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Oppgave 1
a) Alle LAN (Local Area Network) har (som regel) en DHCP-server. Denne er meget sentral
når en PC (host) kobler seg på LAN, og skal kunne kommunisere på Internet. Hvorfor er
DHCP-serveren så viktig? Forklar hva som skjer når en PC kobler seg på et LAN (DHCP
delen). Beskriv hva slags info som utveksles.
DHCP-serveren gir IP adresse til en host på et LAN, som spør om det. I tillegg til IP
adresse gir DHCP serveren info om nettmaske, IP adressen til gateway og DNS.
En PC (host) er (vanligvis) satt til å forespørre en DHCP server om å få en IP adresse og
de andre nettparametre. Denne forespørselen er det første sendes ut på LAN når PC’en
slås på, eller blir koblet til LAN.
b) Hvis du skulle koble din PC til et LAN hvor det ikke var en DHCP server. Hva må du da
gjøre i din PC, for at den skal kunne fungere på det LAN’et, og kommunisere ut på
Internet? (Du trenger ikke beskriver programtekniske detaljer i din PC, - bare hva du må
gjøre i din PC)
PC’en må da være satt til å bruke de data om LAN, som den har lagret selv. En PC (host)
kan settes til å hente nettdata fra en DHCP server eller bruke data om nettet den har
lagret selv.
PC’en må da ha lagret de riktige data om det LAN den skal koble seg til. Det må være en
IP adresse som er ledig, nettmasken på LAN’et, IP adressen til gateway. Adressen til
DNS bør også være lagret, hvis domenenavn skal brukes.
c) Anta at du kjører kommandoen tracert www.uit.no, og denne utskriften kommer på
skjermen:
Tracing route to www.uit.no [129.242.126.22]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms fag2-vg.hiof.no [158.39.165.1]
2 1 ms 1 ms <1 ms halden-gw3.uninett.no [128.39.46.129]
3 2 ms 2 ms 3 ms ifi2-gw.uninett.no [128.39.254.114]
4 2 ms 2 ms 2 ms oslo-gw1.uninett.no [128.39.254.46]
5 9 ms 9 ms 9 ms trd-gw.uninett.no [128.39.255.25]
6 9 ms 9 ms 10 ms hovedbygget-gw.uninett.no [128.39.230.99]
7 20 ms 20 ms 21 ms narvik-gw2.uninett.no [128.39.231.35]
8 24 ms 24 ms 24 ms ma2-gw.uninett.no [128.39.231.56]
9 24 ms 24 ms 27 ms tromso-gw.uninett.no [128.39.230.44]
10 24 ms 24 ms 25 ms munin-gw1.uit.no [158.39.1.74]
11 24 ms 24 ms 24 ms ma-gsw.infra.uit.no [129.242.24.185]
12 24 ms 24 ms 24 ms www.uit.no [129.242.126.22]
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Trace complete.
Her blir alle routerne på veien, som datapakkene går, listet opp. Hvordan er det mulig å få
den informasjonen?
Hver router minsker verdien i TTL med en. TTL (Time-to-live) finnes i hodet på IPv4, og
medfører at ingen pakker kan gå gjennom flere routere enn 255, på vei til målet. Hvis TTL
har verdien 1 når den kommer til en router, så vil verdien bli 0 i den routeren. Da kan ikke
routeren sende pakka videre, men må sende info tilbake til senderen om at datapakka ble
stoppet i denne routeren fordi TTL ble 0. Routeren som stoppet pakka må også gi info om
hvem den er.
Kommandoen tracert vil da sende ut pakker, hvor TTL verdien blir forandret. Først sender
den en pakke med TTL=1. Da vil den første routeren stoppe pakka, med info om hvem
den er. Neste gang sendes pakka med TTL=2. Da vil neste router stoppe pakka. Slik
fortsetter den, og alle routere kan da listes opp.

d) Anta at du kjører kommandoen ping www.uit.no, og denne utskriften kommer på
skjermen:
Pinging www.uit.no [129.242.126.22] with 32 bytes of data:
Reply from 129.242.126.22: bytes=32 time=24ms TTL=244
Reply from 129.242.126.22: bytes=32 time=23ms TTL=244
Reply from 129.242.126.22: bytes=32 time=24ms TTL=244
Reply from 129.242.126.22: bytes=32 time=24ms TTL=244
Ping statistics for 129.242.126.22:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 23ms, Maximum = 24ms, Average = 23ms
Hvor stor er effektiviteten til www.uit.no, når du bruker en protokoll med sendevindu=1
(idle RQ), datapakka er 2000 byte, og datahastigheten (den fysiske) er 100 Mbit/s?
Vi kan finne effektiviteten ved å bruke formelen:

U

L

R
RTT  L

Her er U effektiviteten, L er lik antall bit i pakka, og R er bithastigheten

R

L/R blir da tiden det tar å sende en pakke. RTT (Round Trip Times) er tiden mellom
sender og mottager, og tilbake igjen. RTT finner man ved å kjøre ping kommandoen.
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e) Ta utgangspunkt i effektiviteten fra oppgaven over, altså i punkt d). Hva blir den effektive
datahastigheten, - altså den datahastigheten du som bruker opplever?
Den effektive datahastigheten er lik effektiviteten ganger med (den fysiske) bithastigheten:
7,0 · 10-3 · 100·106 [bit/s] = 700 ·103 [bit/s] = 700 kbit/s.
f)

Hvordan kan effektiviteten økes?
Effektiviteten kan økes ved å sende flere pakker ad gangen. Dvs bruke continious RQ i
stedet for idle RQ. Effektiviteten vil også økes hvis pakkene er større.

g) Anta at du bruker CRC sjekk, som bruker polynomet G=x8+x6+x5+1. Hvilket feilmønster i
datapakka vil ikke bli detektert? Si også hva bitverdien i feilmønsteret er, og hva disse
bitene betyr.
Feil i datapakka som ikke oppdages er der hvor feilmønsteret E er lik polynomet G. Polynomet G
skrives på en generell form, hvor x angir grunntallet. Grunntallet er her 2. Polynomet blir da:
G = 1·28+0·27+1·26+1·25+0·24+0·23+0·22+0·21+1·20 = 101100001. Feil som ikke oppdages er altså
der hvor feilmønsteret E=101100001.
En 1’er i feilmønsteret sier at her er det bitfeil i datapakka. En 0’er i feilmønsteret betyr at her er
det ingen bitfeil. Uansett hvor feilmønsteret inntreffer i datapakka, vil ikke feilen bli oppdaget av
CRC sjekk.
Hvis f.eks en del av datapakka har disse databitene.
001101011101000011 (tilfeldig valgt), vil ikke disse bitfeil i datapakka oppdages:
011011011001000011 (fet rød skrift angir bitfeil)

Oppgave 2
a) Anta at du har denne IPv6 adressen: 2001:067c:00e0:0000:0000:0023:0000:0016
Skriv den den IPv6 adressen på en kortere form.
En IPv6 adresse kan skrives på en kortere form, ved å følge noen bestemte regler:
- Innledende 0’ere sløyfes
- 0’ere i en eller flere seksjoner (på 16 bit), kan skrives som to kolon -> ::
- Hvis to kolon allerede er brukt, kan andre seksjoner med bare 0, skrives som :0:
IPv6 adressen kan du skrives som: 2001:67c:e0::23:0:16
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b) En IPv6 pakke krever ikke så mye prosessering i en router, som en IPv4 pakke. Hvilke
forandringen har man gjort på en IPv6 pakke, i forhold til en IPv4 pakke, som gjør at det
blir mindre prosessering? Tips: se på hodet på IPv6 og IPv4, som du finner i vedlegg.

-

IPv6 har alltid samme lengde på hodet. Info om lengden på hodet er da sløyfet.
Eventuell ekstra info, som kunne ligge i IPv6 hodet, blir lagt i tillegg-hoder på IPv6.

-

Sjekksum på hodet er sløyfet. Detter feltet er egentlig unødvendig da feilkontroll gjøres
på protokollen på laget over, transport laget.

-

IPv6 har ikke noe info om fragmentation av en datapakke, i det vanlige hodet. Hvis
fragmentation skal brukes vil det bli brukt et tillegg-hode, med denne info.

Anta at du har fått et gitt antall IPv4 adresser fra en ISP. I dette datanettet skal alle host være
direkte tilknyttet Internet, via en ruter. Av internet-leverandør (ISP) har du fått nettadressen,
med maske: 137.29.12.00/22.

c) Hvor mange host kan du ha på dette nett? (Routeren er en av disse.)
Antall host er gitt av antall bit i host-delen av IPv4 adressen. Masken, /22, sier at det er 22
bit i nettdelen av IPv4 adressen. Da det er total 32 bit i adressen, blir det 32-22=10 bit i
hostdelen. Antall host er da:
210-2 = 1024-2= 1022 host
De to som trekkes fra er IP adressen til nettet, og broadcast adressen.

d) Hva blir broadcast-adressen på dette nett?
Broadcast adressen har bare 1’ere i hostdelen av adressen. Grensen mellom host og nett
går i tredje byte. Bitmønsteret for byte 3 og 4 blir: Rød fet skrift angir nettdelen
00001100.00000000 <-137.29.12.00/22 Bare 1’ere i hostdelen blir
00001111.11111111 <- 137.29.15.255, som er broadcast adressen
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Nå skal ditt firma deles i seks avdelinger. Fem av disse skal Iigge i hver sin by, som skal tilknyttes
via punkt-til-punkt forbindelser. De seks avdelingene skal ha hvert sitt datanett, som skal være
like store. Du må da dele ditt datanett i 6 like store subnett, som kalles LAN1, LAN2, LAN3,
LAN4, LAN5 og LAN6. Bedriften ønsker ikke å bruke «subnet zero» eller «all 1 subnet» i noen
av sine subnett.
e) Hva blir nettadressene til disse seks LAN, og hva blir nettmasken?
Når det skal lages 6 subnett (LAN), og da det ikke skal brukes «subnet zero» eller «all 1
subnet», må det brukes 3 subnett bit. Antall subnett er gitt av antall subnett bit:
23-2 = 6 subnett
Minus 2 brukes her pga «subnet zero» og «all 1 subnet» ikke skal brukes. Nettadressen til
disse 6 LAN, med nettmaske blir da: (Blå fet skrift angir subnett-bit)
00001100.10000000 <-137.29.12.128/25
00001101.00000000 <-137.29.13.00/25
00001101.10000000 <-137.29.13.128/25
00001110.00000000 <-137.29.14.00/25
00001110.10000000 <-137.29.14.128/25
00001111.00000000 <-137.29.15.00/25

f) Hva er maks antall host på hvert av disse LAN?
Her er det 7 bit i hostdelen av IP adressen. Antall host blir da:
27-2= 126 host på hvert av disse 6 LAN.

g) Hva blir laveste og høyeste IP-adresse på en host på et av disse LAN? (Du velger selv
hvilket LAN du ønsker å angi det på)
Den høyeste IP adressen på en host på et LAN er en under broadcast-adressen. Den
laveste IP adressen på en host på et LAN er en over nettadressen på LAN’et. Velger LAN
137.29.14.00/25
00001110.00000001 <-137.29.14.01 Laveste IP adresse
00001110.01111110 <-137.29.14.126 Høyeste IP adresse
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h) Hva blir nettadressene til disse fem punkt-til-punkt forbindelsene, og hva blir nettmasken?
Tar 3 punkt-til-punkt adresser fra 00-siden, og to fra 11-siden. (Blå fet skrift angir subnettbit)
00001100.00000100 <-137.29.12.04/30
00001100.00001000 <-137.29.12.08/30
00001100.00001100 <-137.29.12.12/30
00001111.11111000 <-137.29.15.248/30
00001111.11110100 <-137.29.15.244/30
(Kan også skrive nettmasken slik: 255.255.255.252)

i)

Nå skal bedriften bruke mest mulige av de resterende IP adressene til nye nett. Bedriften
ønsker å lage størst mulige nett av disse adressene. Du skal altså bruke av de IPadressene som er ledige etter de tidligere subnettingene, til å lage disse nett. Hva blir
nettadressene og nettmasken til disse nett?
00001100.01000000 <-137.29.12.64/26
00001100.00100000 <-137.29.12.32/27
00001100.00010000 <-137.29.12.16/28
00001111.10000000 <-137.29.15.128/26
00001111.11000000 <-137.29.15.192/27
00001111.11100000 <-137.29.15.224/28
00001111.11110000 <-137.29.15.240/29

Oppgave 3
a) Hva er hovedforskjellene mellom protokollene UDP og TCP?

UDP står for User Datagram Protocol og er en ”connectionless” protokoll. Det vil si at
forbindelsen ikke blir satt opp først. Det er data i første pakke. UDP er en usikker protokoll da
den ikke gir noen respons tilbake om pakka har kommet fram, og veien som den tar kan være
forskjellig for hver pakke som går. UDP inneholder lite ”overhead”, og det går da raskere å
sende data med UDP enn TCP.
TCP står for Transmission Control Protocol og er en ”connected oriented” protokoll. Det vil si
at forbindelsen blir satt opp før data sendes. Alle pakkene som sendes i en melding følger
samme veien. Pakkene kommer også fram i riktig rekkefølge og det er mulighet for
retransmisjon ved feil. TCP-hodet inneholder nok info til å styre alt dette. Det blir da
forholdsvis mye ”overhead”, som gjør at det går tregere med TCP enn UDP.
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TCP er egnet der hvor det er viktig at alle pakker kommer riktig fram, selv om det ikke går så
hurtig. F.eks. hvis en webside blir overført, eller i en forbindelse med banken. UDP er egnet
der hvor det ikke er så kritisk hvis en pakke skulle bli borte, men det er viktig at forbindelsen
er rask. F.eks. der hvor lyd og/eller film blir overført.
b) WiFi: Forklar aksessmetoden CSMA/CA som brukes i et ad-hoc nett.

Carrier Sense Multiple Access med Collision Avoidance virker slik: En stasjon som
ønsker å sende, må først lytte, for å høre om det er noen aktivitet på kanalen. Hvis det er
aktivitet, må den vente. Så fort aktiviteten er over, må den vente ytterligere DIFS tid før
den starter sending. Hvis noen andre da har begynt å sende, må den fortsette å vente.
Når pakken er sent, venter den på ACK pakke fra mottager. Hvis den ikke kommer innen
en viss tid, sender den pakken på nytt. Dette kan gjentas et visst antall ganger.
CSMA/CA kan også bruke RTS og CTS. Stasjonen som skal sende, sender da først en
RTS pakke, hvor det er info om hvor lang tid sendingen vil pågå. Det er for at andre
stasjoner ikke skal sende i denne perioden. Den mottagende stasjon svarer på RTS med en
CTS pakke, med samme info om tid på sendingen. De stasjonene som kun hører mottager,
vil dermed også ikke sende i den perioden. Når sende-stasjonen har mottatt CTS, sender
den datapakka

CSMA/CA brukes i et nett med DCP (Distributed Coordination Function), som et ad-hoc

WiFi-nett. Et WiFi nett med infrastruktur har et aksesspunkt for styring av aksessen til
nettet. Det kalles PCF (Point Coordination Function). Da både DCP og PCF skal kunne
fungere sammen, i samme WiFi-nett, har man innført spesielle tidsintervaller når de
forskjellige kan sende.
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c) Du skal dimensjonere et fiberoptisk anlegg, med bruk av SM fiber. Se datablad i vedlegg.
Senderen har en innkoblet effekt i fiberen på 0,0 dBm. Lyskilden (laseren) har en
bølgelengde på 1300 nm, og spektral båndbredde på 2,0 nm. Det er ingen skjøter, og
ingen kontakter. Du kan regne med innkoblingstap ved mottageren på 1,0 dB. Hva blir
maksimal fiberstrekning, når mottageren har en følsomhet på – 50,0 dBm, og det skal
sendes data med en (ukodet) bithastighet på 20 Gbit/s (20∙109 bit/s)?

1) Effektberegning
Psystem er fra 3,0 til 7,0 dB
P0 - Pfiber – Pinnk - Psystem = Pm
Med Psystem = 3,0 dB:
0,0 [dBm] – x [km] ·0,35 [dB/km] – 1,0 [dB] – 3,0 [dB] = -50,0 [dBm]
x · 0,35 = 50,0 + 0,0 -1,0 – 3,0 = 46,0
x = 46,0 / 0,35 = 131 km
Med Psystem = 7,0 dB
x · 0,35 = 50,0 + 0,0 – 1,0 – 7,0 = 42,0
x = 42,0 / 0,35 = 120 km
2) Båndbreddeberegning
En bithastighet på 20 Gbit/s krever en båndbredde på B = 10,0 GHz
Dispersjonen τ = 2,7 [ps/(nm·km)] · x [km] ·2,0 [nm] = 5,4 · x [ps]
𝐵 = 10,0 ∙ 109 =

𝑥=

10,0 ∙

0,44
𝑥 ∙ 5,4 ∙ 10−12

0,44
0,44
=
= 8,1 𝑘𝑚
−12
∙ 5,4 ∙ 10
54 ∙ 10−3

109

Maks kabellengde er begrenses av båndbredden, og er 8,1 km.
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d) Hvorfor er cut-off bølgelengden på en SM fiber oppgitt i databladet? Hva bruker du denne
info til?

Cut-off bølgelengden på en singel mode fiber er den bølgelengden hvor singlemodefiberen går over til å bli en multimodusfiber. Man må da passe på å velge en lyskilde som
lyser med en bølgelengde som er større enn cut-off bølgelengden.

Hvis f.eks cut-off bølgelengden er på 1260 nm, kan man velge en lyskilde på 1300 nm,
som er større (lengre bølgelengde) enn 1260 nm.
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