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Sistemas de Computação  
 

Questão 01 

A) O TTL é um campo de 8 bits tem a função de ajudar a prevenir que os datagramas 
persistem (Andem em Círculos) numa rede. Este campo historicamente, limita a 
vida de um datagrama em segundos, mas tornou-se um campo de contagem de nós 
caminhados. Cada comutador de pacotes (roteador) que o datagrama atravessa 
decrementa o campo TTL em uma unidade. Quando o campo TTL chega a zero o 
pacote não é reencaminhado ao próximo comutador de pacotes, ao invés disso, ele é 
descartado e uma mensagem de erro é enviado ao originador do datagrama. 

 

B)  O traceroute funciona enviando pacotes com o campo Time To Live (TTL) 
configurado para 1. O primeiro roteador (primeiro hop) envia, então, um pacote 
(ICMP) indicando que o pacote não pode ser roteado (devido ter expirado o 
TTL)para a origem.  Após receber a indicação de erro, um outro pacote,  é enviado 
com TTL configurado para 2 e o segundo roteador (segundo hop) neste momento, 
enviará uma indicação de erro para a origem. Esse processo continua até que se 
alcance o destino ou um limite pré-determinado. 

 

C) Uma das desvantagens deste mecanismo é que existem alguns roteadores (ou 
firewalls de camada 3)que não enviam pacotes TTL Expiried Block ICMP, e 
portanto, o traceroute ficará incompleto nestes casos. É possível que algum 
problema temporário faça com que a rota do datagrama seja alterada 
temporariamente o que não refleteria no caminho real entre os a origem e o destino. 
Também é possível diagnosticar problemas no caminho. 

 

Questão 2  

 



Polarização da base por divisor de tensão, usando Thèvenin obtém-se o circuito 
equivalente de entrada (UTH e RTH). Como IB é desprezível conclui-se que UB = UTH. 
  

Aplicando a Lei das Malhas (Kirchoff) a malha inferior (base e emissor) e considerando 
UBE = 0,65 V, obtém-se a tensão de emissor: UE = UB – UBE.  

De posse da tensão de emissor, aplica-se a Lei de Ohm sobre o resistor de emissor para 
determinação da corrente de emissor: IE = UE/270.   

Como a corrente de base é desprezível, a corrente de emissor é formada APENAS pela 
corrente de coletor. Assim, IC = IE. Agora, aplicando a Lei das Malhas a malha de saída, 
obtém-se que a tensão do coletor: UC = 12 – 100IC   

 


