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1. Aponte e comente três vantagens do uso de redes locais sem-fio.

2. Que fatores impactam negativamente a comunicação em redes sem-fio?

3. O acesso ao meio em redes sem-fio tem particularidades em relação a redes cabeadas. Uma delas
é a impossibilidade de detectar colisões. Por que isto ocorre?

4. O que é o problema dos nodos escondidos, e qual sua consequência? Como o protocolo CSMA/CA
do padrão IEEE 802.11 procura evitar esse problema?

5. No problema dos nodos expostos, dois nodos que poderiam transmitir simultaneamente não o
fazem. Na figura abaixo, por exemplo, os nodos B e C poderiam transmitir ao mesmo tempo
para os nodos D e A, respectivamente. Com base nisto, responda o seguinte:
a) Por que a transmissão simultânea de B e C não causa uma colisão?
b) Qual a consequência de esse problema não ser tratado?

damente suas repostas no funcionamento do CSMA/CA e nas caracteŕısticas de propagação de
sinal na rede sem-fio. Assuma que não se usa RTS/CTS. Seja preciso em apontar ONDE acon-
tecem os problemas porventura identificados.
a) O que acontece se A transmitir um quadro para E, e ao mesmo tempo B transmitir um quadro
para C?
b) O que acontece se A quiser transmitir um quadro para E, e ao mesmo tempo C quiser trans-
mitir um quadro para B?
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6.  Observando a rede sem-fio representada na figura abaixo,  responda as questões.  Fun-
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7. As taxas de transmissão nominais em redes IEEE 802.11 chegam a 54 Mbps (IEEE802.11g). No
entanto, as taxas efetivas não chegam perto disto, ficando na verdade abaixo da metade desse
valor. Explique o porque disto, com base em:
a) O protocolo de acesso ao meio CSMA/CA;
b) Fatores que afetam a qualidade do sinal;

8. Com base na terminologia e conceitos do padrão IEEE 802.11, marque as afirmações verdadeiras:
( ) Em um BSS com AP, estações (WSTA) podem se comunicar diretamente sem intermediação
do AP;
( ) O protocolo MAC CSMA/CA usa detecção indireta de colisão por meio de mensagens ACK;
( ) O protocolo MAC CSMA/CA implementa uma forma de controle de erros do tipo stopand-
wait;
( ) O problema dos nodos escondidos não é tratado pelo protocolo CSMA/CA;
( ) BSS com AP são chamados de redes Ad Hoc;
( ) Um ESS é um conjunto de dois ou mais BSS interligados, e se chama rede infraestruturada;

10. Do que se trata o problema dos enlaces assimétricos, e qual sua relação com o ganho das antenas
e potência de transmissão?

11. Por que o MAC CSMA/CA usa diferentes intervalos entre quadros (chamados de IFS – Inter
Frame Space)?

12. Que consequências teria se o CSMA/CA não usasse diferentes tempos de separação entre quadros
(IFS – Interframe Space). Quer dizer, se o tempo mı́nimo entre dois quadros quaisquer fosse
sempre o mesmo, independente do tipo de quadro?
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9. O que é um Distribuition Systyem (DS)? Para que serve e quais possibilidades de uso?




