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Obs:
● prova sem consulta;
● não é permitido retirar o grampo das folhas;
● a interpretação das questões faz parte da avaliação;
● respostas sem justificativas não serão consideradas.
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Questão Q  1 Q2 Q3 Q4 Total

Nota

Questão 1 (2,5) 
(a)  Suponha  que  uma  implementação  do  protocolo 
Selective-Repeat  (SR)  utilize  uma  janela  de  tamanho 
10.  Suponha  ainda  que  são  usados  4  bits  para 
representar o número de sequência de cada segmento.
(a.1) (0,5) Neste caso,  que problema pode ocorrer  na 
forma  como  transmissor  e  receptor  interpretam 
segmentos com um determinado número X?
(a.2) (0,5) Qual seria a causa deste problema?
(a.3)  (0,5) Como  ele  poderia  ser  solucionado  dentro 
deste contexto apresentado?

(b) (1,0) Explique, com o auxílio de um exemplo, como 
funciona o protocolo TCP Reno, explicitando as fases 
slow  start  (partida  lenta),  congestion  avoidance 
(prevenção  de  congestionamento)  e  fast  recovery  
(recuperação rápida).

Questão 2 (2,5) 
(a)  Compare  os  protocolos  Go-Back-N  (GBN), 
Selective Repeat (SR) e TCP (sem acúmulo de ACKs) 
nas  seguintes  condições.  O valor  de  timeout dos  três 
protocolos  é  de  dez  RTTs  (Round  Trip  Time).  O 
transmissor enviou cinco segmentos de um byte cada 
para o receptor, mas o segundo segmento foi perdido na 
rede. Após algum tempo, todos os cinco segmentos (e 
os respectivos ACKs) são recebidos corretamente pelo 
receptor e pelo transmissor.
(a.1)  (0,9) Para  cada  protocolo,  mostre  qual  foi  o 
número  total  de  mensagens  trafegadas  (incluindo 
ACKs) até a conclusão da transmissão.
(a.2)  (0,7) Mostre  qual  dos  protocolos  conseguiria 
concluir esta transmissão com sucesso em menor tempo.
(a.3) (0,9) Considere agora que, além do segundo, foi 
perdido  também  o  quinto  segmento  na  primeira 
tentativa  de  transmissão.  Para  cada  protocolo,  faça  o 
diagrama completo de transmissão de mensagens (eixos 
de tempo orientados de cima para baixo) desde o início 
até a conclusão bem sucedida do processo, mostrando 
todas as mensagens trafegadas e atribuindo números de 
sequência consistentes com cada uma delas.

Questão 3 (2,5) 

Os custos dos links que conectam três roteadores A, B e 
C  são:  (A,B)  =  10  ;  (B,C)  =  5  ;  (A,C)  =  40.  Estes 
roteadores executam o algoritmo de roteamento baseado 
em  vetor  de  distâncias  (DV).  Ao  serem  ligados 
(simultaneamente), os roteadores só conhecem os custos 
dos caminhos que partem de seus links.

(a) (1,0) Mostre todos os vetores de distância em todos 
os  roteadores  a  cada passo da evolução do algoritmo 
DV até que ele estabilize e cada roteador conheça as 
menores distâncias possíveis.

(b)  (1,0)  Suponha  agora  que  o  custo  do  link  (A,B) 
aumentou  instantaneamente  para  50  e  repita  item (a) 
acima. 

(c) (0,5) Mostre como o número de passos do algoritmo 
executados no item (b) seria reduzido com o usdo da 
técnica de “reversão envenenada” (poisoned reverse).

Questão 4 (2,5)

(a)  (0,6) A  difusão  (broadcast)  é  um  importante 
mecanismo de comunicação em redes que depende de 
replicação de  pacotes.  Tal  replicação pode  ocorrer  na 
origem da transmissão ou na rede. Aponte e justifique 
uma vantagem de cada uma destas formas.

(b)  (0,5) Um  broadcast pode  criar  uma  inundação 
(flooding)  descontrolada  de  pacotes  na  rede, 
sobrecarregando-a  a  ponto  de  interromper  seu 
funcionamento.  Escolha  uma  técnica  de  controle  de 
flooding que  seja  simples  (isto  é,  não  envolva  a 
construção de árvores) e explique seu funcionamento.

(c)  (0,5) Técnicas  de  controle  de  flooding mais 
sofisticadas  constróem  árvores  chamadas  spanning 
trees. Por que tais técnicas são necessárias no lugar das 
técnicas simples citadas no item anterior?

(d) (0,9) Descreva os passos de um algoritmo de criação 
de uma  spanning tree em uma rede com muitos nós e 
enlaces para a realização de uma difusão (broadcast).


