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RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade discutir estratégias recentemente 

propostas em trabalhos centrados na melhoria da vazão do protocolo TCP em canais HF. 

Apresenta-se uma compilação de diversos artigos e 

são delineadas perspectivas de evolução de pesquisa nesse tema. 
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INTRODUÇÃO 

o interesse pela utilização da pilha de pro

tocolos TCP/IP como elo de interoperação de re

des heterogêneas deve-se à sua padronização 

consolidada, à disponibilidade de diversas solu

ções em tecnologia da informação, bem como à 

grande variedade de aplicações disponíveis 

(HTTP,SMTp, FTp,Volp, Bancos de dados etc.) para 

diversos ambientes corporativos, domésticos, 

acadêmicos, governamentais e militares, contri

buindo para uma convergência de aplicações, 

infra-estrutura e gerência das redes. 

A convergência em torno da arquitetura 

Tep/IP busca, também, a integração de serviços 

para diferentes tipos de terminais em diferentes 

ambientes sem fio. 

Assim, os novos sistemas em Hígh Frequen

cy (HF), na fa ixa de 3 a 30 MHz, constituem um 

alternativo ambiente sem fio a ser considerado. 
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o uso das sub-redes de enlaces HF como parte 

integrante das redes convencionais TCP/IP tor

na-se justificável em face dos seguintes cenários: 

- comunicação com plataformas móveis 

localizadas além da linha de visada (as redes HF 

têm-se mostrado uma alternativa de baixo cus

to em relação às redes satélites); 

- comunicação em enlaces de longa distân

cia (os canais HF possuem menor vulnerabilidades 

em relação aos canais satélites); 

- comunicações de dados envolvendo lo

calizações remotas, onde a instalação da rede 

convencional por meios guiados é inviável por 

questões técnicas ou econômicas; 

- em caso de acidentes, bombardeios ou de

sastres naturais (as redes HF poderiam ser rapida

mente instaladas, para substituir as redes dani

ficadas nas áreas de emergência); 

- durante uma operação militar com em

prego de tropas, em ambientes hostis (as redes 

HF tornam-se o elo fundamental entre as comu

nicações táticas de campanha e as comunicações 

estratégicas de comando); 

- inclusão na rede TCP/IP de usuários locali

zados em aviões, navios, barcos etc., os quais en

contram-se dentro dos requisitos de alcance, co

bertura e propagação em HF. 

Entretanto, recentes pesquisas indicam que 

a vazão do protocolo TCP em ambientes sem fio é, 

em geral, baixa. Devido às características do canal 

HF abaixo discutidas, supõe-se que o desempe

nho TCP nesse tipo de canal seja ainda mais pobre. 

O canal HF apresenta elevada taxa de erros, 

bem como erros em surtos, em função do fenô

meno de desvanecimento por multipercurso ine

rente ao mecanismo de propagação produzido 

por refrações nas camadas ionoféricas. 

As transmissões digitais em HF estão sujei

tas a variações das condições de propagação em 

diversas escalas de tempo e, em geral, se carac

terizam pelas baixas taxas de bits (:::;10Kbps) e 

altos retardos. 

O desenvolvimento dos sistemas HF obje

tivando a mencionada convergência pode ser 

atestado pelo lançamento de alguns modelos de 

equipamentos radiointegrados com a pilha TCP/ 

Ip, aliado aos avanços em relação à gerência dos 

enlaces por meio do mecanismo de seleção de 

canais conhecido como Automatic Channel Se

lection (ACS), de estabelecimento e gerência do 

enlace HF denominados, respectivamente, por 

Automatic Link Establishment (ALE) e Automatic 

Link Maintenance (ALM), e pelo uso de técnicas 

de adaptação da taxa de transmissão. 

Dessa forma, torna-se necessário estudo e 

análise do impacto dos sistemas HF sobre o de

sempenho do protocolo TCp, bem como o esta

belecimento de estratégias a serem adotadas 

em face das dificuldades de entrega confiável de 

dados em canais HF. 

O presente artigo tem por finalidade apre

sentar possíveis caminhos para se obter 

melhoria da vazão do protocolo TCp, fazer uma 

compilação de diversos artigos sobre o assunto 

e discutir perspectivas de evolução desta linha 

de trabalho. 

Vale ressaltar que não há um consenso em 

relação a tais estratégias, de forma que esse tema 

encontra-se em aberto, sendo objeto de pesqui

sa em diversos países. 

Inicialmente, serão apresentadas as carac

terísticas básicas da arquitetura TCP/IP. Posterior

mente, será abordado o protocolo TCP em redes 

sem fio e estratégias de melhoria, descrevendo os 

motivos da baixa vazão nesse tipo de ambiente. 

A estratégia de melhoria com foco no TCP será 

apresentada na seção seguinte. Outra estratégia, 

voltada para protocolos de enlace adotados em 
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HF, será apresentada na seção denominada "Mo

dificações e Otimização dos Protocolos de Enla

ce': Na penúltima seção, serão comentadas algu

mas pesquisas recentes nessa área de trabalho 

e será apresentada uma discussão de possíveis 

melhorias englobando as duas estratégias su

pracitadas. A seção final contém uma breve con

clusão deste trabalho. 

CARACTERíSTICAS BÁSICAS DA 

ARQUITETURA TCP/IP 

A arquitetura TCP/IP das redes convencio

nais é organizada em camadas, conforme ilustra

do na figura 1: 

000rnrnm ~m."",,'""" ~mrnm 

G 0.= ••••• ,," ... 0. B 
Camada de Rede 

I IP I 
I ARP II RARP II ICMP II IGMP I 

Camada de Enlace 

~~I LDL IISTANAG 5066 11 AX.25 I~ 

I Ethernet I~I ppp II Serial II Token Rill9 I[IEEE 802. 11 I 

Figura 1 - Organização em camadas dos protocolos da arquitetura TCP/IP 

Os protocolos da camada de aplicação têm 

como função prover a interação necessária com 

os usuários por meio de uma arquitetura clien

te-servidor. 

A arquitetura TCP/IP especifica os protoco

los User Datagram Protocol (U DP) e Transmission 

Contrai Pratocol (TCP) para as funções de cama

da de transporte. Analisando de baixo para cima 

a pilha TCP/IP, esses protocolos aparecem como 

os primeiros protocolos fim-a-fim, sendo, portan-
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to, críticos para a questão de interoperação das 

redes sem fio. A estrutura de dados dessa cama

da é o segmento. 

O UDP [1] tem como função principal a mul

tiplexação das diversas aplicações, diferencian

do as mesmas por meio do conceito de portas 

UDP padronizadas. Esse protocolo não dispõe 

de quaisquer mecanismos de garantia de entre

ga dos dados, tampouco de correção de erros, 

sendo, portanto, um protocolo não orientado à 

conexão (conectionless). 

Em contrapartida, o TCP [1] dispõe de diver

sos mecanismos para prover garantia de entre

ga de dados, tais como: abertura de conexão 

(three way handshaking), segmentação, agru

pamento e seqüenciamento dos segmentosTCp, 

controle de fluxo, controle de congestionamen

to e controle de erros por meio de pedidos de 

reconhecimentos (acknowledgments- ACK), ga

rantindo, dessa forma, a entrega dos dados. 

Além do mais, esse protocolo realiza a função de 

multiplexação das diversas aplicações por meio 

de identificadores padronizados denominados 

portas TCP. 

OTCP utiliza o conceito dejanela deslizante 

que estabelece o número máximo de informa

ção, em bytes, que podem ser transmitidos sem 

que seja necessário aguardar o reconhecimento. 

Além disso, o protocolo utiliza duas fontes 

de sinalização de perda de pacotes: a ocorrência 

de timeout e o recebimento de três ACKs dupli

cados. O timeout indica o tempo máximo de 

espera pelo ACK, calculado com base no tempo 

de propagação (Round Trip Time - RTT) refe

rente à ida do pacote até o destinatário e o re

torno do ACK. 

Os ACKs duplicados são gerados pelo recep

tor para indicar ao emissor que um segmento 

foi recebido fora de ordem, bem como identifica, 



por meio do número de seqüência do segmento 

Tep, o pacote supostamente perdido ou atrasado. 

O protocolo Internet Protocol (IP) [1], per

tencente à camada de rede, tem por finalidade 

prover o roteamento dos pacotes e realizar o con

trole de mensagem de erros de roteamento. Esse 

protocolo é não orientado à conexão, sendo esta 

característica fundamental para interoperação 

com redes HF de grande retardo. A estrutura de 

dados dessa camada é o datagrama IP ou pacote IP. 

VAZÃO DO TCP EM REDES SEM FIO E 

ESTRATÉGIAS PARA SUA MELHORIA 

O protocolo Tep convencional foi projeta

do especificamente para redes em meios confi

nados, que em geral apresentam baixas taxas 

de erros. Em vista disso, o Tep apresenta baixo 

desempenho em canais com alta taxa de erro. 

Isso se deve ao fato de que o protocolo TCP 

considera quaisquer tipos de erros como fonte 

ou indício de congestionamento na rede. Diante 

disso, o Tep utiliza alguns algoritmos para realizar 

o controle de congestionamento, tais como: Slow 
Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit e 

Fast Recovery. 

Assim, quando na ocorrência de perda de 

pacotes, tais algoritmos de forma integrada ati

vam mecanismos de resposta ao suposto con

gestionamento, resultando na redução da janela 

de transmissão do emissor e, conseqüentemen

te, da taxa de transmissão. Posteriormente, ocor

re a retransmissão do pacote perdido e um au

mento na estimativa de timeout. 

Dessa forma, a incidência de perda de pa

cote induz a redução da vazão do protocolo TCP. 

A premissa de que quaisquer perdas de pa

cotes advêm de congestiomentos na rede obteve 

sucesso em meios convencionais confinados, po

rém, não é verdadeira em redes sem fio, onde a 

maior parte das perdas é provocada por erros in

duzidos pelo canal (perda devido ao canal). Por 

isso, o TCP apresenta baixa vazão em redes sem fio. 

No sentido de prover uma melhoria na refe

rida vazão, foram propostas diversas soluções, sob 

duas estratégias* básicas [3]. Uma delas visa a 

modificações e inclusão de novos algoritmos no 

protocolo TCP. A outra busca a otimização dos pro

tocolos da camada de enlace. 

MODIFICAÇÕES E INCLUSÃO DE NOVOS 

ALGORITMOS NO TCP PADRÃO 

As soluções com foco no TCP incorporam re

finamentos na sua versão convencional, de for

ma a melhorar sua vazão em ambientes sem fio. 

Assim sendo, a estratégia envolve basica

mente três procedimentos distintos: primeiro, de

terminar quando a perda de pacotes se deve ao 

canal ou ao congestionamento da rede; segun

do, atuar em resposta à fonte de perda de paco

tes; e terceiro, estabelecer outros mecanismos e/ 

ou parâmetros de forma a otimizar sua utilização 

em redes sem fio. 

Inicialmente, serão apresentados alguns pro

cessos para classificação do tipo de perda de pa

cotes. O método de classificação que emprega a 

avaliação indireta de perdas devido ao canal tem 

por base a estimação de alguns parâmetros refe

rentes à camada de rede e/ou à camada física. A 

desvantagem desse método é a possibilidade de 

imprecisão na classificação. 

* Estão fora do escopo deste artigo as estratégias que levam em consideração falhas de roteamento, falhas de enlace e dimensionamento 

de buffers em redes do tipo Ad hoc. Tais redes se caracterizam por múltiplos enlaces sem fio sucessivos, cujos terminais incluem 

funções de comutadores, aumentando a complexidade na análise do cenário. 
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Por exemplo, em [4], Samaraweera apresen

ta um método de avaliação indireta de perdas 

devido ao canal, chamado de algoritmo NCPLD 

(Non-congestion Packet Loss Detection). A refe

rência [5] descreve outro método de avaliação 

indireta da causa de perda de pacotes, aplicável 

somente à versão TCP Tahoe. Outros métodos 

de classificação do tipo de perda de pacote fa

zem uso de notificações explícitas. 

Um desses métodos é chamado Notificação 

Explícita de Perda por Canal (EWLN). Nesse caso, 

as notificações devem ser enviadas por uma es

tação-rádio presente na rede para o emissor TCP, 

informando-o explicitamente a ocorrência de per

das por canal. O método EWLN [5] pode ser 

implementado por meio do uso de mensagens 

Internet Control Message Protocol (ICMP) ou por 

meio do cabeçalho TCP. O protocolo ICMp, pre

sente na camada de rede da arquitetura TCP/IP, 

especifica um conjunto de mensagens padroni

zadas geradas pelos roteadores para informar ao 

emissor a ocorrência de problemas de roteamen

to de algum pacote enviado. A implementação por 

meio do cabeçalho TCP utiliza o campo options 

para notificação. 

Outro método de classificação por meio de 

notificações é chamado Notificação Explícita de 

Congestionamento (ECN), na qual o roteador si

naliza explicitamente para o emissor a ocorrência 

de congestionamento. 

A proposta de adicionar ECN na arquitetura 

TCP/IP apresentada em [8] estabelece que, se os 

buffersdos roteadores estiverem na eminência de 

estourar, o roteador informará a ocorrência desse 

fato ao emissor,por meio do cabeçalho Ip,com o bit 

do campo Congestion Experienced setado. Este 

conceito foi adaptado em [6] para redes sem fio, 

sendo denominado Wireless-ECN (WECN). Esse 

mecanismo de classificação da perda especifica que 
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a falta da notificação WECN implica a indicação de 

ocorrência de perda devido ao canal. Em caso con

trário, a perda é computada como devida ao con

gestionamento, invocando os mecanismos usu

ais de controle de congestionamento. 

A vantagem das implementações que uti

lizam as notificações explícitas é a maior preci

são na classificação, porém a desvantagem des

se tipo de método é a necessidade de alteração 

dos códigos nos emissores e estações-rádio e, 

em alguns casos, em todos os roteadores, tor

nando-as bastante onerosas. 

Controle do tamanho da janela de transmissão 

em caso de perda por canal 

Após a fase de classificação do tipo de per

da de pacotes, iniciam-se os procedimentos para 

melhorar a vazão do protocolo TCP. 

A primeira e mais óbvia estratégia de melho

ria em face de uma perda devido ao canal é reali

zar a retransmissão sem acionar os algoritmos de 

controle de congestionamento, de forma a man

ter o tamanho da janela de transmissão constante. 

Reconhecimento Seletivo (SACK) 

O TCP convencional [1] emprega o reconhe

cimento cumulativo. Esse tipo de reconhecimen

to informa ao emissorTCP a ordem n do próximo 

segmento esperado, indicando, de forma cumu

lativa, que todos os segmentos de ordem inferior 

até (n-1) foram recebidos. 

Na situação de múltiplas perdas em uma 

mesma janela de transmissão,o emissor,após cons

tatar o primeiro pacote perdido (timeouts ou ACKs 

duplicados), deverá proceder a retransmissão do 

mesmo. Assim, o protocolo deverá aguardar por 

um RTT para reconhecimento do pacote re

transmitido, que indicará o próximo pacote per

dido. Dessa forma, apenas um pacote perdido po-



de ser notado a cada RTT, aumentando consi

deravelmente o retardo na recuperação dos erros 

e, portanto, degradando a vazão do protocolo. 

Essa ausência de um mecanismo de reco

nhecimento seletivo impede o emissor TCP de 

detectar múltiplos pacotes perdidos de forma 

mais eficiente. 

Existem duas propostas de versões do TCP 

que empregam o reconhecimento seletivo: o TCP 

SACK RFC [9J e o SMART [1 OJ. O reconhecimento 

seletivo SACK RFC propõe que cada ACK conte

nha a informação de até três blocos de dados 

não-adjacentes que foram recebidos com suces

so. Alternativamente, o SMART propõe que cada 

ACK contenha o reconhecimento cumulativo 

convencional e o número de seqüência do seg

mento responsável pelo receptor ter gerado o 

ACK. Esse número de seqüência é um parâmetro 

usado pelo protocolo TCP, que identifica o seg

mento TCP. 

Em ambas as implementações, o envio de 

um único ACK é o suficiente para que a informa

ção seja usada pelo emissor para criar uma lista 

dos segmentos recebidos com sucesso, agilizan

do as retransmissões e, dessa forma, recuperan

do as perdas mais eficientemente. 

Assim, a grande vantagem do uso de reco

nhecimento seletivo em enlaces sem fio é per

mitir que o emissor detecte eficientemente as 

múltiplas perdas de pacotes dentro de uma 

mesma janela de transmissão. Essa vantagem é 

potencialmente mais importante para canais que 

apresentam erros em surtos (alta correlação dos 

erros), caso típico de canais HF. 

Refinamentos no TCP para 

ambiente sem fio 

Por fim, a última estratégia para melhoria 

do protocolo em ambientes sem fio diz respeito 

a refinamentos nos algoritmos do TCP, bem co

mo nos parâmetros de timeout e no tamanho 

do segmento TCP. 

A utilização de parâmetros de camada física 

como elemento de decisão no ajuste dos parâ

metros dos protocolos de camada de enlace e/ou 

do protocolo TCP é um tema de pesquisa atual. 

Na tentativa de melhorar o desempenho 

do protocolo TCP em redes sem fio, foram pro

postas várias versões, tais como: TCP NewReno, 

TCP Vega e TCP Sack, que incorporam novos 

algoritmos ao TCp, porém, a referência [2J indica 

o fraco desempenho de tais versões do proto

colo TCP em enlaces sem fio. 

MODIFICAÇÕES E OTIMIZAÇÃO DOS 

PROTOCOLOS DE ENLACE 

As soluções que visam otimizar os protoco

los da camada de enlace têm por objetivo prover 

a confiabilidade necessária por meio dos seguin

tes mecanismos: reconhecimento local automá

tico dos quadros (Automatic Repeat Request

ARO); detecção e correção de erros; controle de 

fluxo; e o uso de técnicas adaptativas que associ

am as condições da camada física aos parâmetros 

do protocolo de enlace. 

Dessa forma, tais mecanismos ocultam para 

o TCP as perdas de pacotes devido a erros no ca

nal. Essa estratégia de melhoria é interessante, na 

medida em que não requer códigos adicionais 

em relação à pilha TCP/IP nos terminais e/ou nos 

roteadores. 

Os protocolos para transmissão em enlaces 

físicos HF utilizam as estruturas de dados chama

dos de quadro e mecanismos tais como: 

- abertura de conexão (/ink setup handshake); 

- modo ARO de Repetição Seletiva (Selective 

Repeat) e modo ARO de Stop-and-Wait; 
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- fluxo half-duplexe fluxo full-duplex; 

- controle de erro FEC (Forward ErrorCorrec-

tion) e 

- adaptação de parâmetros, tais como ta

manho do quadro, esquemas de modulação, taxa 

de transmissão e tamanho dos códigos para cor

reção automática de erros, de acordo com o esta

do do canal. 

No entanto, as retransmissões locais nem 

sempre resultam em melhores desempenhos de

vido à complexa interação com os mecanismos 

de retransmissão fim-a-fim (timeouts e ACKs du

plicados). As duas principais razões para o baixo 

desempenho do protocolo TCP na presença de 

retransmissão local dos quadros são: o acúmulo 

de retransmissões do protocolo dE! enlace e do 

TCP causadas por temporizadores incompatíveis 

nas referidas camadas, e a entrega dos quadros 

fora de ordem, gerando os ACKs duplicados e, 

conseqüentemente, a ativação dos conhecidos 

controles de congestionamentos. 

Caracterização dos protocolos 

de enlace em sistemas HF (Padrões 

OTAN 2G, 3G HF e ARRL) 

A Organização do Tratado do Atlântico Nor

te (OTAN) desenvolveu famílias de padrões de 

camada de enlace e física para equipamentos rá

dio de emprego militar dentro de um conceito 

chamado HF integrado (HF-House). Vários pa

drões da OTAN chamados de STANAG possuem 

correspondentes norte-americanos, chamados 

u.s. MIL-STD, como por exemplo: STANAG 4538 -

MIL-STD-188-141 B (HF 3G). 

O conceito HF-House abrange duas famílias 

de tecnologia : a 2ª geração de sistemas HF (HF 

2G) e a 3ª geração de sistemas HF (HF 3G). Ambas 

estabelecem procedimentos automáticos na cama

da de enlace e física, tipos de modems apropria-
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dos à camada física e interfaces para rede conven

cionai TCP/IP. Encontra-se em operação, há alguns 

anos, a tecnologia 2G, porém a mesma não deve 

ser considerada obsoleta diante da tecnologia 3G. 

Além disso, ambas as tecnologias deverão coexis

tir durante um certo tempo, pois podem ter dife

rentes aplicações em sub-redes HF. 

As configurações operacionais comuns de um 

sistema HF 2G são baseadas nos seguintes padrões: 

- STANAG 5066 para protocolo de camada de 

enlace, incluindo mecanismo ARO; 

- MIL-STD-188-11OB ou STANAG 4539 para 

modems. 

O protocolo da camada de enlace STANAG 

5066 utiliza as técnicas de repetição seletiva e fluxo 

duplex de dados. 

Por outro lado, a tecnologia HF 3G inclui os 

seguintes padrões: 

- HDL ARO e LDL ARO como protocolos de 

camada de enlace, com mecanismos ARO; 

- MIL-STD-141B Apêndice C ou STANAG 

4538 para modems. 

Os protocolos de enlace HDL ARO e LDL ARO 

são conhecidos como XDL. O 3G HDL utiliza técni

cas relacionadas com repetição seletiva, integra

das com mecanismos adaptativos de taxa de 

transmissão, sincronização e bits de FEC (Code 

Combining). No entanto, o protocolo 3G LDL não 

inclui a técnica de repetição seletiva. 

Vale ressaltar que ambas as famílias de tec

nologias 2G e 3G são incompatíveis e, portanto, 

não interoperáveis. 

Recentes investigações integraram as técni

cas avançadas de Code Combining dos protocolos 

XDL (STANAG 4638) com a família de modems de 

altas taxas de bits baseados no STANAG 4539, pro

duzindo um novo protocolo denominado de HDL +. 
Esse protocolo apresenta o mecanismo de 

repetição seletiva, mas não inclui procedimentos 



de abertura de conexão, sendo seus parâmetros 

definidos durante a transmissão dos quadros. A 

tabela 1 apresenta um exemplo da capacidade de 

adaptação do protocolo em relação ao estado 

do canal, especificando as opções do campo 

waveform options do cabeçalho: 

Waveform Constelação 
Taxa de FEC 

options de sinais 

O 2-PSK R Y2 

1 2-PSK R V2 (Punctured) 

2 4-PSK R % (Punctured) 

3 8-PSK R % (Punctured) 

4 16-QAM R % (Punctured) 

5 64-QAM R % (Punctured) 

6 64-QAM R Y2 (AlI. Phases) 

7 Reservado Reservado 

Tabela 1 - Parâmetros de forma de onda do HDL +. 

Por outro lado, a comunidade de radioama

dorismo tem expressado a necessidade e o dese

jo de definir um protocolo com capacidade de 

entregar dados de forma confiável entre termi

nais em uma rede de comutação de pacotes via 

rádio. Com esse fim, o AX.25, que corresponde a 

uma variação do protocolo X.25 para diversos 

ambientes sem fio, foi padronizado pela American 

Radio Relay League (ARRL). 

A especificação AX.25 não inclui as técnicas 

adaptativas de Code Combiningtampouco as téc

nicas de repetição seletiva. Esse protocolo especi

fica procedimentos de transmissão orientados à 

conexão e não orientados à conexão, dois modos 

de transmissão half-duplex e full-duplex, e o esta

belecimento de múltiplos enlaces, de acordo com 

a recomendação CCITI 0 .921 (LAPD), que são dis

tinguíveis por meio do campo de endereço. 

CONTRIBUiÇÕES RECENTES E 

PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO 

Algumas implementações de classificação do 

tipo de perda de pacotes integrada com janela de 

transmissão constante foram investigadas, che

gando-se a resultados de desempenho melhores 

do que o TCP Reno. Em [3J foi utilizada a classifica

ção NCPLD combinada com janela de transmissão 

constante. Em [7J foi utilizada a classificação EWLN 

combinada com janela de transmissão constante 

em ambiente de WLAN (Wireless LAN) na faixa de 

microondas, com taxa de erro de bit (BER) de 1,9 x 

10-6, utilizando-se o protocolo de enlace baseado 

na especificação IEEE 802.11 . Obteve-se uma vazão 

maior que o dobro da produzida pelo TCP Reno. 

Foi mostrado em [4J que a estratégia SACK 

produz melhores resultados de vazão TCP em 

ambientes WLAN do que as estratégias de classi

ficação EWLN e janela de transmissão constante. 

Tal artigo sugere que a combinação das estraté

gias SACK, a classificação NCPLD e a utilização de 

janela de transmissão constante resultarão em me

lhores desempenhos. 

A referência [2J sugere que a mais promisso

ra estratégia deve ser focada nos protocolos da 

camada de enlace com capacidade adaptativa em 

relação à camada física . 

A referência [14J investigou o desempenho 

dos protocolos STANAG 5066, 3G HDL ARO e 3G 

LDL ARO em canais HF submetidos à aplicação 

SMTPiTCp, desconsiderando os efeitos de retrans

missão do TCp, bem como os efeitos dos ajustes de 

timeout e tamanho do segmento TCp, e do pro

tocolo ARO. Além disso, quando não se conhecem 

a priori as condições do canal HF, o protocolo 3G 

ARO produziu melhores resultados de desempe

nho do que o STANAG 5066. 

Em [12J foram investigados os desempe

nhos dos protocolos 5066 ARO, HDL 3G e HDL+ 

submetidos à aplicação MMHS/UDP. Os resulta

dos mostraram que, para tamanhos de mensa

gens longas (1 OOKb), o protocolo HDL teve me

nor vazão que os protocolos 5066 e HDL +. Para 
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tamanhos médio ou pequeno de mensagem 

(lOKb -1 Kb), o protocolo HDL + produziu maior 

vazão do que as outras. 

O artigo [15] avaliou o protocolo HDL+ em 

comparação com o protocolo HDL, para aplica

ções baseadas em UDP. O referido artigo indica 

ser melhor o desempenho do protocolo HDL+ 

do que o do HDL. Tal fato se deve à capacidade 

de adaptação do HDL+ em face de diferentes 

condições do canal. 

Uma possível estratég ia de melhoria da va

zão do TCP em canais HF é a integração das es

tratégias com foco no TCP e no protocolo de enla

ce. Em outras palavras, aliando-se as estratégias 

que envolvem a utilização de protocolos de en

lace com capacidade de adaptação a diferentes 

condições do canal com o reconhecimento se

letivo do TCP (TCP SACK), ajustes nos timeout do 

TCP e no protocolo ARQ, bem como no tamanho 

do segmento e/ou quadro, é razoável esperar a 

obtenção de resultados ainda melhores do que 

os até hoje alcançados. 

CONCLUSÃO 

As recentes padronizações das famílias de 

sistemas HF demonstram o crescente interesse 

da comunidade científica e de fabricantes no uso 

das sub-redes HF como parte integrante das lar

gamente difundidas redes convencionais TCP/IP. 

Apesar das dificuldades na utilização de ca

nais HF, que resultam em taxas de transmissão 
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