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1. RESUMO 

Para obter melhor qualidade de áudio e vídeo é preciso que o 

gerenciamento da transmissão destes dados seja bom o suficiente para suprir 

congestionamentos e controlar a entrega dos dados em um curto espaço de 

tempo e que permita que outras aplicações mais comuns, como envio de email 

ou exibição de páginas web não sofram com a alta taxa de transmissão de 

dados multimidia. As aplicações de audio e video utilizam o protocolo UDP na 

camada de transporte, porque são tolerantes a perda de pacote e querem 

evitar os overheads do protocolo TCP. Mas o UDP transmite a uma taxa 

constante sem se preocupar com as condições da rede e reduz a taxa de 

transmissão do protocolo TCP. Este trabalho de iniciação cientifica visa 

analisar os protocolos da camada de transporte (SCTP, UDP e DCCP) com o 

objetivo de avaliar qual é o protocolo ideal para as transmissões de dados 

multimídia na Internet. É esperado que o protocolo DCCP apresente um 

desempenho de vazão e taxa de entrega superior ao UDP e SCTP quando for 

utilizado o padrão de tráfego IPTV. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com a disseminação de áudio e vídeo na Internet, as aplicações 

multimídias tornaram-se cada vez mais frequentes nas redes de computadores 

atuais. Essas aplicações utilizam o protocolo User Datagram Protocol (UDP) 

(POSTEL, 1980) para a transferência de dados porque são tolerantes a perda 

de pacote e querem evitar os overheads do protocolo Transmission Control 

Protocol (TCP) (POSTEL, 1981). Mas o protocolo UDP transmite a uma taxa 

constante sem se preocupar com as condições da rede. Esse comportamento 

do UDP provoca perda de pacotes no buffer dos roteadores e reduz a taxa de 

transmissão do protocolo TCP. 

O TCP implementa o serviço de controle de congestionamento para 

diminuir a taxa de envio do protocolo e tentar evitar a sobrecarga de dados nos 

buffers dos roteadores da rede, mas o UDP não diminui sua taxa de 

transmissão e o propósito do controle de congestionamento do TCP nunca é 

alcançado, fazendo com que haja muitas retransmissões dos segmentos TCP.  

 

3. OBJETIVOS 
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O objetivo principal deste trabalho científico é avaliar o desempenho dos 

protocolos DCCP e SCTP usando uma aplicação multimídia, como por 

exemplo, a aplicação TV sobre IP (IPTV). Os objetivos secundários desse 

trabalho são: aprender a usar o simulador de rede NS-2, aprender o 

funcionamento dos protocolos da camada de transporte (TCP, UDP, DCCP e 

SCTP) e conhecer as técnicas de avaliação de desempenho. 

 

4. METODOLOGIA 

Esse trabalho científico será uma comparação de desempenho de 

protocolos da camada de transporte, em um simulador de rede NS-2, usando 

uma rede cabeada e a transmissão de dados multimídia (e.g., IPTV). O NS-2 é 

uma ferramenta acadêmica que dá suporte ao estudo de tráfego, de projetos 

de rede e de comparação de protocolos. A partir dos dados coletados no 

simulador serão gerados gráficos de resultados para ilustrar o comportamento 

dos protocolos escolhidos. As métricas escolhidas para a análise de 

desempenho do DCCP e SCTP são: taxa de entrega, vazão média, atraso 

médio fim a fim e índice de justiça. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O SCTP é um protocolo da camada de transporte orientado a conexão, 

que implementa o serviço de controle de congestionamento, multihoming, 

multistreams e fluxo de dados unicast. 

O DCCP é um protocolo da camada de Transporte, orientado a conexão 

que implementa o mecanismo de controle de congestionamento. O DCCP é um 

protocolo ideal para aplicações que são tolerantes a perda de pacotes e que 

não precisam de uma garantia de entrega, como por exemplo, Voz sobre IP 

(VoIP), IPTV e jogos online. 

Atualmente, há uma signifcativa evolução em relação a taxa de 

transferência de dados na Internet através de redes cabeadas, que não 

acompanha o crescimento da quantidade de dados que são trafegados. 

Em sua maioria esses dados são constituidos  em três categorias: voz, vídeo e 

imagem, que são classificados como serviços triple play e são referenciados 

como transmissão de televisão, telefone e Internet para o usuário final por um 

único canal de comunicação. Essas demandas de voz e vídeo são compostas 
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de tráfego em tempo real e não real com requisitos de Quality of Service (QoS) 

and Quality of Experience (QoE). 

Ainda há vários desafios a serem alcançados que se agrupam numa 

mesma rede de problemas, como é o caso dos vídeos em tempo real, onde se 

faz necessário perdas mínimas de pacote e a troca de canal, denomindada de 

zap, que é o intervalo de tempo entre a solicitação de um novo canal e a 

chegada do primeiro pacote do canal solicitado, Jitter, atrasos de buffer, tempo 

de processamento de rede e tempo de decodificação do STB que devem ser 

administrados com a melhor precisão possível. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

No cenário proposto é esperado que os protocolos DCCP e SCTP: (i) 

apresentem resultados de desempenho superiores ao do UDP, (ii) sejam ideais 

para aplicações multimídia (e.g., IPTV) e (iii) seja justo com o protocolo TCP, 

permitindo a coexistência de ambos no enlace. 
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