
Lösningar, Exempel-tenta 1 
Detta är våra förslag till lösningar av tentauppgifterna. Andra lösningar och svar kan också ge poäng 

på uppgiften beroende på hur lösningarna och svaren var formulerade.  

1.    

a. Frekvensmodulering används för analog transmission där binärdata skickas som 

analoga signaler. En bärfrekvens (sinussignal) ändras (moduleras) för att 

representera 1:or och 0:or. Frekvensmodulering baseras på att sinussignalens 

frekvens ändras, så att en 1:a har en frekvens (kring bärfrekvensen) och en 0:a har en 

annan.   

b. Inkommande ramar identifieras med hjälp av flaggor, vilket är ett överenskommet 

bitmönster som inleder (och ibland avslutar) varje ram. Bitmönstret får inte 

förekomma någon annanstans i ramen.  

c.  

 

Manchester: 

Amplitudbyte i mitten av varje bit
0: Byte från hög till låg amplitud 
1: Byte från låg till hög amplitud

Differential Manchester: 

Amplitudbyte i mitten av varje bit och
0: Byte av amplitud i början av biten.
1: Ej byte av amplitud i början av biten  

d.    

(i) För att minska kvantiseringsfelet behövs fler bitar i kodningen av signalen så att vi 

kan ha fler amplitudnivåer. Om vi ökar antalet bitar men behåller samma 

samplingsfrekvens kommer bithastigheten ut från PCM-kodaren att öka. 

(ii) För att få med fler frekvensen i den kodade signalen krävs en högre 

samplingsfrekvens. Om vi samplar oftare med samma antal amplitudnivåer kommer 

bithastigheten ut från PCM-kodaren att öka.  

 

 

 



2.    

a. Synkron tidsmultiplexering innebär att varje kanal får skicka data i en tidslucka i en 

ram. Mellan ramarna kan det finnas synkroniseringsbitar. Om någon kanal inte har 

något att skicka går tidsluckan tom. Statistisk (ej statisk!) tidsmultiplexering innebär 

att data delas in i paket och läggs i en buffert i multiplexorn. Sedan skickas data i den 

takt den kommer in. Exempel nedan: 
Synkron tidsmultiplexering:

Statistisk tidsmultiplexering:

 
b. Wifi-nät är trådlösa nät som baseras på IEEE 802.11. Trådlösa signaler utsätts för 

många störningar (tex brus och interferens) vilka såklart ökar ju längre bort från 

accesspunkten en terminal finns. Dessutom dämpas signalerna när de skickas. IEEE 

802.11 bygger på ett MAC-protokoll som är ”contention based”. Detta innebär att ju 

längre bort från accesspunkten en terminal finns, desto längre tid tar det för signalen 

att nå andra terminaler, vilket innebär att risken för kollision ökar.  

c. ARP (Address Resolution Protocol) är ett protokoll som används inom det lokala 

nätet för att kunna mappa kända nätadress (IP-adress) till terminalernas länkadress 

(MAC-adress). ARP arbetar alltså mellan nätskiktet och länkskiktet. 

d. ICMP (Internet Control Message Protocol) är ett hjälp-protokoll till IP. Det kan 

användas för att skicka olika förfrågningar (queries) på IP-nivån. Exempel är echo-

request och reply som används av ping. Det används även för att felrapportera om 

ett IP-paket inte kommit fram. Ett exempel är Time Exceeded som skickas om ett IP-

paket har kastats bort eftersom det har gjort för många router-hopp. Detta används 

bland annat av traceroute. 

3.    

a. De tre olika adresserna tillhör olika protokollskikt. MAC-adressen tillhör länkskiktet 

och anger din adress i det lokala nätet. IP-adressen tillhör nätskiktet och anger din 

adress på det globala Internet. Detta för att IP-paketen ska ta rätt väg genom 

Internet. Portadressen tillhör transportskiktet och anger vilken applikation IP-

paketen ska till. I detta exempel används http för att hämta en websida och då måste 

paketen levereras till den webbrowser som du använder.   

b. Transportskiktets uppgift är att överföra data mellan två applikationsprocesser. 

c. Autentisering innebär att en enhet bevisar sin identitet (alternativt att man bevisar 

att ett meddelande kommer från just denna enhet). Detta kan göras med tex. digitala 

signaturer, lösenord eller challenge-response metoder.  



d. På Internet skickas protokollinformation tillsammans med data, genom att använda 

headers eller speciella protokoll-paket. I telenätet separeras protokoll-information 

från data. All protokoll-information skickas i ett eget nät som är paketförmedlat. 

Data skickas sen i ett transportnät som är kretskopplat. Förbindelser kopplas först 

upp med hjälp av protokoll-kommunikation och sedan skickas data genom 

transportnätet.   

4.  

a. 1-(1-0.005)1204  ≈ 99% 

b.  

i. Ej korrekt mottaget 

 

1 1 

 
1 0 0 1 

0 0 1 1 

1 1 1 1 

0 0 1 1 

ii. Ej korrekt mottaget 

1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1                 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

  

1 0 1 1             

  

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

    

1 0 1 1         

    

0 1 0 0 1 1 1 1 

     

1 0 1 1       

     

0 0 1 0 1 1 1 

       

1 0 1 1   

       

0 0 0 0 1 

 



c.  

 
1.1723 Mpbs   

5.  

a. IP Destination: 0x 82 ed 1c 28 = 130.237.203.234  

b. Nej, IP-headerns längd är satt till 5 i alla paket. 

c. Ethernet destination: 0x 00 00 5e 00 01 01 

d. TTL: 0x02 = 2 

e. Traceroute. Alla IP-paket skickas till samma destination men med ökande TTL-värde. 

f. Traceroute baseras på att den router som kastar ett IP-paket eftersom TTL-värdet 

räknats ner till noll skickar tillbaka ett ICMP Time Exceeded till sändaren. Dessa 

meddelanden saknas i konversationen. Dessutom saknas det slutgiltiga ICMP Echo 

Reply från destinationen.  

6.    

a. De datorer (A, B, C) som är kopplade till Wifi kan inte skicka samtidigt. Dator D, E, och 

DNS kan skicka samtidigt, både med varandra och med en av datorerna kopplade till 

Wifi-nätet. 

b. A ser på D:s IP-adress att D ligger på andra subnätet. Om alla adress-cacher är 

tomma så måste A först skicka ut en ARP-request för att få routerns MAC-adress som 

dator C ser. Routern skickar en ARP-reply direkt till A men eftersom det är ett 

okrypterat Wifi så ser Dator C detta meddelande också. Sedan skickar A ett IP-paket 

med C:a IP-adress och routerns MAC-adress som C också ser. Detta innebär att C har 

sett följande adresser efter kommunikationen: A:s IP- och MAC-adress, Router:s IP- 

och MAC-adress, D:s IP-adress.    

c. Varje nät har 4 klienter och behöver därför 6 adresser -> Log2(6) = 3 bitar. 

Därav, två möjliga nätadresser 135.235.80.248/29 och 135.235.80.2.240/29. Dock är 

flera lösningar korrekta. Broadcastadresserna är 135.235.80.255 och 135.235.80.247, 

respektive. 

tx_rate = 10*10^6; 

d = 500; 

p_rate = 2*10^8; 

t_p = 10*10^-6; 

data = 4380; 

frame_max = 1460; 

tcp_ACK = 60; 

 

d_time = nbr_frames*(t_frame_tx+t_p) + t_p + 2*500/p_rate + 

tcp_ACK*8/tx_rate 

d_throughput = data/d_time 

 

1.1723e+06 



d. Följande meddelanden kommer att skickas i nätet: 

Typ: From MAC: From IP: To MAC: To IP: 

ARP request 
(Vilken MAC har 
DNS?) 

E - broadcast DNS 

ARP reply DNS DNS E - 

DNS request 
(IP for 
www.mypage.se?) 

E E DNS DNS 

DNS reply 
(www.nyheter.se 
har IP Webbserver) 

DNS DNS E E 

ARP request 
(Vilken MAC har 
Router?) 

E - Broadcast Router 

ARP reply Router Router E  

http request E E Router Webbserver 

Router skickar 
vidare http request 

Router A okänd Webbserver 

 

7.  

a. Routrar som använder sig av distance vector routing känner till hur man når ett 

nätverk genom att de vet vilken nod de ska skicka ett paket till för att slutligen nå 

detta nätverk. Varje router vet vilka nät de är kopplade till och periodvis delar med 

sig av den informationen till alla sina grannar. 

b. R5s initiala tabel: 

Nätverk Nästa nod Hopp 

10.0.31.128/24 - - 

10.0.32.128/24 - - 

10.0.33.128/24 - - 

10.0.34.128/24 - - 

 

c.  R1->R2, R3->R4, R2->R4 & R5 , R4->R2 & R5 

 

R4 efter (R2->R4 & R5) 

Nätverk Nästa nod Hopp 

10.0.31.128/24 10.0.10.3 1 

10.0.32.128/24 - - 

10.0.10.128/24 - - 

10.0.4.128/24 - - 

10.0.2.128/24 10.0.10.3 1 

 

 



R5 efter (R2->R4 & R5) 

Nätverk Nästa nod Hopp 

10.0.31.128/24 - - 

10.0.32.128/24 - - 

10.0.10.128/24 10.0.31.1 1 

10.0.2.128/24 10.0.31.1 1 

10.0.33.128/24 - - 

10.0.34.128/24 - - 

 

R2 efter (R4->R2 & R5) 

Nätverk Nästa nod Hopp 

10.0.31.128/24 - - 

10.0.32.128/24 10.0.31.4 1 

10.0.10.128/24 - - 

10.0.2.128/24 - - 

10.0.4.128/24 10.0.31.4 1 

 

R5 efter (R4->R2 & R5) 

Nätverk Nästa nod Hopp 

10.0.31.128/24 - - 

10.0.32.128/24 - - 

10.0.10.128/24 10.0.32.1 1 

10.0.2.128/24 10.0.31.1 1 

10.0.33.128/24 - - 

10.0.34.128/24 - - 

10.0.2.128/24 10.0.32.1 1 

 

d. I Link State routing används en kostnad för att vikta alla möjliga vägar. En router är 

medveten om alla tillgängliga möjliga vägar i nätverket och bygger upp en egen karta 

över nätverket. 

e. Router R5 skickar ut som initiala routing tabell 

Nätverk Nästa nod Kostnad 

10.0.31.128/24 - 9 

10.0.32.128/24 - 1 

10.0.33.128/24 - 2 

10.0.34.128/24 - 3 

 

 

 



f. Den slutgiltiga tabellen för R5 

Nätverk Nästa nod Kostnad 

10.0.31.128/24 10.0.32.1 3 

10.0.32.128/24 - 1 

10.0.33.128/24 - 2 

10.0.34.128/24 - 3 

10.0.2.128/24 10.0.32.1 6 

10.0.4.128/24 10.0.32.1 5 

10.0.10.128/24 10.0.32.1 2 

 


