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A TCP célja, felhasználása
A Transmission Control Protocol, röviden TCP a szállítási réteg protokollja. (A TCP/IP protokoll-család
legidősebb tagja. Az IP – és más segédprotokollok – ténylegesen a TCP támasztotta igények
kiszolgálására később született.) Felhasználója számára megbízható vég-végpontok közti adatfolyam
szolgáltatást nyújt a megbízhatatlan IP szolgálat felhasználásával. Olyan alkalmazások használják,
amelyeknek az UDP – IP-re épített – megbízhatatlan szállítási szolgáltatása nem megfelelő. A TCP
kapcsolat orientált, vagyis a két végpont között egy kétirányú adatkapcsolatot – virtuális áramkört –
hoz létre. A TCP képes a végpontok igényeihez igazodva szabályozni az átvitt adatok mennyiségét, ezt
folyamat-befolyásolásnak – flow control – nevezzük. A TCP képes továbbá a hálózatban fellépő
torlódások adatátvitelre gyakorolt negatív hatását a lehetőségek között optimálisan közömbösíteni.

A TCP kapcsolat
koncepcionális
felépítése és a
kapcsolat szerepe
Megjegyzés:
A TCP kapcsolat két végpontja
egy-egy host, azon belül egyegy process.
A kapcsolatot a hostok IP címe,
és a gépen belül alkalmazott
socket – TCP port – címek
együttesen azonosítják.
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A TCP nyújtotta szolgáltatás lényegi jellemzői
A TCP lényegi működési jellemzői öt pontban foglalhatók össze:
1. Adatfolyam orientált (Stream oriented)
Az alkalmazás által továbbítani kívánt adatokat bitek – helyesen oktetek – sorozatának tekintjük.
Az adatfolyam-szolgáltatás pontosan ugyanazt a bitsorozatot adja át a célgépen futó
alkalmazásnak, amelyet az adatokat küldő gép adott át az átviteli szolgáltatásnak.
2. Virtuális áramköri kapcsolat (Virtual Circuit Connection)
Telefon kapcsolathoz hasonlítható. Az alkalmazások az operációs rendszerhez fordulnak, kérik az
átviteli szolgáltatást. Az operációs rendszer kérésére a végponti protokoll-gépek kapcsolatba
lépnek egymással, ellenőrzik, mindkét fél kész-e a kapcsolat létrehozására, majd megállapodnak
a részletekben. Ezután a protokoll-gépek értesítik a végpontokon futó két alkalmazást, hogy a
kapcsolat létrejött, megkezdhetik a kétirányú adatátvitelt.
A virtuális áramkör megléte alatt a két protokoll-gép együttműködése biztosítja, hogy az átvitt
adatok hibátlanok legyenek. Csak a helyrehozhatatlan hibákat jelentik az alkalmazásoknak (ekkor
azonban a virtuális áramkör megszakad).
Azért nevezzük a kapcsolatot virtuális áramkörnek, mert az alkalmazások úgy látják, mintha az
egy dedikált, külső körülmények által meg nem zavart kapcsolat lenne. A megbízhatóságot az
adatfolyam átviteli protokoll biztosítja.
3. Pufferelt átvitel (Buffered Transfer)
Az alkalmazások (közel) tetszőleges mennyiségű adatot adhatnak át átvitelre a szállítási
szolgáltatásnak. Az adatokat a protokoll-gép pufferben gyűjti, majd a hatékonyságot szem előtt
tartva kisebb-nagyobb csomagokban továbbítja azokat. Szükség esetén akár egy-egy oktet is
átvitelre kerül (pl. egy billentyűleütés). Az erre szolgáló úgynevezett push mechanizmus
kényszeríti a protokollt, hogy a puffer megtelte előtt vigye át az adatot. Ilyenkor a vételi oldalon
működő protokoll-gép késleltetés nélkül átadja az adatot az alkalmazásnak.
4. Strukturálatlan adatfolyam (Unstructured Stream)
A TCP által kézbesített adat nem strukturált. A szállítási szolgáltatás semmit sem tud az átviendő
adatok tartalmáról, azok struktúrájáról. Az alkalmazásoknak kell megegyezniük az adatok
szerkezetében, és megérteniük az adatfolyamot, felismerni az abban lévő esetleges adathatárokat.
5. Egyidejű kétirányú kapcsolat (Full Duplex Connection)
A TCP kapcsolat egyidejű adatfolyam-átvitelt biztosít mindkét irányban. Az alkalmazások
lezárhatják az egyik irányú adatfolyamot, ha kívánják (az ettől kezdve fél-duplex lesz). A kétirányú
kapcsolat azért is előnyös, mert az ellenkező irányban haladó adatfolyam vezérlő – szolgálati –
üzenetet is továbbíthat. Ez – a piggy-backing-nek nevezett – megoldás csökkenti a hálózati
forgalmat.

Portok, kapcsolatok és végpontok
A TCP lehetővé teszi, hogy több alkalmazás egyidejűleg kommunikáljon, mivel a beérkező üzenetet a
megfelelő process-hez továbbítja. Ennek érdekében a TCP – az UDP-hez hasonlóan – az adott gépben
futó process hálózati címzésére bevezetett port címeket használja, ez alapján azonosítja az üzenet
végső címzettjét. (A TCP és UDP portok – 0…65535 értéket tartalmazó – csoportja külön halmazt
alkot, vagyis egy adott TCP port-cím nem azonos az ugyanazon értékű UDP port-címmel!)
A TCP port azonban önmagában nem azonosítja a cél objektumot. A TCP a kapcsolat (connection)
fogalmát használja fel az azonosításhoz. Ezeket a kapcsolatokat két végponttal azonosítjuk. A
végpontot pedig két összetartozó – címet jelölő – egész szám azonosítja. A számpár jelentése: (host,
port), ahol



host = az adott végpontot képviselő gép (a kapcsolatot tartó interface!) IP címe,
port = a kapcsolatban felhasznált TCP port az adott gépben.
Pl.: (192.191.73.37, 25)
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Magát a virtuális kapcsolatot a két végpont együttes címe – vagyis 4 adat – azonosítja.
Pl.: (192.191.73.37, 25) és (192.190.99.55, 1071)
Egy lehetséges másik kapcsolat ugyanazon a két végponti gépen:
Pl.: (192.191.73.37, 25) és (192.190.99.55, 12645)
Amint látható, ahhoz, hogy a TCP a virtuális áramkörök között különbséget tegyen, elegendő, ha a
kapcsolatot azonosító 4 szám közül az egyik különbözik!
A hálózat felhasználói programokból történő elérését egyszerűsítendő, az operációs rendszer a file
műveletekhez hasonló értelmű – open, close, read, write, seek, stb. – eljárásokat nyújt a felhasználói
programok írói számára. E csatolófelületet socket interface néven említik, a kapcsolatot azonosító
címeket socket címnek nevezik.
Az UDP-hez hasonlóan a TCP is használja a fenntartott – más néven: jól ismert – port-számokat (wellknown port assignments).

A TCP passzív és aktív felhasználási módjai
Egy szerveren futó, szolgáltatást nyújtó alkalmazás indulásakor egy passzív megnyitást – passive
socket open – hajt végre, jelezve, hogy kész bejövő kapcsolatot fogadni. Ekkor az operációs rendszer
egy TCP port-számot rendel a majdani kapcsolat e végpontjához. Ezután a szolgáltatást megvalósító
process – a virtuális kapcsolat tényleges létrejöttéig – lényegében tétlenül várakozik.
A szolgáltatást felhasználni szándékozó alkalmazás a másik végponton az ottani operációs rendszert
egy aktív megnyitásra – active socket open – utasítja, hogy létrejöjjön a virtuális kapcsolat. Erre a két
végponton működő TCP protokoll-gép felépíti a kapcsolatot. Ezután megkezdődhet az alkalmazások
adatcseréje. A kapcsolatot két címpár együttese azonosítja, ezek a következők: (IPszerver,Portszerver)
és (IPkliens,Portkliens), ahol:
1. IPszerver = a szolgáltatást nyújtó gép IP címe,
2. Portszerver = a szolgáltatás – többnyire jól ismert – well-known – port címe,
3. IPkliens = a szolgáltatást igénybevevő másik végponti gép IP címe,
4. Portkliens = a szolgáltatást igénylő process – operációs rendszer adta – port címe.

A hibamentes adatátvitel biztosítása
Hogyan tud a TCP protokoll-gép megbízható szállítási szolgáltatást nyújtani az általa felhasznált IP
megbízhatatlan csomag átviteli szolgáltatásával?
A megoldás: pozitív (kumulatív) nyugtázás, ismételt (visszalépéses) átvitellel [positive (cumulative)
acknowledgement with (step-back) retransmission]. A működés elvét az alábbi ábrák szemléltetik:

Pozitív nyugtázás
újraküldéssel

Megjegyzés:
A két függőleges időtengely a
végpontokban eltelő idő
múlását jelképezi. A csomag
kiküldését szemléltető nyilak
ferde volta az adatátvitel
időszükségletére utal.
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A vételi oldalon működő protokoll-gép nyugtát (Acknowledgement, röviden ACK) küld a feladónak,
ha adat érkezik. Az adó minden átküldött üzenetet nyilvántart, és vár a nyugtára.

Újraküldés, ha a
csomag elvész

Megjegyzés:
Ha az időzítéshez viszonyítva
túl nagy a hálózati késleltetés,
az üzenetek – adat és nyugtája
egyaránt – a Timer lejárta
miatt hibátlan átvitel esetén is
megkettőződhetnek, a
ténylegesen felesleges
újraküldés miatt.
A nyugták nem a hibát, hanem
az adatok hibátlan vételét
jelzik. Ezt pozitív nyugtázásnak
nevezzük.

Minden egyes csomag elküldésekor a TCP egy újabb időzítőt indít el, majd ha ennek lejártáig nem
érkezik meg a csomag vételét nyugtázó üzenet, újraküldi az adatot.
Az adóként működő protokoll-gép minden üzenetet sorszámmal lát el, a vevőnek pedig emlékeznie
kell, mely sorszámú üzenetek érkeztek már meg. A nyugtában a vevő szerepét játszó protokoll-gép
visszaküldi a kapott adat sorszámát az adónak, így az a nyugtákat és az elküldött üzeneteket
egymáshoz rendelheti.

Csúszó ablak (Sliding Window)
Minden átküldött üzenet után várakozni a nyugtára, mielőtt a következő üzenetet elküldenénk, nem
hatékony. Így egyszerre csak egyetlen üzenet lehetne úton, az adónak tétlenül kellene várakoznia a
nyugta megérkezéséig. A csúszó ablakos technikával több üzenetet is elküldhetünk, mielőtt a
nyugtára várnánk. Így az adó folyamatosan dolgozhat.
A protokoll-gép az átküldendő üzenetek sorozatára egy – a virtuális kapcsolaton átvitt csomagok
számához viszonyítva kisméretű – ablakot fektet, és az ablakba eső összes adatcsomagot elküldi.

Csúszó ablakos
protokoll működése
példaként 8 csomag
méretű ablakkal

Megjegyzés:
Az ábrán látható pointerek
követik az adatátvitel
folyamatát, magyarázatuk a
szövegben olvasható.
A két szélső pointer közti
távolság az ablak méretét jelöli
ki, a példában ez az érték 8.
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Az adó működését három pointer segíti, ezeket „Nyugtázott”, „Aktuális” és „Elküldhető” pointernek
nevezzük. Értelmezésük a következő:


A Nyugtázott pointertől balra álló adatok átvitele a vevőhöz már sikeresen lezajlott, erről a
beérkező nyugta tanúskodott. Mivel ezek az adatok már a vevő puffereiben vannak,
megőrzésük a vevő felelőssége, az adó oldalon tárolni azokat már nem szükséges.



A Nyugtázott és az Aktuális pointer között található adatcsomagok kiküldése már megtörtént,
de az átvitel sikeréről tudósító nyugták még nem érkeztek meg az adóhoz.



Az Aktuális pointer arra az adatcsomagra mutat, amelynek hálózatra küldése éppen most
zajlik.



Az Aktuális és Elküldhető pointerek között található adatcsomagok azok, amelyek az ablak
adta határok között még a vonalra küldhetők anélkül, hogy újabb nyugta érkezne.



Az Elküldhető pointertől jobbra található adatcsomagok kívül esnek az ablak határain, ezért
adásuk nem kezdődhet meg, még akkor sem, ha az adó egyébként szabad lenne. Ezek a
csomagok majd akkor küldhetők el, ha – egy nyugta beérkezésének hatására – az ablak
jobbra mozdul.
Egy nyugta beérkezése a szélső pointerek elmozdulását eredményezi. A baloldali – Nyugtázott –
pointer annyival lép jobbra, hogy új pozíciója a nyugtában érkezett csomag-sorszám és az azt követő
sorszámú csomag határát jelezze. (Vegyük észre: a beérkező nyugta egyidejűleg több csomag
nyugtázását is jelentheti. Ekkor a nyugtában álló számérték az ez előtti nyugtában álló sorszámhoz
képest nagyobb, mint 1.) Egy adott sorszámot jelző nyugta beérkezése egyidejűleg valamennyi ennél
kisebb sorszámú csomag nyugtázását is jelenti. Erre utal az összegző – vagy kumulatív – nyugtázás
elnevezés.
A baloldali pointer elmozdulását követi a jobboldali – Elküldhető – pointer is úgy, hogy e két pointer
közti távolság megegyezzék az ablakmérettel. A leírt elmozdulások hatására az ablak balszélén álló
csomag(ok) nyugtázottá válnak, míg az ablak jobbszélén kívül álló csomag(ok) belépnek az ablakba,
vagyis elküldhetővé válnak.
A leírtakat úgy is értelmezhetjük, hogy az ablak az átviendő adatcsomagok felett jobbra csúszik. Erre
utal a csúszó ablak elnevezés. Amint látható, az ablak alatt található csomagok két állapot egyikében
lehetnek: már kiküldöttek, illetve kiküldésre várakozók.
A középen található Aktuális pointer – a szélsők mozgásától függetlenül – halad balról jobbra, ahogy
az adó a vonalra küldi az ablakban található csomagokat. Helyzete azonban szigorúan korlátozott:
nem léphet ki a két szélső pointer által határolt intervallumból. Ha ez mégis megesne, az a protokollgépek hibás működését – szinkronvesztését – jelenti, ami a virtuális áramkör elbontásához vezet.

3 csomag elküldése
csúszó ablakos
protokoll
felhasználásával

Megjegyzés:
Az ábrán látható esetben
elvész a 2. ACK = 3 üzenet, de
hiányát pótolja a később
érkező 3. ACK = 4, amely
egyszerre nyugtázza a 2. és 3.
üzenetet. Ezt összegző –
kumulatív – nyugtázásnak
nevezzük.

Az ablak kezdeti méretét – a kapcsolat kiépítése idején – a vevő határozza meg (window
advertisement). Valamennyi kiküldött nyugtával a vevő újra és újra frissítheti az ablak méretét, ahogy
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ezt a vételi oldalon lévő szabad pufferek száma megköveteli. Ha a vételi oldalon lassú a beérkezett
adatok feldolgozása, az a pufferek megteléséhez vezet, amit a vevő az adó felé küldött – 0 méretű
ablakra figyelmeztető – üzenettel jelez, amivel eléri az adó leállítását (mivel az Aktuális pointer
utoléri az Elküldhető pointert, vagyis az „ablak kimerül”). Ezt a megoldást folyamat-befolyásolásnak –
flow control – nevezzük. Az ablak méretének helyes megválasztása nagyban befolyásolja a protokoll
hatékonyságát.
A protokoll-gép a vételi oldalon hasonló ablakkal rendelkezik, amelyben összeállítja a bejövő
adatokat, és tárolja, melyeket nyugtázta már. A full-duplex kommunikáció miatt valójában mindkét
oldalon két-két ablak van a független kétirányú működés érdekében.

Hibajavítás visszalépés alkalmazásával
Ha az adó szerepét játszó protokoll-gép – a vevőtől érkező nyugták értelmezésével – felismeri, hogy a
vevő adatvesztést jelez, igyekszik a hibát kijavítani. Ennek érdekében az elveszett adatcsomagot –
továbbá az azt követő valamennyi adatcsomagot is! – újra elküldi. Erre készülve az adó a már
kiküldött, de még nyugtára váró adatokat mindaddig puffereiben tárolja, amíg azok hibátlan vételét
igazoló nyugtát nem kap. A pozitív nyugta beérkezésekor azonban nyomban felszabadítja a
nyugtázott csomagot tároló puffert, hiszen az adat megőrzésének felelősségét a vevő a nyugta
kiküldésével átvette.

Átviteli hiba javítása
visszalépéssel

Megjegyzés:
Egy megismételt sorszámú
nyugta beérkezése
adatvesztésre utal, ezért az
adó visszalép, és az elveszett
csomagtól ismételten a vonalra
küldi a visszalépéstől kezdve
valamennyi csomagot.

Amint az az ábrából kitűnik, ugyan csak a 2. üzenet veszett el, az adó – a visszalépés után – mégis
mindazon csomagokat kiküldi, amelyek az elveszett – de most újra küldött – csomagot követik. Így a
példa szerint a 3. üzenet feleslegesen kerül ismétlésre. Ez ugyan időveszteség, de egyszerűbbé teszi a
visszalépést megvalósító algoritmust. Ezt a módszert nem-szelektív visszalépésként említik.
(Modernebb TCP implementációk lehetővé teszik a szelektív ismétlés alkalmazását is. Ennek
képességét a protokoll – TCP opció felhasználásával – jelzi a másik végpontnak, amely kihasználhatja
e képességet, amennyiben ismeri annak módját.)
A csúszó ablakos protokoll minden vonalra küldött üzenetre külön időzítőt indít. Ezek valamelyikének
lejárta az adott csomag elvesztésére utal, amely megint csak visszalépéses újraküldést eredményez. A
visszalépés során az adó minden újraküldött csomaghoz tartozó – korábban indított – időzítőt leállít,
és a csomagok kiküldésekor újakat indít.
Az eddig – egyszerűbb tárgyalás érdekében – írottakkal ellentétben, a TCP valójában nem a
csomagokat sorszámozza be, e helyett sorszámként az adatcsomag első pozíciójában álló oktet
virtuális csatornán – a kapcsolat kezdetétől – számított ofszetét használja sorszámként.
Következésképpen a nyugta sorszáma sem a helyes sorrendben érkező következő csomag elvárt
sorszámát, hanem a helyes sorrendben érkező következő oktet elvárt sorszámát jelzi.
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A helyzet még ennél is bonyolultabb. Valójában a TCP a 0. ofszetű oktet sorszámaként egy – véletlen
számként választott – 32 bites, előjeltelen számot – neve: Sequence Number – használ, a sorban
következő oktetek sorszámaként pedig e véletlen szám értékét növeli oktetről-oktetre 1-el, majd az
inkrementált értéket – a modulo 232 aritmetika szabálya szerint – korrigálja. Az adó által választott
véletlen számot a vevőnek is ismernie kell, ezért azt az adó – a kapcsolat kiépítése idején – tudatja a
vevővel. (Ezt a műveletet természetesen a fordított irányban is el kell végezni!)

a TCP Sequence
Number értelmezése

Megjegyzés:
A véletlenszerű kezdőértéktől
indulva a TCP egy-egy SeqNum
értéket rendel minden átvitt
oktethez. (Ezt egy körbeforgó
vektorral szemléltetjük.)
A SeqNum értékek állapotai:
[1] felhasznált (ablakból már
kilépett), [2-3] felhasználható
(épp az ablakban van), [4] most
nem használható (még nincs az
ablakban).

A TCP szegmens formátuma
Minden TCP forgalom (ami lehet: kapcsolat felépítése, adatok átvitele, nyugta/ablak méret
hirdetmény küldése, kapcsolat lezárása) az alábbi szerkezetű szegmensben halad át az egyik
végpontból a hálózaton keresztül a másik végpontba:

a TCP szegmens
(szolgálati üzenet)
formátuma

Megjegyzés:
A fejlécben állhat különféle
TCP opció, és – szükség esetén
– az opciók hosszát 32 bitre
kiegészítő padding. A TCP
szegmensből az adat akár
hiányozhat is, ekkor a
szegmens csak szolgálati
üzenetet (ilyen pl. a nyugta)
szállít.

Az egyes fejléc-mezők jelentése a következő:
Source Port = a szegmenst létrehozó process TCP port száma
Destination Port = a szegmens végcélját jelentő process TCP port száma
Sequence Number = a szegmensben szállított adat első oktetjének sorszáma
Acknowledgement Number = (ha ACK=1) azon oktet sorszáma az adatfolyamban, amelyet a
vevő a legközelebb beérkező szegmensben elvár, ha az adatok
átvitele hibátlan. Ez az ellenkező irányú adatfolyamra
vonatkozik!
Hlen = a szegmens fejlécének hossza 32 bites egységekben
Code bits = az üzenet – a fejléc – tartalmára utaló jelzőbitek (flag)
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Window Advertisement = a vételi oldalon rendelkezésre álló szabad puffer oktetben számolt
mérete (a vevő által még tárolható oktetek száma). Az érték az
ellenkező irányú adatfolyamra vonatkozik!
Checksum = a TCP fejléc + adatok helyes voltát ellenőrző összeg
Urgent pointer = (ha URG=1) a szegmensben szállított sürgős adat kezdőcíme
A Code mező bitjeinek jelentése (balról jobbra):







URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN

= Urgent Pointer mező érvényes adattal feltöltve (sürgős adat szállítás)
= Acknowledgement mező érvényes adattal feltöltve (nyugta küldés)
= A szegmensben lévő adat push műveletet kér (azonnali átadás)
= A kapcsolat megszakításának igénye (Reset) (protokoll-gép hiba!)
= Kapcsolat felépítés zajlik (Synchronize)
= Az adó az adatfolyam végére ért (nincs több adat az adott irányban)

A működést befolyásoló paraméterek cseréje, TCP opciók
Amint a fejléc felépítéséből kitűnik, hasonlatosan az IP-hez, a TCP is lehetővé teszi a működést
befolyásoló kiegészítő paraméterek – opciók – használatát, és e paraméter értékek végpontok közti
kicserélését. Az opciók többsége valóban opcionális, ritkán használt. Egy – a kapcsolat kiépítése
idején alkalmazandó – kötelező opciót ismerünk, ez a Maximum Segment Size, MSS opció.
Az MSS opció segítségével – amely csak a TCP kapcsolat kiépítésekor alkalmazható, de akkor kötelező
– a két kapcsolatba lépő protokoll-gép közli a másik féllel az általa feldolgozható (tárolható)
szegmens oktetekben számolt maximális hosszát. Az érték jellemzően a közlő oldalán a TCP
kapcsolatban felhasznált interface érvényes Maximum Receive Unit, MRU (más értelmezésben
Maximum Transmit Unit, MTU) paramétere, pontosabban annál 2*20-szal (IP+TCP fejlécek) kisebb
szám. Ha a partner ennél hosszabb szegmenst küld, az vagy nem érkezik meg a TCP protokoll-géphez,
vagy nem tudja azt feldolgozni. Ha a felek nem egyeztetik az MSS értékét, annak alapértéke 536.
(Az MSS értékét az MTU/MRU mellett az adott gép puffer allokálási szabályai is befolyásolhatják. Ha
egy beérkező szegmens tárolására egy fixméretű puffer szolgál, az MSS nem lehet nagyobb e puffer
hosszánál.)
Ismert opciók: Window Scale, Selective Acknowledgment Permitted, Selective Acknowledgment Data,
Timestamp. Ezek részletezésétől eltekintünk, referenciaként e segédlet végén található, a TCP-re
vonatkozó RFC-ket felsoroló lista szolgál.

A TCP checksum számítása
A TCP fejléc Checksum mezejének adó általi kitöltése, majd a vevő általi ellenőrzése kötelező feladat.
Az ellenőrző összeg számításakor – az UDP-nél is alkalmazott – Pseudo Header, valamint a teljes TCP
szegmens tartalmát figyelembe kell venni.
A Pseudo Header felhasználásának célja, hogy a szegmens esetleg hibás logikai kezelését –
tartalmának protokoll-gép általi helytelen megváltoztatását, illetve a szegmens helytelen hálózati
címre továbbítását – felismerjük. Mivel a Pseudo Header-t alkotó adatok nem a TCP szegmensből,
hanem az azt a hálózatban szállító IP datagramból származnak, így az esetleges hibák felismerésének
esélye növekszik. Végső soron azt mondhatjuk: az adó által kiszámított checksum érték vevő általi
ellenőrzése csak akkor lehet sikeres, ha a tartalmában változatlan TCP szegmens valóban abba a
gépbe jutott el, ahová azt a checksum kiszámításának idején szándékoztuk.
A Pseudo Header nevét azért kapta, mert valójában nem(!) létezik. Tartalma nem(!) része a TCP
szegmensnek, nem(!) halad át a hálózaton, tartalmát csak(!) a checksum-számítás idején vesszük
figyelembe. A Pseudo Header 12 oktet méretű, adat-tartalmát a következő ábrán láthatjuk.
Az ellenőrző összeg számítása során a protokoll-gép két 16 bites oszlopba rendezi a Pseudo Header +
TCP fejléc + adatok tartalmát, majd modulo 216 aritmetika szabályait követve összegzi azokat. (Ha az
adat-oktetek száma páratlan, a számítás idejére kiegészíti azokat egy 0 értékű oktettel. A számítás
idején a Checksum mező értékét 0-nak tekintjük.) Végezetül a kapott eredmény 1-es komplemensét
vesszük, ez lesz a 16 bites Checksum kiszámított értéke.
© T&t – OE NIK, 2016

—8—

Transmission Control Protocol (TCP) – a működés alapelvei

a Pseudo Header
felépítése és a
checksum számítás
módja

Megjegyzés:
A Pseudo Header a TCP
szegmenstől független helyről
származó (IP címek), és
helyben kiszámított – a 3. sor
adatai, (Prot.= 6 = TCP) – 12
oktetnyi adatot tartalmaz.
Tartalma nem kerül a vonalra,
csak az ellenőrző összeg
számítását szolgálja.

Kényszerített adatküldés, a Push funkció
Az a TCP tulajdonság, hogy az átvitt adat belső tagolását nem ismeri, így arra nincs is figyelemmel, a
felhasználások döntő többségében tökéletesen megfelelő. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy nincs is
módunk az oktetek átvitt monoton sorozatában határokat kijelölni. A TCP saját – valójában a hálózat
folyton változó körülményeihez igazodó – szempontjaira figyelemmel dönti el, a puffereiben tárolt,
továbbításra váró adatokat mekkora darabokra tördelve, mikor továbbítja a virtuális kapcsolat másik
végpontjára. Az átvitel ütemezését ténylegesen a már említett csúszó ablakos algoritmus, illetve a
hatékonyságot fenntartani igyekvő szabályok betartása végzi. Mindez oda vezet, hogy a TCP
felhasználói képesek befolyásolni az adatok TCP-hez juttatásának ütemét és mennyiségét, de nincs
befolyásuk az adatok vonali továbbításának tényleges ütemezésére.
Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a befolyás hiánya holtponthoz vezető körülményeket
teremt. A probléma mindaddig nem bukkan fel, amíg a TCP felhasználója képes az átviendő adatok
folyamatos előállítására és TCP-hez juttatására. Ilyenkor a TCP időről-időre adatokkal tölt fel egy
általa optimálisnak vélt méretű szegmenst, majd annak beteltekor azt a vonalra küldi, egy erre
alkalmasnak tartott pillanatban.
De mi történik, ha a felhasználói program pillanatnyilag nem küld több adatot a TCP-hez? Ekkor a TCP
beérkező adatra várva leáll, és nem küldi ki azt a szegmenst, amely most még az optimálisnál
kevesebb adatot tárol. A gond akkor válik nyilvánvalóvá, ha rájövünk: a TCP nem fog újabb adatot
kapni mindaddig, amíg a már megkapott adatokat el nem küldi. De nem küldi el azokat, amíg nem
gyűlik össze megfelelő mennyiség… klasszikus holthelyzet!
Példaként nézzünk egy ilyen esetet! Egy távolban működő gép terminálunkról TCP kapcsolaton
keresztül kap utasításokat. Gépeljünk be egy (rövid) parancsot, majd várjunk a gép válaszára… amely
nem érkezik, hiszen parancsra vár, arra, amit a TCP nem vitt át a vonalon, mert még csak kevés
karakter gyűlt össze a pufferben… Holtpont.
A megoldás az, ha a TCP mérlegelés nélkül a vonalra küldi – az akár csak egyetlen karaktert tároló –
szegmenst. Ezt az elvárt működést érhetjük el a TCP kényszerített adatküldés – angolul: Push – néven
említett funkciója kihasználásával.
Ha Push módú adatátvitelre utasítjuk a TCP protokoll-gépet, az a „kényszerűen” kezelt adatokat –
vegyük észre: ezek mennyisége akár jelentős is lehet, több szegmenst is megtölthetnek(!) – további
mérlegelés nélkül a vonalra küldi, de a felhasználói „kényszer” tényét azzal jelzi, hogy az ilyen
szegmens – vagy szegmensek(!) – fejlécében a PSH flaget 1 értékre állítja.
Amikor az adatot fogadó másik végpont felismeri, hogy az adatok átvitele „kényszerű” volt (PSH = 1),
azok hibátlan vétele után – az esetleg lehetséges további optimalizálás mellőzésével – késlekedés
nélkül átadja az adatot a vételi oldalon a TCP kapcsolatot fenntartó feldolgozó programnak.
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Fontos megjegyezni, hogy a Push funkció alkalmazása – miközben megoldja a korábban bemutatott
holtpont kezelését – nem garantálja, hogy a „kényszerűen” küldött adatok átvitele olyan darabokban
történik majd, ahogy azokat a feladó „push-olta”. A Push alkalmazása csak a várakozás nélküli
továbbítást biztosítja, de a TCP már várakozó közönséges adatokkal együtt push-olhat „kényszerűen”
küldött adatokat.

A TCP sürgős adatkezelése
A TCP – az adatfolyam szolgáltatás jellemzői között említettek értelmében – az átvitt adatok minden
oktetét egyenlőként kezeli. Habár ez a FIFO (First In, First Out) viselkedés általában pont az, amit
elvárunk, néha mégis szükség lenne bizonyos sürgős adatokat előnyben részesíteni. Ilyen eset lehet
az, amikor meg akarjuk szakítani a már átadott adatok feldolgozását (pl. nyomtató leállítása). A
leállító üzenet átvitele sürgősebb, mint a normál adatok továbbítása.
A TCP ismeri és kezeli a sürgős adatokat. Ha a felhasználói program sürgősnek minősített – pl. Abort
parancsot tartalmazó – adatokat ad át, akkor a TCP ezeket egy új szegmens adatmezejének elejére
másolja, a fejléc „Urgent pointer” mezőjébe a sürgős üzenet utolsó oktetét követő címre mutató
értéket tölt, és a fejléc URG (Urgent) flagét 1 értékre állítja. Ha van még elküldésre váró normál adat,
azt a sürgős üzenet mögé másolja – hogy elérje az optimális szegmensméretet –, majd a szegmenst
késlekedés nélkül kiküldi. A kapcsolat másik végén az URG flag figyelmeztet a sürgős adat érkezésére,
amelyet az ott dolgozó protokoll-gép elkülönít a közönséges adatoktól, és késlekedés nélkül átadja az
üzenetet a feldolgozó programnak.

a TCP sürgős
adatkezelése

Megjegyzés:
A felhasználói program sürgős
adatküldés jelzésére a TCP új
szegmenst nyit, amelyet az
ábra szerint állít össze, és az
URG=1 értékkel különböztet
meg.
A szegmens a vevő oldalán is
speciális kezelésben részesül az
URG=1 értéknek
köszönhetően. A sürgős adat
átadása azonnal megtörténik,
megelőzve a normál adatokat.

A leírtakból következően a felhasználói program tetszőleges időpontban, tetszőleges mennyiségű
sürgős adatot adhat át a TCP-nek, csak jeleznie kell, hogy speciális kezelést igényel (más függvényt
kell hívnia). A vevő oldalán a TCP jelzi a felhasználói programnak, hogy sürgős adatok érkeztek. A TCP
addig nem ad át normál adatot feldolgozásra, amíg a felhasználó az összes sürgős adatot ki nem
olvasta a pufferekből.
A leírt működés a hálózati szakzsargonban „csatornán belüli jelzés” – In-band signaling – néven
ismert. Az elnevezés arra utal, hogy a speciális üzenetek ugyanazon a virtuális áramkörön haladnak
át, mint a közönséges adatok, nincs elkülönített jelzési csatorna. (Ha lenne, akkor annak neve „különcsatornás jelzés” – Out-band signaling – lenne.)

A TCP kapcsolatépítési folyamata
A TCP virtuális áramkörének létrehozását a majdani kapcsolat bármelyik végpontjáról
kezdeményezhetjük. A kezdeményező az aktív fél, a másik a passzív fél. A kapcsolatépítés összesen
három szolgálati üzenet felhasználásával zajlik le, ezért azt három-utas kézfogásnak – Three-way
handshake – nevezik. Az alábbi ábra ennek folyamatát mutatja be:
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a TCP kapcsolatépítési
folyamata (Three-way
handshake)

Megjegyzés:
A kapcsolatépítés során az
üzenetek adatot nem
tartalmazó szegmensekben
utaznak. Az ilyen szegmenst
szolgálati üzenetnek nevezzük.

Amint látható, az aktív fél szolgálati üzenetével (1. üzenet) kezdeményezi a kapcsolat kiépítését. Az
üzenetben a SYN – Synchronize – bit értéke 1. (Az üzenet kiküldésekor elindított timer feladata az
elvárt nyugta elvesztése esetének érzékelése.) Az üzenetben az aktív fél néhány alapvető adatot küld
a passzív szerepet játszó félnek. Ezek a következők:


SeqNumA – Az adatok sorszámozásához az aktív fél által véletlenszerűen választott sorszám
(Sequence Number).



WinA – Az aktív fél vételi oldalán a passzív féltől majdan érkező adatok tárolására lefoglalt
puffer oktetben számolt mérete (Window Advertisement, röviden Window).



MSSA – Az aktív fél a TCP fejlécben az MSS – Maximum Segment Size – kötelezően
alkalmazott opció felhasználásával tudatja a passzív féllel, hogy maximálisan hány oktetnyi
adatot tartalmazó szegmens vételére képes. (Szokásos értéke: 512…1460.)
A passzív fél a leírt tartalmú szolgálati üzenet vételekor értesül az aktív fél kapcsolatépítési
szándékáról. Ha ezt elfogadja, nyugtázó szolgálati üzenetet (2. üzenet) küld, amelynek tartalma
csaknem azonos a vett üzenettel (SYN=1), de kiegészül a nyugtával, amit az ACK (Acknowledgement)
bit 1 értéke jelez. (Amint az aktív fél, úgy a passzív is timert indít.) Ebben az üzenetben átküldött
adatok a következők:


SeqNumP – Az adatok sorszámozásához a passzív fél által véletlenszerűen választott sorszám
(Sequence Number).



WinP – A passzív fél vételi oldalán az aktív féltől majdan érkező adatok tárolására lefoglalt
puffer oktetben számolt mérete (Window Advertisement, röviden Window).



AckNumP + ACK=1 – jelzi, hogy a fejléc Acknowledgement Number mezője érvényes nyugtát
tárol, mégpedig az aktív féltől kapott SeqNumA sorszám eggyel megnövelt értékét. (Úgy
tekintjük, hogy a SYN üzenet felhasznált egy sorszámot.)



MSSP – A passzív fél a TCP fejlécben az MSS – Maximum Segment Size – kötelezően
alkalmazott opció felhasználásával tudatja az aktív féllel, hogy maximálisan hány oktetnyi
adatot tartalmazó szegmens vételére képes. (Szokásos értéke: 512…1460.)
Az aktív fél a nyugta beérkezésekor úgy tekinti, hogy a virtuális áramkör létrejött, de még nyugtáznia
kell a passzív fél többcélú – kapcsolatépítő [SYN=1], és nyugtázó [ACK=1] – üzenetének vételét. Ezért
maga is nyugtát küld (3. üzenet). Ennek tartalma a következő:


SeqNumA+1 – Az adatok sorszámozásához az aktív fél által véletlenszerűen választott
sorszám 1-el megnövelt értéke, mivel a korábban kiküldött SYN=1 bit felhasznált egy
sorszámot (Sequence Number).
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WinA – Az aktív fél vételi oldalán a passzív féltől majdan érkező adatok tárolására lefoglalt
puffer oktetben számolt – szükség szerint aktualizált – mérete (Window Advertisement,
röviden Window).



AckNumA + ACK=1 – jelzi, hogy a fejléc Acknowledgement Number mezője érvényes nyugtát
tárol, mégpedig a passzív féltől kapott SeqNumP sorszám eggyel megnövelt értékét. (Úgy
tekintjük, hogy a SYN üzenet felhasznált egy sorszámot.)
A nyugta beérkezésekor immár a passzív fél is úgy tekinti, hogy a virtuális áramkör létrejött. Ettől
kezdve a két végpont között megkezdődhet a kétirányú adatcsere.
Amennyiben a SYN = 1 üzenetekre időben nem érkezik nyugta (Timer lejár), a TCP sikertelennek
értékeli a virtuális áramkör kiépítését, és azt vagy újrakezdi, vagy a kudarcról értesíti a
kapcsolatépítést kezdeményező felhasználói programot.

A TCP kapcsolatbontási folyamata
A TCP által kiépített virtuális áramkör kétirányú – duplex – adatátvitelt biztosít. Amikor a
kapcsolatban álló felek valamelyike úgy dönt, hogy nem kíván több adatot a másik félhez küldeni,
bontania kell a kapcsolatot. A kapcsolatbontás azonban nem eredményezi nyomban a virtuális
áramkör elbontását, csak a bontást kezdeményező féltől a másik végpont felé üzemelő adatcsatorna
lezárását váltja ki. Más szavakkal: A kapcsolatbontást kezdeményező fél több adatot nem küldhet ki.
A kapcsolat másik végpontján azonban még tetszőlegesen sok adat várakozhat kiküldésre. Ez meg is
történhet, hiszen a kétirányú csatorna eddig csak az egyik irányba szakadt meg. Így aztán e féloldalas
csatorna még tetszőleges ideig fenntartható, rajta adatok küldhetők át.
Fontos megjegyezni, hogy a szolgálati üzenetek kétirányú továbbításának lehetősége a kapcsolat
végső bontásáig megmarad. Így aztán, habár az egyik irányba adatok már nem haladhatnak, szolgálati
üzenetek azonban igen, amire szükség is van, hiszen a működő irányba elküldött adatok nyugtázását
biztosítani kell, ez pedig ellenirányba haladó szolgálati csomagokat kíván. A következő ábra a
kapcsolatbontás két – időben elkülönült – lépését mutatja be:

a TCP kapcsolatbontási
folyamata

Megjegyzés:
A virtuális csatorna két iránya
időben egymástól függetlenül
bontható el.
A megmaradt irányba adatok
még átvihetők. Szolgálati
üzenetek mindvégig mindkét
irányba haladhatnak.

Amint az ábrán látható, a kapcsolatbontást kezdeményező aktív fél FIN=1 vezérlő bittel jelzi igényét,
amit a passzív fél ACK=1 nyugtával igazol, de ez után még tovább folytathatja a nála várakozó adatok
kiküldését. Egy későbbi időpontban aztán a passzív fél is befejezi az adatátvitelt, és – az előbbiekben
leírtak szerint – maga is kezdeményezi a kapcsolatbontást. A leírtak szerint 2*2 lépésből álló
szolgálati üzenetváltás végeztével a kapcsolat lezárul, a két kommunikáló végpont közti virtuális
áramkör lebomlik.
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A kapcsolat létének ellenőrzése, (Keep-alive)
A kiépített virtuális áramkört a TCP mindaddig fenntartja, amíg a felhasználói programtól a bontásra
parancsot nem kap, illetve amíg olyan súlyos hibát nem észlel, amely után már értelmetlen a
kapcsolat további fenntartása. (Rendkívüli kapcsolatbontás, lásd a következő fejezetet).
Egy kiépített TCP kapcsolat olykor percekig (órákig!) is tétlen maradhat, adatokat nem szállít. Ha
nincs adatátvitel, nyugtát se kell küldeni… a vonal tetszhalott állapotot mutat. Ez azonban nem hiba,
inaktivitásra hivatkozva nem bonthatjuk a kapcsolatot.
Vannak azonban olyan körülmények, amelyek a kapcsolat tényleges elhalását eredményezik, ráadásul
a nélkül, hogy ennek bármilyen látható jele lenne. Gondoljunk csak arra az esetre, ha az egyik
végpont összeomlik, avagy váratlanul kikapcsolják. A kapcsolat lebontása elmarad, adatátvitel se
történik, de ezt a még működő fél nem tekint(het)i hibának. A helyzet a még működő végponton
értékes erőforrások felesleges pazarlásához – szélsőséges esetben kimerüléséhez – vezet. (Gondoljuk
meg: hányszor fordulhat elő ilyesmi egy éveken át folyamatosan üzemelő szerver életében. Ha
megesik, a lefoglalt erőforrások majd újrainduláskor szabadulnak fel…)
Szükséges tehát, hogy az egyik végpont értesülhessen a másik állapotárol. Az ilyen vizsgálatot a
szakzsargon többnyire „heartbeat” vagy „keep-alive” néven említi. (Lehetséges fordításuk „szívverés”
illetve „életjel” lehet.)
A gond azonban az, hogy a TCP tervezői nem ügyeltek erre, így nincs olyan szabványos megoldás a
végpont működőképességének ellenőrzésére, amelynek a másik félnél biztos meglétére döntést
alapozhatunk. (Itt meg kell említeni, hogy a TCP protokollt leíró dokumentumok a mai napig ezt az
ellenőrzést szükségtelennek ítélik, és az időközben kidolgozott megoldások alkalmazását is
hangsúlyozottan opcionális lehetőségnek tekintik, amely alkalmazását kifejezetten csak szerver
szerepet betöltő gépek esetében engedélyeznék.)
A vázolt probléma elvi megoldását a következőképp foglalhatjuk össze: Érjük el a túlfélen dolgozó
protokoll-gépnél, hogy felhívásunkra életjelet adjon, de a vizsgálat ne zavarja meg a virtuális csatorna
üzemét, és akkor is működhessen, ha – tetszőlegesen sokáig – nincs átküldhető adat. A kidolgozott
ötletes megoldás az adott pillanatban utoljára felhasznált SeqNum érték újrahasznosításán alapul.
A vizsgálódó fél adatot nem tartalmazó szegmenst – vagyis szolgálati üzenetet – küld a másik félnek,
választ remélve. Adatot azért nem küld, mert épp nincs. Ha lenne, a kiküldött adatra érkező nyugta
egyúttal a másik fél működőképességét is nyugtázná, nem is lenne szükség a vizsgálatra.
A TCP fejlécben a SeqNum mezőt kötelesek vagyunk kitölteni. Rendesen itt a soron következő – még
nem használt – SeqNum érték áll. Mivel adatot nem küldünk, ezért a túloldal – helyesen – úgy dönt,
nincs mit nyugtázni, pointerei nem mozdulnak el, de nyugtát se küld, vagyis ellenőrzési kísérletünk
sikertelen. A mérést fiktív adattal nem segíthetjük, mert azt a működőképes túloldal ugyan – célunkat
elérve – nyugtázná, de a tényleges adatfolyam részének tekintve továbbadná a felhasználónak, ami
az átvitt adatok eltorzítását jelentené.
Itt jön az ötlet: A fejlécbe írjuk be az aktuális SeqNum érték előtti számot, vagyis az utoljára használt
SeqNum-ot, más szavakkal: használjuk fel azt újra. Ezt látva a vevő az eseményt sorrendhibás adat
vételeként értelmezi. Adatot persze nem küldtünk – nincs mit az adatfolyamba illeszteni –, de a
sorrendhiba hatására – a korábban leírt nyugtázási szabályok szerint – a vevő az elvárt SeqNum
értéket közlő – vagyis az utolsó nyugtát megismétlő – figyelmeztetést küld vissza. Pontosan ezt
vártuk! Némi praktikával rávettük a másik felet, hogy felfedje magát, most már tudjuk, hogy
működőképes, így a TCP kapcsolat is az. Ha viszont nem érkezik nyugta, a kapcsolat már nem létezik,
lebonthatjuk.

Rendkívüli kapcsolatbontás (Reset)
A TCP kapcsolatot a két végpontban működő TCP protokoll-gép együttes munkája biztosítja. A két
gép egymással – szolgálati üzenetek formájában – kapcsolatot tart, így érve el kettőjük szinkronizált
működését. Ritkán, de előfordulhat, hogy a gépek elvesztik a szinkront, ilyenkor valamelyik gép a
másiktól érkező üzeneteket értelmetlennek ítéli (pl. a beérkező nyugtában olyan Sequence Number
szerepel, ami nem is lett felhasználva). Ilyen esetben – más megoldás nem lévén – a szinkronvesztést
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előbb felismerő végpont rendkívüli kapcsolatbontást (Reset) kezdeményez. Ez egy olyan TCP fejléc –
vagyis szolgálati üzenet – másik félhez küldésével történik meg, amelyben az RST bit értéke 1.
A virtuális kapcsolat azonnali bontását a felhasználói programból is elérhetjük. Ha a TCP protokollgép ilyen jelzést kap, ugyanúgy jár el, mint a szinkronizált működés elvesztésekor. Ekkor a kapcsolat
elbontása mellett minden – az eddig fennálló kapcsolat érdekében – lefoglalt erőforrás (pl. pufferek)
felszabadítása is megtörténik.

A TCP adatátvitelt optimalizáló algoritmusai
Az eddigiek alapján azt gondolhatnánk, az adó által a vevő felé küldött adatok mennyiségét csupán a
továbbítandó adathalmaz mérete, és a vevő fogadókészsége (a rendelkezésére álló puffer mérete,
másként: a vevő által hirdetet ablakméret) befolyásolja. Valójában figyelembe kell venni a két
végpont között elterülő hálózat pillanatnyi teljesítőképességét is, amiről – kezdetben – semmit se
tudunk. Ráadásul a hálózat általunk tapasztalt teljesítményét jórészt nem is a mi forgalmunk, sokkal
inkább a hálózatot velünk együtt használó – megszámlálhatatlanul sok – számítógép összegződő
átviteli igénye befolyásolja. Ha a hálózat túlterhelt, az annyit tesz, hogy bizonyos pontokon olyan sok
adat halmozódik fel, hogy azok továbbítására és/vagy átmeneti tárolására az ott üzemelő hálózati
eszköz (router) már nem képes. Ekkor az adatátviteli teljesítmény jelentős csökkenését, a végpontok
közti átvitel lelassulását – a késleltetés meghosszabbodását –, végül adatvesztést tapasztalunk. A
helyzetet torlódás – angolul congestion – néven nevezzük. Nyilvánvaló, hogy a torlódás nem kívánt
állapot, kialakulását lehetőleg el kell kerülni. A TCP adatátvitelt optimalizáló algoritmusai főképp e
célt – a torlódás elkerülését – szolgálják.

Az RTT – Round-Trip Time – paraméter alkalmazása
Hamarosan…

A „Slow Start” algoritmus
Hamarosan…

A „Fast Retransmit” és „Fast Recovery” módszer
Hamarosan…

A Nagle algoritmus
Hamarosan…

„Selective Acknowledgements” (SACKS) alkalmazása
Hamarosan…

A TCP állapotgép
A TCP protokoll működését egy determinisztikus, 11 állapotú állapotgép (state machine) valósítja
meg. (Az állapotgépet nem más, mint egy alkalmas program.) A virtuális kapcsolat mindkét végén
üzemel egy ilyen gép, amelyek szinkronizálást a két gép által a másikhoz küldött szolgálati
közlemények biztosítják. Ezek a szolgálati közlemények jelentésüket a TCP szegmens fejlécében álló
mezők megfelelő kitöltésével és elküldésével, illetve a másik végponton történő értelmezésével
nyerik. Alább az állapotgép egyszerűsített állapot-átmenet ábrája látható:
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a 11 állapotú TCP
protokoll-gép
egyszerűsített állapotátmenet ábrája

Megjegyzés:
A kék négyzetek állapotokat
jelölnek, bennük az állapot
neve látható. A nyilak
állapotváltást jeleznek, rajtuk a
kiváltó külső esemény neve, a /
után pedig a válasz szolgálati
üzenet olvasható.



A háttér színes területei a működés főbb fázisait – kapcsolatépítés, adatátvitel,
kapcsolatbontás – szemléltetik.



A protokoll-gép lehetséges állapotait és azok elnevezését a 11 darab kék négyzet jelzi.
Alaphelyzetben az állapotgép CLOSED állapotban várakozik.



A nyilak állapot-átmeneteket jeleznek. A fekete nyilak az általában bejárt utat, a zöldek a
lehetséges, de ritkábban követet átmeneteket ábrázolják. A folytonos fekete nyilak az aktív
szerepet játszó végpont lépéseit, a szaggatott nyilak a passzív szereplő útját mutatják.



A nyilak mellett álló feliratok az állapotváltást kiváltó külső eseményt és – a / jel után – az
erre adott választ szemléltetik. Ahol /– áll, ott csak állapotváltás történik, szolgálati üzenet
nem keletkezik. Külső esemény lehet a TCP kapcsolatot felhasználó programtól érkező
utasítás (piros parancsnevek), illetve a virtuális áramkör másik protokoll-gépe által küldött
szolgálati üzenet (fekete üzenetek).
(Habár az ábra meglehetősen összetett, azt mégis egyszerűsítettnek kell minősíteni, mert pl. az
időzítőkkel kapcsolatos belső események kezelését nem ábrázoltuk.)
Az állapotgép pontos működése a TCP-re vonatkozó RFC-k tanulmányozásával ismerhető meg.
Bármely további részlet tisztázása is a megfelelő RFC ismeretét igényli. A TCP működését a következő
RFC-k együttese írja le:


Kapcsolódó standardok: STD 2, STD 3, STD 7



Alapvető RFC-k: RFC 793, RFC 896, RFC 1122



Számos további RFC foglalkozik még a TCP működésével. Ezek naprakész listája az RFC
indexből ismerhető meg. Az index – csakúgy, mint valamennyi RFC és egyéb fontos adat – az
IANA – Internet Assigned Numbers Authority, http://www.iana.org – honlapjáról tölthető le.

Kérdések


Elveszett nyugták miért nem vonnak maguk után feltétlenül újraküldést?



Mit javasol, a TCP szoftver zárja le a hosszabb ideje nem használt kapcsolatot, vagy sem?



Milyen arányban hasznosul a sávszélesség, ha minden üzenet csak egy oktet adatot tartalmaz?



?



?
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