
LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) 

ETS052 Datorkommunikation 

Sluttentamen: 2014-10-29, 14-19 

Instruktioner: Svara tydligt på varje uppgift. Du får lov att använda en miniräknare. Alla svar 

och uträkningar måste vara väl motiverade!  

Denna tenta kan ge max 80 poäng. Resultatet på tentan kommer att adderas med ditt resultat 

från duggan. Den totala poängen kommer att ge dig följande betyg:  

<40: Underkänd; 41-55: Betyg 3; 56-70: Betyg 4; >70: Betyg 5.  

****************************************************************************** 

1.             (10p) 

a. Förklara vad frekvensmodulering (FSK) är!      (2p) 

b. Förklara hur länkskiktet kan identifiera inkommande ramar i bitströmmen som  

levereras från fysiska skiktet.    .    (2p) 

c. Förklara skillnaden mellan Manchesterkodning och Differential Manchesterkodning (3p) 

med hjälp av bitströmmen 10011111.  

d. Pulse Code Modulation (PCM) används i telefonisystem för att A/D-omvandla  (3p)  

telefonsignalen. PCM består av tre delmoment: Sampling, kvantisering och  

kodning. 

i. Förklara hur man kan minska kvantiseringsfelet. Hur påverkar detta bit- 

hastigheten ut från PCM-kodaren? 

ii. Anta att man vill öka frekvensbandet i den PCM-kodade signalen. Vad  

ska man då göra och hur påverkar detta bithastigheten ut från PCM-kodaren? 

 

2.               (10p) 

a. Anta att tre kanaler ska multiplexeras på samma fysiska länk. Visa hur detta kan (3p) 

göras med synkron tidsmultiplexering och statistisk tidsmultiplexering.  

b. Ge minst två bra anledningar till att ett WiFi-nät (IEEE 802.11) bara fungerar på  

ett väldigt begränsat avstånd från accesspunkten.     (3p) 

c. Vad används ARP till?         (2p) 

d. Ange ett par användningsområden för ICMP.      (2p) 

 

 

 

 

 



3.                (10p) 

a. Om du är kopplad till ett Ethernet och surfar på Internet har din dator en MAC-adress 

en IP-adress, och en portadress. Förklara varför din dator behöver tre olika adresser 

för att du ska kunna komma åt en webbsida.       (3p) 

b. Vilken funktion har transportskiktet i OSI-modellen?     (2p) 

c. Autentisering är ett centralt begrepp inom datasäkerhet. Förklara vad   (2p)  

autentisering innebär. 

d. Hur skickas protokollinformation och data i det fasta telenätet jämfört med  (3p) 

Internet? 

 

4.             (10p)  

a. Anta att en länk har en bitfelsannolikhet på 0,005. Vad är sannolikheten att man (2p)  

måste skicka om sitt paket på 1024 bitar på grund av bitfel? 

 

b. Anta att vi har tagit emot meddelandet 100100111111. 

i. Givet att en 4-bitars kontrollsumma (checksum) används. Har (2p) 

meddelandet tagits emot korrekt? Motivera ditt svar! 

ii. Givet att en CRC med generatorpolymom x3+x+1 används, har  (2p) 

meddelandet tagits emot korrekt? Motivera ditt svar! 

 

c. Dator A vill skicka 4380 bytes applikationsdata till dator B med TCP/IP över  (4p)  

500m Ethernet-länk med transmissionshastighet 10 Mbps. Utbredningshastigheten  

i överföringsmediet är 2*108m/s. Mottagaren och sändaren har en behandlingstid  

på 10 μs mellan varje ram. Varje TCP datasegment måste få plats i en Ethernet-ram.  

Ett TCP ACK antas vara totalt 60 Bytes lång. Vad blir överföringshastigheten  

om vi antar att TCP använder en vanlig Go-back-N ARQ med sändfönster 7 och 

du kan bortse från SYN/FIN-paket? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  Givet följande Ethernetramar där Preamble och SFD är borttagna.     (10p) 

 

Ram 1 

00 00 5e 00 01 01 14 da e9 68 5b 62 08 00 45 00 

00 5c 4c 72 00 00 01 01 7f 44 82 eb cb ea 82 ed 

1c 28 08 00 f7 53 00 01 00 ab 00 00 00 00 00 00 

... 

 

Ram 2 

00 00 5e 00 01 01 14 da e9 68 5b 62 08 00 45 00 

00 5c 4c 75 00 00 02 01 7e 41 82 eb cb ea 82 ed 

1c 28 08 00 f7 50 00 01 00 ae 00 00 00 00 00 00 

... 

 

Ram 3 

00 00 5e 00 01 01 14 da e9 68 5b 62 08 00 45 00 

00 5c 4c 78 00 00 03 01 7d 3e 82 eb cb ea 82 ed 

1c 28 08 00 f7 4d 00 01 00 b1 00 00 00 00 00 00 

... 

 

Ram 4 

00 00 5e 00 01 01 14 da e9 68 5b 62 08 00 45 00 

00 5c 4c 7b 00 00 04 01 7c 3b 82 eb cb ea 82 ed 

1c 28 08 00 f7 4a 00 01 00 b4 00 00 00 00 00 00 

... 

 

a. Vad är IP-paketens slutliga destination? Motivera ditt svar!     (2p) 

b. Har något av IP-paketen några options? Motivera ditt svar!    (1p) 

c. Till vilken nod på den lokala länken skickas paketen? Motivera ditt svar!  (1p) 

d. Hur många hopp kan IP-paketet i Ram 2 göra innan det slängs? Motivera ditt svar! (2p) 

e. Alla ramar tillhör samma konversation (eller applikation). Vilken typ av  

konversation (applikation) tror du att ramarna representerar? Motivera ditt   (2p) 

svar! 

f. Ramarna ovan är endast de som skickas, de som tas emot saknas. Utifrån ditt svar (2p)  

i e, vilka ramar/paket saknas i konversationen? Motivera ditt svar!  

 

 

 



 

6. I denna uppgift fokuserar vi på nätet 135.235.80.0/n i figuren nedan. Vi antar (15p)  
för  enkelhetens skull att WiFi-nätet baseras på någon okrypterad IEEE 802.11- 
standard, att accesspunkten arbetar på länkskiktet (som en switch), samt att  
Dator D och E (och DNS-servern) inte ”hör” kommunikationen i WiFi-nätet.   
 
  

”Internet”

Webbserver
www.nyheter.se

Ethernet-
switch

WiFi 
accesspunkt

Router

Dator A

Dator B

Dator C

Dator D

Dator E

DNS

Nät 135.235.80.0/n

Subnät 1 Subnät 2

 

 

a. Vilka datorer kan skicka data samtidigt i nätet?      (2p) 
b. Anta att alla adress-cacher är tomma. Vilka adresser kommer Dator C ha sett  (3p) 

efter att Dator A har skickat ett IP-paket till Dator D (A vet D:s IP-adress)? 
c. Konfigurera lämpliga IP-adressblock för de två subnäten enligt CIDR. Vad blir  

broadcast-adresserna?         (3p) 
d. Anta återigen att alla adress-cacher är tomma. Dator E vill hämta en webbsida från (7p) 

webservern www.nyheter.se. Förklara vad som kommer att hända i nätet utifrån  
vilka protokoll-meddelanden som kommer att skickas på olika OSI-skikt (eventuella 
TCP/UDP-meddelanden kan ignoreras).  Ange även samtliga sändar- och  
mottagaradresser för alla meddelanden.  

 



 

7. Nedanstående nätverk kommer att användas i denna uppgift.   (15p) 
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Vi antar först att nätet använder ett Distance Vector baserat routingprotokoll. 

a. Beskriv grundprinciperna för Distance Vector baserade routingprotokoll.  (2p) 

b. Hur ser router R5:s initiala routingtabell ut?      (1p) 

c. Hur ser router R5:s slutgiltiga routingtabell ut efter att nätet konvergerat? (4p) 

Visa alla steg. 

 

Vi antar nu att nätet istället använder ett Link State baserat routingprotokoll.  

d. Beskriv grundprinciperna för Link State baserade routingprotokoll.   (2p) 

e. Beskriv innehållet i det första meddelande som router R5 skickar.    (1p) 

f. Hur ser R5:s slutgiltiga routingtabell ut efter att nätet konvergerat?  (5p)  

Visa alla steg.  

 


