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Resumo. Este artigo mostra uma visão geral sobre a problemática do
congestionamento em redes TCP. Esta, que desde que foi estudada pela
primeira vez por Van Jacobson, é uma preocupação constante dos profissionais
que gerenciam redes, haja vista sua importância para um bom desempenho,
principalmente em redes TCP. Destaca-se a importância em conhecer as causas
do fenômeno dos colapsos de congestionamento e os mecanismos existes para
proporcionar um controle sobre as perdas de pacotes e as causas para que estas
ocorram. Com o intuito solucionar a problemática dos colapsos de
congestionamento, baseado em alguns mecanismos de controle, foram
propostas algumas variantes do protocolo TCP, onde cada uma apresenta sua
vantagem peculiar.

1. INTRODUÇÃO
Em gerenciamento de redes, um dos grandes problemas enfrentados são os colapsos
de congestionamentos. Este fenômeno causa o aumento no tempo de entrega dos pacotes,
diminuição em sua vazão e desperdício de recursos, visto que neste caso o pacote deve ser
retransmitido, sendo necessária a relocação de recursos. Segundo Filho (2004), a internet
enfrentou este fenômeno pela primeira vez em outubro de 1986, quando foi observado por
Van Jacobson, o pioneiro no estudo das causas dos colapsos de congestionamento.
O TCP (Transmission Control Protocol), afetado por este fenômeno, definido pelas
RFC’s 793, 1122, 1323, 2018 e 2581 é o protocolo da camada de transporte do modelo de
camadas TCP/IP (Internet Protocol) da Internet para transferência de dados orientados à
conexão. Segundo as estimativas publicadas no The Nature of the Beast: Recent Traffic
Measurements from an Internet Backbone (Claffic at al apud Lima, 2002), ele é responsável
pelo controle de 80% dos fluxos fim-a-fim, pelo transporte de 90% dos pacotes e 95% dos
bytes das redes de computadores atuais.
Baseado nestas informações, este artigo descreve de forma concisa da problemática
dos colapsos de congestionamento em redes TCP, considerando os mecanismos utilizados
pelo TCP para o seu controle.
Este artigo estrutura-se da seguinte forma: esta parte introdutória, a segunda seção
apresentando a problemática dos congestionamentos, a terceira seção trata-se dos
mecanismos para o controle de congestionamentos, seguida pelas variantes do protocolo TCP
e por fim as considerações finais.

2. CONGESTIONAMENTO
As redes de comutação, em geral, têm recursos limitados, como largura de banda
restrita entre origem e fim e comprimento limitado das filas em que são armazenados os
pacotes à espera de transmissão. Quando muitos pacotes necessitam ser transmitidos através
da mesma linha, as filas ultrapassam o seu limite máximo e alguns pacotes são descartados.
Logo, se o descarte é muito freqüente a rede fica congestionada.
Ryu (2006) explica que:
“O congestionamento é a necessidade agregada de largura de banda
que excede a capacidade disponibilizada pela linha. Dessa forma, causa
a degradação de desempenho ocasionando perda múltipla de pacotes,
baixa utilização do meio, tempo de atraso alto e colapsos.”

O congestionamento pode ter duas causas básicas:
a. Insuficiência para acomodar a carga presente; e
b. Desbalanceamento do tráfego nos nós da rede (recursos sobrecarregados e
recursos subutilizados).
Esta problemática leva ao descarte de pacotes nos roteadores e suas retransmissões;
uma vez descartados, os recursos que foram utilizados são desperdiçados, levando os pacotes
a alocarem novos recursos diminuindo a vazão e aumentando o atraso e tráfego na rede.
Para Filho (2004):
“[..]o fluxo, em uma conexão TCP, deveria obedecer ao princípio da
conservação de pacotes. E, se este princípio fosse obedecido, colapsos
devido ao congestionamento seria uma exceção ao invés da regra.”

Nas redes onde prevalece o melhor esforço, como é o caso das redes TCP/IP, o
congestionamento causa um prejuízo bastante grande no quesito qualidade de serviço (QoS),
inviabilizando, como afirma Lima, at al (2002), o atendimento a requisitos de qualidade de
serviço das aplicações.
Assim sendo, foi necessário implementar meios de prover controle de
congestionamento de modo a minimizar os prejuízos causados por este fenômeno.

3. CONTROLE DE CONGESTIONAMENTO
O sistema de congestionamento pode ser visto como um sistema de controle com
retroalimentacão, no qual, a taxa de transmissão dos nós fontes é ajustada de acordo com o
estado de congestionamento na rede, inferidos pelos roteadores através da monitoração do
nível de suas filas e retornado para os nós fontes através da marcação/descarte de pacotes,
conforme afirma Lima (2006).

Algoritmos de controle de congestionamento devem certificar-se que a rede é capaz
de transportar tráfego, lidando com o tráfego ponto-a-ponto entre fonte e destino. Esses
algoritmos são relacionados com a forma como os recursos são alocados às conexões ativas
na rede.
O controle de congestionamento pode ser definido como um algoritmo um tanto
complexo que visa evitar a sobrecarga de dados na rede baseando-se no envio de dados de
acordo com uma janela de congestionamento mantida pelo transmissor que varia de tamanho
de acordo com as confirmações de recebimento de pacotes pelo receptor (ACK’s) durante a
conexão. (Stevens,1997)
3.1. Mecanismos de Controle de Congestionamento
Van Jacobson ao investigar as causas dos colapsos de congestionamento ocorridos
entre o Lawrence Berkeley Laboratory e a UC Berkeley desenvolveu dois algoritmos para
tratar a problemática do congestionamento: o Slow Start e o Congestion Avoidance.
Para Filho (2002), além dos citados acima, desde aquela época, outros algoritmos
foram incluídos no TCP a fim de melhorar a eficiência dos mecanismos de controle de
congestionamento, a saber:
a. Round-trip-time variance estimation
b. Exponential retransmit timer backoff
c. More agressive receiver ack policy
d. Dynamic window sizing on congestion
e. Karn's clamped retrasmit backoff
f. Fast retransmit
g. Fast recovery
Destes, destacam-se o Fast retransmit e o Fast recovery, largamente utilizados como parte
do controle de congestionamento do protocolo TCP e suas variantes TCP Reno, TCP Vegas,
TCP Sack, TCP New Reno e TCP Limited Transmit.
3.2. Funcionamento do Controle de Congestionamento do TCP
Uma vez iniciada uma conexão TCP o algoritmo de controle de congestionamento
inicia uma primeira fase que utiliza o mecanismo de Slow Start, onde um valor unitário é
atribuído a uma janela de congestionamento (cwnd). À medida que os segmentos são enviados
e confirmados por meio dos ACK’s o valor da cwnd é incrementado até um limite (Ssthresh),
caso isso não acontecesse haveria um congestionamento.
Uma segunda fase inicia-se com o Congestion Avoidance, onde o cwnd não é mais
incrementada ao receber um ACK e sim a cada conjunto de ACK’s, reconhecendo a janela
de congestionamento por inteiro.
Se porventura ocorrer um timeout, o TCP identifica esta ocorrência como se fosse um
descarte devido a um suposto congestionamento na rede; isto indica que a taxa de transmissão
de segmentos deve ser reduzida. Assim sendo, o algoritmo inicia novamente a fase de Slow
Start e o valor de ssthresh é diminuído pela metade. A seguir, o TCP cresce até atingir o
novo valor de ssthresh tornando a iniciar a fase de Congestion Avoidance.

Quando novamente se verifica a perda de segmentos através de ACK’s duplicados,
ocorre então ocorre o Fast Retransmission, a janela de transmissão não mais volta à fase de
Slow Start. Neste caso, a janela de congestionamento é reduzida à metade e o TCP
permanece na fase de Congestion Avoidance, caracterizando o algoritmo de Fast Recovery.
A figura 01 apresenta o comportamento da janela de congestionamento do TCP como
descrito acima.

Figura 01 - Evolução da janela de congestionamento do TCP
Fonte: Balakrishnan (1998)
4. VARIANTES DO PROTOCOLO TCP
Grande parte dos dados trafegados na internet é realizado sob o protocolo TCP
(Lima, et al, 2002), por isso é dito ser o dominante na rede mundial. Desta feita, é importante
analisar algumas variantes deste protocolo. Fruto dos mecanismos de controle de
congestionamento como o Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit e Fast
Recovery surgiram tais variações com a finalidade de oferecer uma melhor solução para a
problemática dos congestionamentos.
4.1. TCP Reno
Esta é a implementação mais comum do protocolo TCP. O mecanismo de controle de
congestionamento é composto pelos quatro algoritmos: Slow Start, Congestion Avoidance,
Fast Recovery e Fast Retransmit. Uma característica do TCP Reno é tratar-se de um
mecanismo de controle de congestionamento reativo.
4.2. TCP Vegas
É uma alternativa ao TCP Reno para o aumento da vazão e diminuição do atraso. Este
algoritmo apresenta modificações em relação ao TCP Reno nos mecanismos de retransmissão,
de Congestion Avoidance e de Slow Start, além de uma modificação da janela de
congestionamento. O TCP Vegas é um mecanismo pro-ativo e procura detectar e corrigir o
congestionamento antes que aconteça.

4.3. TCP SACK
Caracteriza-se pela utilização de um artifício denominado SACK1 (Selective
Acknowledgment). Com o SACK, o receptor de dados pode informar ao emissor quais
pacotes foram recebidos corretamente, possibilitando ao emissor retransmitir apenas os
pacotes que foram perdidos.
4.4. TCP NewReno
Neste algoritmo, no procedimento de Fast Recovery é introduzido uma nova variável
denominada recover. É indicado para situações de múltiplas perdas de pacotes em uma
mesma janela do TCP Reno na ausência de SACK, contudo mesmo com o SACK este
algoritmo é bastante recomendado por sua eficiência.
4.5. TCP Limited Transmit
Mesmo com as melhorias realizadas com o TCP SACK e no TCP NewReno, as
estratégias de Fast Recovery presentes nestas propostas não foram eficientes quando a janela
de congestionamento do TCP emissor é pequena e quando múltiplos pacotes são perdidos
em uma única janela. Este algoritmo é útil na prevenção das transmissões em rajadas.
5. CONCLUSÃO
O congestionamento é um problema que aflige as mais diversas estruturas de redes.
Portanto, isto se deve na maioria dos casos as condições de banda passante e o tráfego nos
nós da rede, mas nem todas as perdas são motivadas por sobrecarga na rede, como em redes
wireless, onde o meio é constantemente sujeito à perdas.
Por estas causas, deve-se dar a devida importância aos algoritmos de controle de
congestionamento, que com suas diversas implementações minimizam tal problemática. O
controle de congestionamento fica mais evidente quando a distância e a banda aumentam,
principalmente em redes de alta velocidade, onde ocorrem muitas rajadas acarretando a perda
de grande volume de dados (Wang, 2000).
Das diversas implementações do protocolo TCP, destaca-se o TCP Vegas por
apresentar um mecanismo pró-ativo, sendo mais eficiente que os demais reativos; contudo,
cada implementação apresenta sua vantagem peculiar.
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