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

Nota

Questão 1 (2,5) 
No protocolo de rede sem fio 802.11 temos um controle
de acesso ao meio baseado em mensagens RTS, CTS e
ACK.
(a)  (0,5) Qual  é  o  significado destas  siglas  e  objetivo
destas mensagens? 
(b) (0,5) Qual o nome dado a este tipo de controle de
acesso (por extenso e sigla)  e quais são seus passos de
funcionamento?
(c) (0,5) Qual é o problema específico de redes sem fio
que este controle procura resolver?
(d) (1,0)  Supondo que o canal sem fio é livre de erros e
que  todos  os  terminais  conseguem  se  comunicar
satisfatoriamente com a estação base, explique por que é
ou porque não é possível haver uma transmissão longa de
dados mal-sucedida e que precise ser repetida.

Questão 2 (2,5) 
Um  dos  métodos  mais  usados  para  permitir  acesso
múltiplo a um canal sem fio é o CDMA (Code Division
Multiple Access).
(a)  (1,0) Explique  o  princípio  de  funcionamento  deste
método.
(b)  (0,5) Descreva a  condição  necessária  relativa  aos
códigos binários usados para que este método funcione.
Considere que o bit 0 é representado pelo valor -1 e que
haja dois canais apenas.
(c)  (1,0) Crie um exemplo mostrando o funcionamento
do  CDMA para  transmissão  e  recuperação  de  dados.
Deve haver dois transmissores (A e B) e um receptor (C).
Os  transmissores  deverão  usar  códigos  de  2 bits  para
transmitir  os  seguintes  dados:  A:  (101)  ,  B:  (011).  O
exemplo precisa mostrar  detalhadamente  os cálculos de
como  os  dados  são  codificados  nos  transmissores  e
decodificados  no  receptor,  o  qual  precisa receber  os
dados de B.

Questão 3 (2,5) 
Seja uma rede com as seguintes características: 

subrede 2.2.2.0/24: 

com 2 computadores ligados por um switch S1:

• computador C1: IP = 2.2.2.5, MAC = 2.0.1.3.0.6

• computador C2: IP = 2.2.2.9, MAC = 1.3.5.7.9.B

subrede 2.2.1.0/24: 

com 2  computadores ligados por um switch S2:

• computador C3: IP = 2.2.1.9, MAC = 0.2.4.6.8.A

• computador C4: IP = 2.2.1.5, MAC = 2.6.0.6.1.3

Há um roteador R conectando os switches S1 e S2:

• interface R1: IP = 2.2.2.3, MAC = E.A.0.7.4.A

• interface R2: IP = 2.2.1.3, MAC = E.A.0.7.5.A

(a)  (1,0)  Para  que  a  rede  funcione  adequadamente  é
necessário  que  os  switches  e  roteadores  saibam como
encaminhar  os  quadros  que  recebem  em  suas  portas.
Explique como os switches S1 e  S2 são configurados,
logo  após  serem ligados e  estarem  sem  nenhuma
configuração. 

(b) (0,5) Derive as tabelas de encaminhamento finais dos
dois  switches,  criando  exemplos  de  transmissões  para
mostrar como foram criadas.

(c)  (1,0)  Após  aprender  tudo  sobre  os  demais
componentes  da  rede,  o  computador  C4 enviou  um
quadro para o computador C1. Como este quadro teve
que passar por vários enlaces, descreva para cada enlace
percorrido o  conteúdo  dos  campos  de  endereço  MAC
(destino e origem) e de endereço IP (destino e origem) de
seu cabeçalho (nesta ordem).

Questão 4 (2,5)
O  principal  protocolo  de  acesso  ao  meio  em  redes
cabeadas  atuais  (redes  Ethernet)  foi  baseado  em  um
sistema de comunicação  de pacotes por  rádio existente
no Hawaii e que era conhecido por ALOHA.

(a) (1,0) Explique o funcionamento do sistema  ALOHA
em suas versões pura e slotted.

(b) (1,0) Mostre como se calcula e compare a eficiência
(taxa  de  sucesso  de  transmissão) dos  dois  tipos  de
ALOHA.

(c)  (0,5) Descreva  a  sigla  e  o  funcionamento  do
protocolo de acesso ao meio em redes cabeadas (redes
Ethernet) derivado do sistema ALOHA.


