
   

Figueiredo – 2011

Redes de Computadores
Aula 17

Aula passada
Protocolos de acesso 
múltiplo
Slotted Aloha, 
Desempenho
Aloha

Aula de hoje
 CSMA, CSMA/CD
Endereçamento
Mapeando 
endereços, ARP
Ethernet



   

Figueiredo – 2011

Protocolos de Múltiplo Acesso 
Quais eram os problemas com o ALOHA?

ALOHA slotted: sincronização

ALOHA puro: transmissão podia iniciar no 
meio de uma outra transmissão

Idéia

Escutar canal antes de iniciar transmissão!
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Protocolos CSMA
CSMA: Carrier Sensing, Multiple Access

Funcionamento

Escutar canal antes de iniciar transmissão

se idle (não há sinal de transmissão), iniciar 
transmissão do pacote

se ocupado, adiar transmissão

Analogia humana: não interromper os outros!

Colisões podem ocorrer?

SIM!
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Colisões no CSMA

retardo de propagação:
demora um certo tempo 
até que um host escute 
transmissão do outro

colisão: tempo de 
transmissão do pacote 
inteiro é perdido (como 
no ALOHA)

distância e retardo de 
propagação influencia 
probabilidade de colisão
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Protocolo CSMA/CD
Variação do CSMA

CD: detectar colisão

Colisão é detectada em pouco tempo

Abortar transmissão logo que colisão for detectada

Reduz disperdício do canal

Detectando colisões rapidamente

host precisa transmitir e receber ao mesmo tempo

fácil em redes com fio; mais difícil em redes sem 
fio

Analogia humana: conversa com educação
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Protocolo CSMA/CD

Interrupção da 
transmissão assim 
que colisão é 
detectada
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Resumo dos Protocolos
O que fazer com um canal compartilhado?

Particionar o canal

ex. TDMA

Acesso aleatório

S-ALOHA, ALOHA, CSMA, CSMA/CD

Difícil sincronizar estações

Escutar o meio (durante a transmissão) pode 
ser fácil ou difícil, dependendo da tecnologia

CSMA/CD utilizado no Ethernet
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Endereçamento MAC

Endereçamento IP
endereço de rede, único na rede, usado no 
roteamento (subrede)

Endereço MAC (ou LAN ou Físico ou 
Ethernet)

endereço utilizado pela camada de enlace

endereço dos frames (origem/destino)

independe do endereço IP

único na rede local

48 bits (no caso Ethernet)
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Exemplo de Endereçamento 
MAC 

Cada interface na rede local possui endereço diferente

Endereço de broadcast =
FF-FF-FF-FF-FF-FF

= interface

1A-2F-BB-76-09-AD

58-23-D7-FA-20-B0

0C-C4-11-6F-E3-98

71-65-F7-2B-08-53

   LAN
(wired or
wireless)
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Endereços MAC
Alocação de endereços gerenciada pela IEEE
Fabricantes compram faixa de endereços 
(diferentes)
Analogia
(a) endereço MAC: parecido com CPF

(b) endereço IP: parecido com endereço postal

Endereço MAC é achatado ➜ portabilidade
endereço (interface) serve em qualquer LAN

Endereço IP é hierárquico e não portável
Endereço depende da subrede ao qual a 
interface está conectada
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ARP: Address Resolution Protocol

Cada máquina IP (host, 
roteador) possui uma 
tabela ARP
Tabela ARP: mapeamento 
entre endereços IP/MAC 
de algumas interfaces da 
subrede
IP address; MAC address; TTL

 TTL (Time To Live): tempo 
pelo qual a entrada 
permanece na tabela (20 
minutos, geralmente)

Pergunta: Como descobrir o 
endereço MAC de B a partir 
do endereço IP de B?

1A-2F-BB-76-09-AD

58-23-D7-FA-20-B0

0C-C4-11-6F-E3-98

71-65-F7-2B-08-53

   LAN

137.196.7.23

137.196.7.78

137.196.7.14

137.196.7.88
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Protocolo ARP: Mesma subrede
A quer enviar frame para B e 
endereço MAC de B não está 
na tabela ARP de A
A envia em broadcast pacote 
ARP query com endereço IP 
de B 

Endereço MAC = FF-FF-
FF-FF-FF-FF

Todas hosts na subrede 
recebem o ARP query 
frame 

B recebe ARP query e 
responde para A com seu 
endereço MAC

Frame enviado somente 
para A, utilizando 
endereço MAC de A

A guarda mapeamento entre 
endereços IP/MAC em sua 
tabela ARP até timeout (TTL)

soft state: informação 
expira depois de um 
determinado tempo, caso 
não seja atualizada 

Timer atualizado a cada 
pacote recebido de B

ARP é “plug-and-play”:
Hosts da rede criam suas 
tabelas ARP sem a 
intervenção de 
administradores da rede
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Endereçamento: Roteando entre LANs

R

1A23F9CD069B

222.222.222.220
111.111.111.110

E6E90017BB4B

CC49DED0AB7D

111.111.111.112

111.111.111.111

A
74299CE8FF55

222.222.222.221

88B22F541A0F

B
222.222.222.222

49BDD2C7562A

walkthrough: send datagram from A to B via R
                     assume  A knows B’s IP address

two ARP tables in  router R, one for each IP network 
(LAN)
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A creates IP datagram with source A, destination B 
A uses ARP to get R’s MAC address for 111.111.111.110
A creates link-layer frame with R's MAC address as dest, 
frame contains A-to-B IP datagram
A’s NIC sends frame 
R’s NIC receives frame 
R removes IP datagram from Ethernet frame, sees its 
destined to B
R uses ARP to get B’s MAC address 
R creates frame containing A-to-B IP datagram sends to B

R

1A23F9CD069B

222.222.222.220

111.111.111.110

E6E90017BB4B

CC49DED0AB7D

111.111.111.112

111.111.111.111

A
74299CE8FF55

222.222.222.221

88B22F541A0F

B
222.222.222.222

49BDD2C7562A

This is a really important
example – make sure you
understand!
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Ethernet
Protocolo específico de acesso ao meio 

quase todas as redes locais o utilizam

simples e barato (R$25 por uma placa)

taxas variadas (10Mbps - 10Gbps)

Desenho original de 
Metcalfe (proposto nos 
anos 1970)

Inspirado no ALOHA
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Estrutura do Quadro (Pacote)
Interface de rede (placa) encapsula pacote IP em 
quadro Ethernet

Preâmbulo: sequência de bits para sincronização 
entre os hosts (transmissor e receptores)

Endereço: endereço de enlace dos hosts
Todos os hosts recebem o quadro. Porém, apenas o 
host com endereço destino processa o quadro (outros 
descartam)

Tipo: indica o protocolo da camada de redes 
acima (IP, Novell, etc)

CRC: resumo do pacote para detectar se algum 
erro de bit ocorreu
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Serviço Ethernet

Transmissão não confiável

não possui correção de erros; não possui 
retransmissões por erros em bits

Confiabilidade precisa ser garantida pela 
camada superior (camada de transporte, TCP)

Sem conexão

Transmissor não avisa ao receptor antes de 
enviar quadro
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Ethernet Utiliza CSMA/CD

Não possui slots

Interface não transmite caso 
haja uma transmissão em 
curso (carrier sensing)

Interface aborta transmissão 
quando percebe que colisão 
ocorreu (colision detection)

Após uma colisão, interface 
aguarda um tempo aleatório 
até tentar uma retransmissão

Interface
Ethernet
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Espera Exponencial
Após a m-ésima colisão consecutiva, interface escolhe 
número aleatório do conjunto {0, 1, 2, ... 2m-1}

seja K o número escolhido

Interface aguarda o tempo equivalentre a transmissão de 
K*512 bits

Objetivo

Adaptar probabilidade de transmissão a carga atual da 
rede

maior carga, mais colisões, mais longos ficam os 
tempos de espera

Após primeira colisão, escolher K entre {0 e 1}

tempo de espera de transmissão de 512 bits

Após segunda colisão, escolher K entre {0, 1, 2, 3}

Após décima colisão, escolher K entre {0, 1, ..., 1023}
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Ethernet: Padrões e Cabos
Padrões

10BaseT : taxa nominal de 10 Mbps

100BaseT : taxa nominal de 100 Mbps

1000BaseT (ou Gigabit Ethernet) : taxa nominal de 1Gbps 

10GbE (ou 10 Gigabit Ethernet) : taxa nominal de 10Gbps

T significa “par trançado” 

Cabo padrão possui 4 pares 
de fio (cobre, geralmente)

aprox. 100 metros extensão 
máxima  

mais
comum

muito
recente
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