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Redes de Computadores
Aula 5

Aula passada
DNS
Sockets
Programação com 
sockets
Teste relâmpago

Aula de hoje
Camada de 
transporte
Multiplexação
Princípios de 
transmissão 
confiável
Stopandwait
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Camada de Transporte
comunicação lógica entre 
processos (aplicações)
Funcionalidade 
implementada nos hosts

rede não fica sabendo...

comunicação fim-a-fim

application
transport
network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical

logical end-end transportCamada de rede: 
comunicação lógica entre 
hosts
Camada de transporte: 
comunicação lógica entre 
processos 

Utiliza e melhora serviços 
da camada de rede
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Na Internet
TCP: confiável, entrega dos 
dados em ordem

controle de 
congestionamento
controle de fluxo
estabelecimento de 
conexão

UDP: não-confiável, for a 
de ordem

estensão sem frescuras do 
IP (protocolo de rede)

Não há serviço com
garantia de retardo
garantia de banda

application
transport
network
data link
physical

network
data link
physical

network
data link
physical

network
data link
physical

network
data link
physical

network
data link
physical

network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical

logical end-end transport
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Multiplexação – Demultiplexação 

Entregar dados no socket
correto, inspecionar cabeçalhos

Demux no receptor:

Receber dados de diversos 
sockets, envelopar dados com
cabeçalhos (usados para demux)

Multiplexação no transmissor:

Como entregar os dados no socket correto?

Sistema operacional faz 
multiplexação/demultipleação 

Como?

Envelopar as coisas! Analogia forte com o 
correio e cartas até seu prédio
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Com Demux Funciona

Host recebe datagrama IP
Cada datagrama possui 
endereço IP de origem e 
destino
Cada datagrama carrega um 
segmento (conjunto de 
bytes) da camada de 
transporte 
Cada segmento possui porta 
origem e destino (cabeçalho)

Host usa endereços IPs e portas 
para direcionar segmento ao 
socket correto

source port # dest port #

32 bits

application
data 

(message)

other header fields

TCP/UDP segment format



 

Figueiredo – 2011

server
IP: C

P1

client
 IP: A

P4

SP: 9157

DP: 80

S-IP: A

D-IP:C

Demux no TCP

Client
IP:B

P2P5

SP: 5775

DP: 80

D-IP:C

S-IP: B

= processo= socket

Socket TCP identificado pela tupla
endereço IP origem e destino, porta origem e destino

P6 P3

D-IP:C

SP: 9157

DP: 80
S-IP: B
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Transmissão Confiável

Canal de comunicação não confiável

Como oferecer comunicação confiável? 

1
não confiável

?

Nem tudo que é transmitido chega corretamente

Bits corrompidos, pacote perdido, atrasos, etc

Problema fundamental em redes
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Transmissão Confiável
Transformar canal não-confiável em 
canal confiável

canal confiável é uma abstração

O que o protocolo deve fazer?

Analogia humana?

1 Protocolo
(tx)

Protocolo
(rx)

1

Protocolo executa no transmissor e receptor

Protocolo oferece comunicação confiável

não confiável
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Ferramentas Fundamentais
Confirmação de recebimento

Receptor informa que recebeu (ou não) 
determinado pacote

Confirmação positiva ou negativa

Temporizadores

Transmissor aguarda um tempo, retransmite depois

Evita travar protocolo

Enumeração

Distinguir pacotes uns dos outros

Numerar sequencialmente os pacotes

Checksums

Código para detecção de erros nos bits
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Construção do Protocolo

Transmissor
1) aguarda dados da aplicação

2) incrementa #seq

3) transmite pacote

4) aguarda confirmação do 
receptor

5) se confirmação não chegar 
em T segundos, vai para 3

6) vai para 1

Idéias?

Receptor
1) aguarda chegada do 

pacote do transmissor

2) envia confirmação ao 
transmissor 

3) entrega pacote a 
aplicação

4) vai para 1

Problemas?
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Protocolo em Execução
Receptor

Transmite s=1

Transmite confirmação

Transmissor

tempo tempo

Transmite s=2

Transmite s=2

X

Transmite confirmação

temporizador

Problemas?
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Protocolo em Execução

Receptor

Transmite s=1

Transmissor

tempo tempo

Transmite s=1 Transmite confirmação

temporizador

Transmite confirmação
Transmite s=2

X
Transmissor acha 
que S=2 chegou!

Confirmação 
com número!



   

Figueiredo – 2011

Confirmação com Número

Receptor

Transmite s=1

Transmissor

tempo tempo

Transmite s=1 Transmite confirmação (s=1)

temporizador

Transmite confirmação (s=1)
não entrega a aplicação!Transmite s=2

X

Transmite s=2

temporizador

Transmite confirmação (s=2)Maior valor de s?
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Setando o Timer

A(0)

tempo tempo

A(1)

P(0)

P(1)

Qual valor usar para o timer?

muito alto, atrasa retransmissão
muito baixo, retransmissões desnecessárias

Tempo ideal é função do RTT

Tx pode estimar RTT

Tempo desde 
transmissão de P até 
chegada do ACK

Usar média e desvio 
padrão para setar T
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