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Exerćıcio 1 Para que serve a camada de transporte?

Exerćıcio 2 Uma vez que camadas inferiores à camada de transporte provêem serviços de confiabilidade de
entrega de dados, porque são necessários serviços de confiabiliade de entrega também na camada de transporte?

Exerćıcio 3 Apresente 5 mecanismos comuns para garantir transmissão confiável na camada de transporte.

Exerćıcio 4 O que é controle de congestionamento?

Exerćıcio 5 O que é e para que serve traffic shaping? Explique o funcionamento de um algoritmo de traffic
shaping?

Exerćıcio 6 O que é controle de fluxo?

Exerćıcio 7 O que é e para que serve o protocolo de janela deslizante?

Exerćıcio 8 O que é a śındrome da janela boba?

Exerćıcio 9 Quais são as diferenças entre controle de congestionamento e controle de fluxo?

Exerćıcio 10 Quais são os mecanismos de controle de congestionamento encontrados no TCP?

Exerćıcio 11 Quais são os mecanismos de controle de fluxo encontrados no TCP?

Exerćıcio 12 O que são protocolos de repetição automática (automatic repeat request)?

Exerćıcio 13 Descreva o funcionamento do protocolo Go-back-N.

Exerćıcio 14 Descreva o funcionamento do protocolo de repetição seletiva.

Exerćıcio 15 Porque a latência é um fator importante para o desempenho de protocolos de transporte?

Exerćıcio 16 Qual é a latência mı́nima de comunicação entre um host na superf́ıcie terrestre e um satélite
geoestacionário? E para a maior e menor distância para o planeta Marte?

Exerćıcio 17 Quanto tempo mı́nimo para transmitir 1 megabyte de dados em segmentos carregando 1500 bytes
em um protocolo de transporte baseado em repetição automática Stop-and-wait sem paralelismo para o planeta
Marte se não houverem erros?

Exerćıcio 18 O que é e para serve o protocolo Transport Control Protocol?

Exerćıcio 19 O que é e para serve o protocolo User Datagram Protocol?

Exerćıcio 20 Descreva com detalhes as semelhanças e diferenças entre os protocolos TCP e UDP.

Exerćıcio 21 Em que tipo de situação o protocolo UDP pode ser considerado melhor que o protocolo TCP?

Exerćıcio 22 Porquê o protocolo UDP existe? O protocolo IP não seria suficiente para enviar dados entre
aplicações que não necessitam de garantia de entrega?

Exerćıcio 23 Para que servem “portas” na camada de transporte?
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Exerćıcio 24 O que são sockets?

Exerćıcio 25 Qual é a Unidade de dados de Protocolo (em inglês, Protocol data unit – PDU) da camada de
transporte?

Exerćıcio 26 Desenhe e explique cada campo do cabeçalho do protocolo TCP.

Exerćıcio 27 Explique os problemas que podem surgir no ińıcio de uma conexão que o TCP visa tratar.

Exerćıcio 28 Como são usados números de sequência no ińıcio de uma conexão TCP?

Exerćıcio 29 O que é, para que serve e como funciona o processo de handshaking do protocolo TCP?

Exerćıcio 30 O que é o problema dos 2 exércitos e qual é a relação desse problema com o protocolo TCP?

Exerćıcio 31 Explique o funcionamento do ACK em piggybacking no TCP.

Exerćıcio 32 Para que serve e como funciona o mecanismo de retransmissão rápida no TCP?

Exerćıcio 33 O que é a partida lenta no TCP?

Exerćıcio 34 Apresente as caracteŕısticas do RTP.

Exerćıcio 35 Apresente as caracteŕısticas do SCTP.

Exerćıcio 36 Exerćıcios do Livro “Computer Networking: A Top-Down Approach”, Kurose e Ross.
http://wps.aw.com/br_kurose_rede_1/7/2003/512839.cw/index.html.

Exerćıcio 37 (POSCOM 2009) Os mecanismos de controle de congestionamento e controle de fluxo desempe-
nham um papel fundamental no projeto de uma rede de computadores. Considere as afirmativas a seguir sobre os
dois mecanismos.
I. O mecanismo de controle de congestionamento regula (ou seja, aumenta e diminui dinamicamenta taxa com a
qual o transmissor envia dados pela rede.
II. O mecanismo de controle de congestionamento garante que o receptor irá receber todos os dados enviados pelo
transmissor.
III. O mecanismo de controle de fluxo regula (ou seja, aumenta e diminui dinamicamenta taxa com a qual o trans-
missor envia dados pela rede.
IV. O mecanismo de controle de fluxo garante que o receptor irá receber todos os dados enviados pelo transmissor.
Assinale a alternativa CORRETA:

A. Apenas as alternativas I, II e III são verdadeiras.

B. Apenas as alternativas I e III são verdadeiras.

C. Apenas as alternativas II e IV são verdadeiras.

D. Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras.

E. Todas as alternativas são verdadeiras.

Exerćıcio 38 (POSCOMP 2002) Quando trabalhando com sistemas baseados em trocas de mensagens, tempo-
rizações (time-outs) são utilizadas para:

A. Limitar o número de retransmissões de uma mensagem.

B. Arbitrar que uma mensagem transmitida foi perdida.

C. Temporariamente suspender a transmissão de mensagens.

D. Limitar o tamanho de uma mensagem transmitida.

E. Limitar o tempo para obter um recurso.
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Exerćıcio 39 (POSCOMP 2002) Quanto ao TCP, é INCORRETO afirmar:

A. É um protocolo do ńıvel de transporte.

B. Usa janelas deslizantes para implementar o controle de fluxo e erro.

C. É um protocolo orientado a conexão.

D. Utiliza portas para permitir a comunicação entre processos localizados em dispositivos diferentes.

E. Possui um campo de checksum que valida as informações de seu cabeçalho, mas não valida as informações de
payload (campo de dados).

Exerćıcio 40 (POSCOMP 2003 e 2005) Os protocolos de transporte atribuem a cada serviço um identificador
único, o qual é empregado para encaminhar uma requisição de um aplicativo cliente ao processo servidor correto.
Nos protocolos de transporte TCP e UDP, como esse identificador se denomina?

A. Endereço IP.

B. Porta.

C. Conexão.

D. Identificador do processo (PID).

E. Protocolo de aplicação.

Exerćıcio 41 (POSCOMP 2005) Um dos mecanismos de congestionamento na rede é o que utiliza tempo-
rizadores de transmissão e duas variáveis chamadas de: Janela de Congestionamento e Patamar. A Janela de
Congestionamento impõe um limite à quantidade de tráfego que um host pode enviar dentro de uma conexão. O
Patamar é uma variável que regula o crescimento da Janela de Congestionamento durante as transmissões daquela
conexão. Assinale a alternativa correta:

A. A quantidade de mensagens não confirmadas na transmissão, num dado instante, deve ser superior ao mı́nimo
entre a Janela de Congestionamento e a Janela de Recepção desta conexão.

B. A Janela de Congestionamento dobra de tamanho (cresce exponencialmente) quando a confirmação das men-
sagens enviadas ocorre antes dos temporizadores de retransmissão se esgotarem (time-out), até o limite do
Patamar.

C. Após exceder o valor de Patamar ainda sem esgotar os temporizadores, a janela decresce linearmente.

D. Quando excede o valor de Patamar e esgotam os temporizadores, a janela decresce exponencialmente.

E. Todas as alternativas estão corretas.

Exerćıcio 42 (POSCOMP 2007) Analise as seguintes afirmativas.
I. O protocolo UDP é um protocolo da Camada de Transporte orientado a datagrama, enquanto que o TCP é um
protocolo da Camada de Transporte orientado a conexão.
II. Apesar de o protocolo IP ser orientado a datagrama, o protocolo UDP é necessário por fornecer multiplexação
de um endereço de rede em várias portas, permitindo que múltiplos processos sejam endereçados em um mesmo
endereço de rede.
III. O protocolo TCP utiliza o tamanho da janela deslizante de uma conexão para o controle de congestionamento.
A esse respeito, pode-se afirmar que

A. somente a afirmativa I é correta.

B. somente as afirmativas I e II são corretas.

C. somente as afirmativas I e III são corretas.

D. somente as afirmativas II e III são corretas.

E. todas as afirmativas são corretas.
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Exerćıcio 43 (POSCOMP 2007) O controle de congestionamento é uma das funções desempenhadas pela Ca-
mada de Transporte no modelo TCP/IP. Sobre essa função, assinale a alternativa INCORRETA.

A. No controle de congestionamento fim-a-fim, uma situação de congestionamento e intúıda pelos hosts terminais
via eventos como perda ou atraso excessivo de pacotes.

B. No controle de congestionamento assistido pela rede, os nodos (roteadores) enviam notificações expĺıcitas do
estado de congestionamento da rede diretamente à fonte de cada fluxo que, por meio dele, trafega.

C. O mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) utiliza um dos dois últimos bits do campo ToS do cabe
calho IPv4 para notificar a um destinatário o estado de congestionamento da rede.

D. Ao perceber um estado de congestionamento na rede, uma conexão TCP, por meio de seu mecanismo de
prevenção de congestionamento (congestion avoidance), reduz o tamanho de sua janela de congestionamento.

E. Na fase de partida lenta (slow start) de uma conexão TCP, o tamanho da janela de congestionamento aumenta
a cada RTT (Round-Trip Time) de forma exponencial, até que esse tamanho alcance um determinado valor
de limiar (threshold).

Exerćıcio 44 (POSCOMP 2008) Sobre a comunicação entre processos distribúıdos, é CORRETO afirmar

A. que, no modo śıncrono de envio de mensagem, o processo que recebe a mensagem terá sua execução desviada
por uma interrupção de sistema operacional para tratar uma mensagem recebida.

B. que um processo tem no máximo uma porta (port) para receber as mensagens dos seus interlocutores.

C. que multiportas são estruturas do tipo portas multicast que permitem a comunicação N x M entre processos.

D. que, nos sockets do tipo datagrama, o endereço do socket do processo correspondente acompanha cada envio
de mensagem como um parâmetro da primitiva sendto().

E. que, nos sockets do tipo datagrama, a primitiva sNew() é usada para aceitar a conexão solicitada por um
processo que solicita comunicação.

Exerćıcio 45 (POSCOMP 2008) O ńıvel de transporte oferece serviços para comunicação entre computadores,
independentemente das tecnologias utilizadas nos outros ńıveis. Analise as seguintes afirmativas relativas à con-
firmação do recebimento de pacotes no ńıvel de transporte.
I. A troca de dados entre um computador transmissor e um receptor não precisa obrigatoriamente de uma con-
firmação para cada pacote enviado. Existem três estratégias que podem ser utilizadas: confirmação seletiva, con-
firmação cumulativa e confirmação em bloco.
II. Na confirmação seletiva, cada pacote recebido por um computador não gera uma informação de confirmação
individualizada para o computador que enviou o pacote.
III. Na confirmação do recebimento de pacotes, o consumo da banda de rede pode ser otimizado pelo uso de um
mecanismo denominado piggybacking. No piggybacking a informação de confirmação ”pega carona”em mensagem
de dados que retorna ao computador emissor como conseqüência do fluxo normal de troca de dados. A análise
permite concluir que

A. nenhuma das afirmativas está correta.

B. apenas as afirmativas I e II estão corretas.

C. apenas as afirmativas I e III estão corretas.

D. apenas as afirmativas II e III estão corretas.

E. todas as afirmativas estão corretas.

Exerćıcio 46 (POSCOMP 2009) Um dos problemas importantes na Internet é o endereçamento de processos,
ou seja, aplicações em execução em um determinado computador. Considere as afirmativas a seguir.
I. Todo pacote transmitido precisa conter o endereço IP e a porta do processo destino.
II. Pacotes do protocolo TCP não precisam conter o endereço IP nem a porta do processo do transmissor
III. A tupla endereço IP de origem e destino e porta de origem e destino identificam unicamente uma conexão TCP.
IV. Um processo que utiliza o protocolo UDP para se comunicar nunca recebe pacotes fora da ordem em que foram
transmitidos.Assinale a alternativa CORRETA:

A. Apenas as alternativas I e II são verdadeiras.
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B. Apenas as alternativas II e III são verdadeiras.

C. Apenas as alternativas I e III são verdadeiras.

D. Apenas as alternativas I, III e IV são verdadeiras.

E. Todas as alternativas são verdadeiras.
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