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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) 
(a)  (1,5) O  quadro  Ethernet  mínimo é  formado  por  8
bytes de preâmbulo, 6 bytes de endereço de origem, 6
bytes de endereço de destino, 2 bytes para tipo de quadro,
46 bytes de dados e 4 bytes de código de erro (CRC).
Considere um barramento trabalhando a 10 Mbps, com
velocidade de propagação v no meio igual a 2x108 m/s e
controlado por CSMA/CD. Qual é a distância máxima de
dois nós neste barramento, de maneira que colisões entre
eles  sejam detectadas  por  ambos  em 100% dos  casos.
Justifique a resposta.

(b) (1,0)  Se for feito um upgrade no barramento de 10
Mbps para 100 Mbps (Fast Ethernet) na rede do item (a),
apresente duas soluções alternativas para que 100% das
colisões  continuem  sendo  detectadas  pelos  dois  nós?
Justifique.

Questão 2 (2,5) 

(a) (1,0) Em um código detector de erros CRC, considere
G =  10011.  Mostre  que  bits  seriam anexados  em um
quadro com 16 bits de dados, sendo o primeiro e último
iguais a um e os demais iguais a zero.

(b) (0,5) Mostre como a verificação de erro CRC faz para
aceitar  ou  rejeitar  o  quadro  acima,  demonstrando  os
cálculos a serem feitos.

(c)  (1,0)  Descreva  pelo  menos  duas  características  do
CRC que o tornam mais atraente que outros métodos de
detecção apresentados na disciplina.

Questão 3 (2,5) 

Os nós A e C estão dentro do raio de alcance de um nó B
(base)  em  uma  rede  sem  fio,  mas  não  se  ouvem
mutuamente. Monte um diagrama de tempo (vertical) e
mensagens  trocadas  nesta  rede  com  CSMA/CA  que
ilustre de maneira coerente a seguinte situação: tanto nó
A como o nó C têm, cada um, dois quadros de dados
(tamanhos  similares)  para  enviar  para  a  base.  O nó A
consegue enviar seu primeiro quadro antes de C, mas só

conseguirá  enviar  o  segundo  quadro  após  C  ter
terminado. Todos os intervalos de tempo de espera que
ocorram  (inclusive  os  aleatórios)  devem  estar
corretamente  indicados.  Deve  haver  pelo  menos  uma
ocorrência de colisão.

Questão 4 (2,5) 

Seja uma rede com as seguintes características: 

subrede 1.1.1.0/24: 

com 2 computadores ligados por um switch SX:

• computador C1: IP = 1.1.1.1, MAC = 2.0.1.5.0.6

• computador C2: IP = 1.1.1.2, MAC = 1.3.5.7.9.B

subred 1.1.2.0/24: 

com 2  computadores ligados por um switch SY:

• computador C3: IP = 1.1.2.3, MAC = 0.2.4.6.8.A

• computador C4: IP = 1.1.2.4, MAC = 3.0.0.6.1.2

Há um roteador R conectando os switches SX e SY:

• interface R1: IP = 1.1.1.3, MAC = E.A.0.7.4.A

• interface R2: IP = 1.1.2.2, MAC = E.A.0.8.0.A

(a)  (1,0)  Para  que  a  rede  funcione  adequadamente  é
necessário que os endereços de cada componente sejam
devidamente  conhecidos pelos  demais  componentes  da
rede. Explique passo a passo como um componente com
endereço  IP  descobre  o  endereço  MAC  de  outro
componente de sua própria sub-rede.

(b)  (1,5) Após  aprender  tudo  sobre  os  demais
componentes da sua sub-rede, o computador C1 enviou
um quadro para o computador C4. Detalhe cada passo
executados pelos protocolos e os detalhes das mensagens
que  são  utilizadas  para  permitir  que  o  quadro  seja
efetivamente entregue a C4 e para que uma resposta do
mesmo seja entregue de volta a C1.


