octeto transmitido e pelo envio da confirmação

positiva (ACK) do TCP receptor. Conceitualmente é atribuido um número de sequência

para cada octeto contendo dados. O número do primeiro octeto de dado de um segmento

é transmitido com este segmento e é denominado número de seqiiência do segmento.

Segmentos também carregam um número de confirmação que representa o número de

sequência do próximo octeto de dados esperado para ser transmitido na direção contrária.

Quando um TCP transmite um segmento contendo dados, uma cópia é armazenada na

fila de retransmissão e o relógio é ligado. Se a confinnação é recebida para este segmento,

retira-se o segmento da fila de retransmissão. Se a confirmação não é recebida dentro de

um intervalo de tempo, o dado é retransmitido. No receptor, os n{lmeros de sequências

são utilizados para corrigir segmentos fora de ordem e eliminar segmentos duplicados.

Erros são detetados pelo receptor através de um código de deteção de erro ( check-

sum) encontrado em cada segmento transmitido. Segmentos consideredos errados são

descartados.

.Controle de fluxo.

o TCP fornece uma forma do receptor controlar o volume de dados enviados pelo

transmissor. Isto é obtido pelo retorno de uma janela[3] com cada ACK indicando o

limite aceitável do número de seqiiências superiores ao do último segmento recebido

com sucesso. A janela indica o número de octetos que é permitido para o transmissor

transmitir antes de receber futuras permissões.

.Multiplexação.

Para permitir que vários processos pertencentes a um único computador usem a

facilidade de comunicação simultaneamente, o TCP fornece um conjunto de endereços

ou portas para cada computador. Um soquete é formado pela concatenação do endereço

da rede com o endereço do computador. Um par de soquetes identifica unicamente cada

conexão, isto é um soquete pode ser simultaneamente utilizado em múltiplas conexões.

.Conexões,

Os mecanismos de controle de fluxo e confiabilidade descritos anteriormente neces-

sitam que o TCP inicialize e mantenha certas informações de estado para cada fluxo de

dados. A combinação destas informações incluindo soquetes, números de seqiiências e

tamanho de janela é chamado de conexão. Cada conexão é unicamente especificada pelo

par de soquetes identificando seus dois lados.



Quando dois processos desejam comunicar-se, seus TCPs devem primeiro estabelecer

uma conexão. Quando sua comunicac;ão é terminada, a conexão é terminada ou fechada

para liberar os recursos para outros usuários.

Uma conexão é especificada em uma chamada OPEN pelos argumentos porta local

e soquete externo. De retorno, o TCP fornece o nome da conexão local através do

qual o usuário referenciará a conexão em chamadas subseqiientes. Para armazenar estas

informações é utilizada uma estrutura de dados denominada de Transmission Control

Block (TCB). Como uma das estratégias de implementação teriamos o nome da conexão

local como um ponteiro para o TCB desta conexão. A chamada OPEN também especifica

se o OPEN é ativo ou passivo. No OPEN ativo, o procedimento de estabelecimento de

conexão é inicializado, enquanto no passivo o processo aguarda receber um pedido de

estabelecimento de conexão.

o procedimento para estabelecer uma conexão utiliza um indicador de controle de-

nominado SYN e envolve uma troca de três mensagens. Esta troca tem sido denominada
de �, three-way handshake" ..� conexão é inicializada pelo encontro da chegada de um

segmento contendo um SYN e uma entrada no TCB em estado de espera, isto é, a espera

de receber um pedido de conexão, ambas resultante do comando OPEN. A igualdade do

soquete local com o soquete externo determina quando a conexão é iniciada. A conexão

torna-se estabelecida quando os números de sequência, detalhado em 3.4, tiverem sido

sincronizados em ambas as direções.

o término de uma conexão também envolve a troca de segmentos e neste caso

carregando o flag de controle FIN .

Desde que conexões devem ser estabelecidas entre computadores não confiáveis e

sobre um sistema internet de comunicação não confiável, um mecanismo "handshake"

com número de sequencia baseado em relógio é utilizado para evitar erros na inicialização

da conexão.

.Precedência e segurança.

Os usuários do TCP devem indicar a segurança e a precedência de sua comunicação.
Quando estes parametros não são fornecidos, os valores assumidos por omissão devem

ser utilizados.

3.4 Funcionamento

Alguns termos serão introduzidos antes de entrannos em detalhes sobre a operação

do TCP. As variáveis relacionadas com uma conexão são armazenadas em registros de-

nominados de TCB. Entre as variáveis armazenadas no TCB estão o número do soquete

local, número do soquete remoto, a segurança e precedência da conexão, ponteiros para



os buffers de transmissão e recepção dos usuários e ponteiros para a fila de retransmissão

e para o segmento corrente. .1\.1ém destas, são também armazenados no TCB várias

variáveis relacionadas com o número de sequência de transmissão e recepção como:

.Variáveis relacionadas com a sequência de transmissão:

SND.UNA- Número de sequência de tral1smissão não confirmado

SND.NXT- Número de sequência do próximo segmento a ser transmitido

SND.WND -Janela de transmissão

SND. UP -Ponteiro para a transmissão urgente

SND. WLl -Número do segmento utilizado para atualizar a última janela

SND .WL2 -N {lmero do segmento de confirmação utilizado para, atualizar a última

janela

ISS -Número inicia.l da sequência de transmissão

.Variáveis relacionadas com a sequência de recepção:

RCV .NXT -N úmero de sequência do próximo segmento a ser recebido

RCV. WND -J anela de recepção

RCV .UP -Ponteiro para a recepção urgente

IRS -N úmero inicial da sequência de recepção

Os seguintes diagramas podem ajudar a relacionar algumas destas variáveis no

espaço de sequênciamento.



Espaço de sequenciamento de transmissão

1 2 3 4

-SN;t:A SNDtXT SND. +

SND. WND

1.números de sequência já confirmadas

2.números de sequência aguardando confirmação

3.números de sequência permitido para nova transmissão de dado

4.números de sequência futuras

.� janela de transmissão ( send window) no diagrama acima representa a área 3.

Espaço de sequenciamento de recepção

l.números de sequência já confirmadas

2. números de sequência permitido para nova recepção de dado

3.números de sequência futuras a qual ainda não são permitidas

A janela de recepção (receive window) no diagrama acima representa a área 2.

.Variáveis relacionadas com o segmento corrente



SEG .SEQ -número do segmento corrente

SEG.ACK -número do segmento confirmado

SEG.LEN- Tamanho do segmento

SEG.WND -janela do segmento

SEG.UP- ponteiro urgente do segmento

SEG.PRC valor de precedência do segmento

� o funcionamento de uma conexão da entidade TCP é apresentado através de

um diagrama de estados composto dos seguintes estados: LISTEN, SYN .SENT ,

SYN.RECEIVED, ESTABLISHED. FIN-WAIT-l, FIN-WAIT-2, CLOSE-WAIT, CLOS-

ING, LAST-ACK, TI!vIE- W.t1..IT. CLOSED é o estado inicial e representa o estado quando

não há nenhum TCB e por isto, nenhuma conexão. A seguir será apresentado o signifi-

cado de cada estado:

LISTEN

Representa a espera de um pedido de conexão de qualquer TCP remoto.

SYN .SENT

Representa a espera de um pedido de conexão após já ter enviado o seu pedido de

conexão. É bom lembrar que uma conexão só é estabelecida após ambos terem enviado

um pedido de conexão e ter confirmado o pedido do seu par remoto.

SYN .RECEIVED

Representa a espera de uma confirmação do pedido de conexão após terem ambos

enviado e recebido um pedido de conexão.

ESTABLISHED

Representa uma conexão estabeleci da e dados recebidos podem ser entregues para

o usuário. O estado normal para a fase de transferência de dados de uma conexão.

FIN-WAIT-l

Representa a espera de um pedido de término de conexão pelo TCP remoto, ou uma

confirmação do pedido de término de conexão anteriormente enviado.

FIN-WAIT-2

Representa a espera de um pedido de término de conexão do TCP remoto.

CLOSE- W AIT

Representa a espera de um pedido de término de conexão do usuário local.



Dlagt'ama de Estados de uma conexao do TCB



CLOSING

Representa a espera de uma confirmação de um pedido de término de conexão do

TCP remoto.

LAST-ACK

Representa a espera de uma. confirmação de um pedido de término de conexão an-

teriormente enviado para o TCP remoto.

TIME-WAIT

Representa a espera de um intervalo de tempo que assegura que o TCP remoto

recebeu a confirmação do seu pedido de término de conexão.

Uma conexão no TCP muda. de um estado para. outro em resposta aos eventos. Os

eventos são as chamadas de usuários, OPEN, CLOSE, SEND, RE(�EIVE, ST.o\TUS e

.-.\BORT; os segmentos de chegada, particularmente aqueles contendo os FLAG de SYN ,

ACK, RST, FIN; e o time-out.

4. Conclusões

A confecção desse relatório técnico é importante como fonte de consulta para os

grupos existentes na área de redes.

Este relatório foi baseado na RFC do DDN protocol Handbook, Volume 2 e teve

como objetivo a obtenção de um documento introdutório.
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Apêndice -Formato do cabeçalho do TCP

Source Port Destination Port

Sequence Number

Acknowtedgment Number

p
s

H

R
s
T

s
y
N

F
I
N

Reserved u
R
G

A
C
K

Data
Offset w indow

Checksum Urgent Pointer

Options Padding

Data

onde,

Source Port: (16 bits)

N úmero da porta fonte

Destination Port: (16 bits)

Número da porta de destino.

Sequence Number: (32 bits)

N úmero de sequência do primeiro octeto de dado deste segmento. Se SYN está

presente o número da sequência é o número inicial da sequência (ISN) e o primeiro

octeto de dado é ISN + 1.

Acknowledgment Number: (32 bits)

Se o bit de controle ACK está ligado, este campo contém o valor do próximo número

de sequência que o transmissor do segmento está esperando para receber .

Data Offset: (4 bits)



o tamanho em palavras de 32 bits do cabeçalho TCP.

Reseved: (6 bits)

Para uso futuro.

Control bits: ( 6 bits )

\ URG: Urgent Pointer field significant

�.. ACK: Acknowledgment field significant

� PSH: Push function

RST: Reset the connection

SYN: Synchronize sewuence numbers

FIN: No more data from sender

Window: (16 bits)

O número de octetos de dados começando com aquele indicado no campo " acknowl-

edgment " a qual o transmissor deste segmento está esperando receber .

Checksum: ( 16 bits)

Contém o código de deteção de erro que envolve o cabeçalho e o texto.

Urgent Pointer: ( 16 bits)

Este campo só é interpretado no segmento se o indicador URG é ligado.

Option:( variable )

Opções devem ocupar espaço no fim do cabeçalho do TCP e seu tamanho é múltiplos

de 8 bits.

Existem dois casos para o formato de uma opção:

1.Um único octeto contendo o tipo da opção

2. Um octeto contendo o tipo da opção, um octeto para o tamanho da opção e N

octetos contendo os dados da opção.

O TCP deve implementar todas as opções:

.o- Término da lista de opções

I -Nenhuma operação

2 -Tamanho máximo do segmento


