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7.2 Het OSI-model uitgewerkt

TCP is een betrouwbaar en connectie-georiënteerd protocol. Dit betekent dat je
niet hoeft te twijfelen of jouw data juist aankomen, dat is 100 zeker. Daarnaast
wordt de verbinding (de sessie) actief opgebouwd en in stand gehouden. Als er iets
mis gaat in de verbinding zal TCP dit zeker merken.
We gaan dieper in op hoe TCP een verbinding opzet en in stand houdt.
Je hebt hierboven kunnen kennismaken met de zogenaamde ﬂags. Dit zijn een
aantal velden van precies 1 bit lang. Deze velden geven aan wat de status van de
verbinding is. Iedere verbinding (TCP-sessie) begint met een ‘threeway handshake’.
Een applicatie (laag 7, 6 en 5) geeft aan een verbinding naar buiten te willen.
1 TCP (er zijn nog andere protocollen die verbindingen kunnen voorbereiden) stuurt
meteen een pakket naar de ontvanger (het doel systeem) met de vraag of een verbinding mogelijk is en zo ja via welke poort en met welke snelheid.
2 De ontvanger stuurt meteen een pakket terug naar jouw computer met de benodigde informatie met de bevestiging dat een verbinding mogelijk is.
3 Jouw computer stuurt een pakket terug dat de informatie correct is en daarmee
een verbinding mogelijk is. De verbinding is tot stand gekomen.
Bekijk de onderstaande drie afbeeldingen.

Threeway handshake stap 1: de SYN-ﬂag staat aan
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Threeway handshake stap 2: de reply met ACK- en SYN-ﬂag aan

Threeway handshake stap 3: de ACK-ﬂag staat aan

Er is nu verbinding gelegd via TCP. De beide computers kunnen nu data uitwisselen.
Iedere keer als een pakket goed is aangekomen (de checksums zijn gelijk) stuurt
de ontvangende computer een ACK-pakket terug. Pas dan stuurt de zendende
computer het volgende datapakket.
Ieder frame kan maximaal 1500 bytes aan data bevatten. Ieder bestand dat moet
worden verstuurd en groter is dan 1500 bytes moet dus in stukjes (segmenten) worden gehakt. Ook dit is een taak van TCP, de maximum transmission unit (MTU) is
bij de Ethernet-speciﬁcatie via TCP of UDP maximaal 1500 bytes.

