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Obs:
● prova sem consulta;
● não é permitido separar as folhas;
● a interpretação das questões faz parte da avaliação.

RA:  _____________  Nome: ______________________________________  Assin.: __________________________

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 (Request
to  Send),  CTS  (Clear  to  Send)  e  ACK
(Aknowledgement).  Considere que temos duas estações
móveis X e Y (que estão fora do alcance uma da outra) e
uma estação base fixa B que consegue se comunicar sem
erros  com qualquer  uma das  estações  móveis.  O  RTT
(Round Time Trip) é o mesmo nos enlaces X <=> B e Y
<=> B. Os tempos DIFS (Distributed Inter-frame Space)
e SIFS (Short Inter-frame Space) valem cerca de RTT/5 e
RTT/10, respectivamente. O timeout pela espera de uma
resposta  de  confirmação  é  (RTT  +  4*SIFS).  As
mensagens RTS, CTS e ACK não têm conteúdo (dados),
mas requerem um tempo de aproximadamente  RTT/10
para serem transmitidas (isto é, para serem colocadas no
enlace por uma estação). A estação X tem 2 quadros e a
Y  tem  1  quadro  para  enviar  a  B,  cada  um  deles
requerendo  aproximadamente  RTT/2  para  ter  todos  os
seus bits transmitidos. 

(a)  (1,5)  Faça  um diagrama  de  mensagens  vs.  tempo,
mostrando todas as trocas de mensagens entre X, Y e
B e indicando todos os intervalos de tempo de espera
envolvidos sob  as  seguintes  condições:  o  canal  está
inicialmente  ocioso;  no  instante  t=0,  X  inicia  seu
processo para tentar transmitir seus quadros para B; no
instante t = (RTT/2), Y também inicia seu processo para
tentar  transmitir  seu  quadro  para  B;  deve  haver  pelo
menos  uma  colisão  em  algum  ponto  de  sua
representação; o desencadear dos eventos deve ser tal que
o último quadro de dados transmitido com sucesso seja
de X. O diagrama deve ter  um eixo de tempo vertical
para cada nó, ficando o eixo de B entre os outros dois.
Cada mensagem deve ter um índice X ou Y indicando se
foi  originada  em,  ou  se  é  destinada  a,  uma  destas
estações. Sugestão: adote o espaço de 4 linhas da folha
como sendo um RTT e uma distância de cerca de 5 cm
entre os eixos de tempo. 

(b)  (1,0) Em  uma  rede  como  a  descrita  acima,  o
protocolo  802.11  com  uso  de  mensagens  RTS/CTS
garante  que  a  transmissão  de  quadros  de  dados  nunca
sofra colisões? Justifique sua resposta com argumentos
que deem suporte à mesma dentro do cenário descrito.

Questão 2 (2,5) 

(a) (1.0) Há situações em que é necessário mover um nó
de uma rede para outra rede na Internet sem mudar seu
endereço IP. Existem duas maneiras de lidar com esta
mobilidade, sendo uma delas mais simples que a outra
por  não  requerer  equipamentos/serviços  adicionais.
Descreva detalhadamente a estrutura (só a estrutura) de
cada  uma  destas  duas  abordagens  que  podem  ser
adotadas para que este nó continue sendo encontrado por
outros nós espalhados por toda a Internet. 

(b) (1.0) Explique o funcionamento de cada abordagem
descrita  no  item anterior,  listando todas  as  mensagens
que são trafegadas pela rede desde que o nó chega na
rede visitada até quando ele responde uma requisição de
um cliente.  Todos os  componentes  na rede envolvidos
nestas  operações  devem  ser  citados  e  suas  funções
descritas.

(c)  (0,5)  O  mesmo  COA  (Care-of-address)  pode  ser
usado  simultaneamente  para  vários  nós  visitantes  em
uma rede? Justifique sua resposta considerando que as
mensagens  destinadas  aos  visitantes  precisam  ser
entregues a cada um deles separadamente.

Questão 3 (2,5) 

Seja uma rede com as seguintes características: 

subrede 2.2.0.0/24: 

3 computadores ligados por um switch S1:

• computador C1: IP = 2.2.0.5, MAC = 2.0.1.4.0.7

• computador C3: IP = 2.2.0.9, MAC = 1.3.5.7.9.B

• computador C5: IP = 2.2.0.1, MAC = 0.2.4.6.8.A

subrede 2.2.2.0/24: 

3  computadores ligados por um switch S2:

• computador C2: IP = 2.2.2.9, MAC = 0.1.0.7.1.4

• computador C4: IP = 2.2.2.5, MAC = 0.1.0.7.1.4

• computador C6: IP = 2.2.2.1, MAC = 0.2.4.6.8.A



Há um roteador (R) entre os switches S1 e S2 com as
seguintes interfaces:

• interface R1: IP = 2.2.0.3, MAC = E.A.0.7.4.A

• interface R2: IP = 2.2.2.3, MAC = E.A.0.7.5.B

Os computadores se conectam nas portas 1, 3 e 5 de S1 e
nas portas 2, 4 e 6 de S2. O roteador se conecta às portas
8 de cada switch.

(a) (1,5) Suponha que a rede acaba de ser ligada e que o
roteador  já  está  configurado  previamente  com  tabelas
para roteamento entre suas portas (roteamento interno).
Todos  os  computadores  possuem  um  arquivo  hosts
contendo os nomes e IPs dos demais computadores desta
rede  (DNS  não  é  necessário)  e  o  IP  de  seu  roteador
default (o roteador  gateway que lhe permite comunicar
com outras redes).  Os switches estão com suas tabelas
(switch  tables)  vazias  e  cada  computador  só  sabe  seu
próprio endereço MAC (tabelas ARP vazias).  Descreva
quadro  a  quadro  como  o  computador  C5  faz  para
conseguir  enviar  um  pacote  para  o  computador  C6  e
obter a resposta, mostrando (i) todos os quadros (frames)
enviadas com seus respectivos endereços IP e MAC de
origem  e  destino,  seu  objetivo  e  seu  tipo  (dados  ou
auxiliar), (ii) a evolução de cada tabela ARP (que sofre
alguma  mudança)  a  cada  quadro  enviado  e  (iii)  a
evolução  de  cada  switch  table (que  sofre  alguma
mudança) a cada quadro enviado.

Para responder esta questão, monte uma tabela com uma
linha  para  cada  quadro  enviado  e  com  as  seguintes
colunas:  Ordem do quadro  (1º,  2º  etc),  Objetivo,  Tipo
(dados ou auxiliar), Nó origem, Nó destino, IP origem, IP
destino,  MAC  origem,  MAC  destino,  ARPs
alteradas/alteração, switch tables alteradas/alteração.

(b) (1,0) No item anterior os pares (C2, C4) e (C5, C6)
têm o mesmo endereço MAC (cada par tem o seu MAC
coincidente). Para cada caso explique porque este fato é
(ou não é) um problema para a rede sob o ponto de vista
tanto dos nós como dos switches. Se não for problema,
justifique  os  motivos  para  tal  conclusão.  Se  for  um
problema, explique o que pode acontecer com os quadros
e com os nós e switches da rede.

Questão 4 (2,5)

(a)  (1,5) A  principal  codificação  de  sinal  usada  na
camada  física  é  a  codificação  de  Manchester.  (i)
Explique  como  é  feita  esta  codificação,  (ii)  dê  um
exemplo codificando a sequência (01100010111) e (iii)
apresente e justifique um argumento para a mesma ser
tão utilizada.

(b)  (1,0) Deseja-se  transmitir  um  conjunto  de  9  bits
(100010111) com um sistema de detecção de erros. Os
dois  métodos  escolhidos  foram  paridade  par  bi-
dimensional  (matriz  quadrada)  e  CRC  (Cyclic
Redundancy Check) com r=3 e G = 1001. 

(i) Mostre para cada caso a sequência de bits que seria
transmitida (envie uma linha da matriz de cada vez).

(ii)  Apresente  e  justifique  uma  vantagem  de  cada
método.


