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Múltiplo Acesso ao Meio
enlace compartilhado 
(broadcast)

dois ou mais hosts podem 
transmistir ao mesmo tempo

colisão: receptor recebe mais 
de uma transmissão ao mesmo 
tempo

Problema

Receptor não consegue decodificar sinal 
(erro nos bits)! Transmissão é perdida 

Como resolver (minimizar) 
este problema?
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Classes de Protocolo
de Múltiplo Acesso 

Partição do Canal
dividir o canal em “pedaços” menores

alocar um pedaço para uso exclusivo de cada 
host

Acesso Aleatório
canal não é divido, colisões podem ocorrer

hosts recuperam-se das colisões

Acesso Alternado
hosts alternam o uso do canal, mas duração do 
uso não é fixa
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MAC: Acesso Aleatório

Quando um host tem pacote para transmistir
transmite na capacidade do canal

sem coordenação prévia

Duas ou mais transmissões: colisão

Protocolo MAC determina

como detectar colisões

como recuperar das colisões (ex. quando 
restransmitir)

Exemplo de protocolos MAC de acesso aleatório

ALOHA, slotted ALOHA

CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
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Slotted ALOHA

Descrição
tempo divido em slots 
de tamanho fixo
exatamente uma 
transmissão por slot
hosts começam a  
transmissão no início 
do slot
hosts sincronizados
colisão: duas ou mais 
transmissões ocorrem 
no mesmo slot

Operação
ao obter um pacote, host 
transmite no próximo 
slot
se não houver colisão, 
novo pacote pode ser 
transmistido no próximo 
slot
se houver colisão, 
retransmite o pacote 
com prob. p até obter 
sucesso (transmissão 
sem colisão)
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Slotted ALOHA : Exemplo

Colisão Sucesso
Desperdício

Por que temos slots vazios?
mesmo quandos estações querem transmitir
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Desempenho
Eficiência: fração de slots com sucesso 
(transmissão sem colisão)

N estações, todas sempre com tráfego para 
transmitir

Transmissão (ou retransmissão) com prob. p

Eficiência máxima do canal?

Eficiência máxima: 1/e = 0.37

Apenas 37% da banda é utilizada!
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ALOHA Puro (sem slots)
Canal compartilhado não é divido em slots

Ao obter um pacote, host inicia transmissão 
imediatamente

Caso haja uma colisão, aguardar final da 
transmissão e retransmitir com probabilidade p

caso contrário, aguardar tempo de transmissão e 
retransmitir com probabilidade p 

Caso não haja colisão, iniciar transmissão de um 
novo pacote

Mais simples: não requer sincronização dos hosts
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ALOHA Puro : Exemplo

Maior chance de colisão
Pacote que inicia a transmissão no instante t pode 
colidir com outro que inicie transmissão no intervalo [t-
tx, t+tx], onde tx é o tempo de transmissão

Slotted ALOHA é mais eficiente!
menos colisões, mais transmissões com sucesso

tempo

host 1

host 2

host 3

Colisão Desperdício Sucesso
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Desempenho
Eficiência: fração de transmissões com sucesso por 
unidade de tempo (transmissão sem colisão)

Infinitas estações, todas sempre com tráfego para 
transmitir

Eficiência máxima do canal?

Eficiência máxima: 1/2e = 0.18

Apenas 18% da banda é utilizada!

Metade da eficiência do Slotted ALOHA
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