
LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) 
ETS052 Datorkommunikation 
Sluttentamen: 2015-10-30, 08-13 

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. Varför används flaggor och hur förhindrar man att en flagga identifieras på 

felaktigt sätt? (2p) 
b. Förklara hur brus kan påverka bitströmmar med olika bithastigheter. (2p) 
c. Beskriv PCM och hur det kan användas om vi har en signal med högsta frekvens 

10 kHz som vi vill kunna koda med 7 bitar. (3p) 
d. Beskriv de tre grundläggande metoderna för modulering (gärna med en bild). (3p) 

 
 

2. (10p) 
a. Förklara vad en kollionsdomän är! (2p) 

b. Förklara vad “hidden terminal problem” är samt hur IEEE 802.11 har löst detta. (3p) 
c. Förklara syftet med ett nätprotokoll och varför det behövs! (2p) 
d. Beskriv minst tre grundläggande begrepp i datasäkerhet! (3p) 

 

3.  (10p) 

a. Till vilka skikt i OSI-modellen hör följande begrepp (motivera dina svar):  
Manchesterkodning, portadress, URL, router, CSMA/CD,  brus, CIDR,  
Go-back-N ARQ (4p) 

b. Vad används DNS till? (2p) 
c. Förklara kortfattat hur ett mobilt accessnät är uppbyggt! (3p) 
d. Förklara en grundläggande skillnad mellan 3G (UMTS) och 4G (LTE) (1p) 



4. (10p) 

a. Antag att en kanal har en hög spänning (+1V) när inget skickas och att  
meddelanden kodas med differential manchester. Avkoda följande kompletta  
sekvens som skickas över kanalen. (3p) 

 
 
b. Antag att en 4-bitars CRC med generatorpolynom C(x) = x4+x3+1  har använts. 

Har meddelandet 10001110111 tagits emot korrekt? Motivera ditt svar! (3p) 
 

c. I uppgifterna nedan betraktas ett 802.11b (WiFi) nätverk. Nätverket består av  
en klient (host) och en accesspunkt (basstation). Klienten och accesspunkten  
är placerade 20 meter från varandra. Följande är känt:  
  

Lager 1  Lager 2 

Transmissionshastighet: 11 Mbps  DIFS (Interframe time): 50 μs 

Utbredningshastighet: 200×106 m/s  SIFS (Packet inspection time): 10 μs 

Klienter: 1  RTS (Ready To Send): 160 bitar 

Kanal: 6  CTS (Clear To Send): 112 bitar 

Maximal räckvidd: 45 m  ACK: 112 bitar 

 
i. Klienten vill skicka 2 kilobytes data via accesspunkten. Antag att  

kanalen är ledig. Hur lång tid tar det? Visa uträkningarna! (2p) 
ii. Vad är den teoretiskt minsta ramstorleken i detta system 

för att kunna upptäcka en kollision? Motivera med uträkningar! (2p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Givet följande Ethernet-ram som bär ett IP-paket.  
Preamble och SFD är borttagna. (10p) 

00 05 73 a0 07 d1 68 a3 c4 f9 49 f6 86 dd 60 00 
00 00 00 14 06 40 20 01 04 70 e5 bf de ad 49 57 
21 74 e8 2c 48 87 26 07 f8 b0 40 0c 0c 03 00 00 
00 00 00 00 00 1a f9 c7 00 19 03 a0 88 31 95 63 
97 d0 50 10 00 40 0d 6f 00 00 

 
a. Vad enkapsulerar Ethernet-ramen? Motivera ditt svar! (2p) 
b. Mellan vilka lager-3-adresser skickas paketet? Motivera ditt svar! (2p) 
c. Överförs sekvensen, som det ovanstående paket är en del av, på ett  

tillförlitligt sätt? Motivera ditt svar! (2p) 
d. Med vilken portar sker kommunikationen? Motivera ditt svar! (2p) 
e. Ramen ovanför innehåller minst två fel, vilka? Motivera ditt svar! (2p) 
 
 
6.  I denna uppgift fokuserar vi på nätet 135.230.15.0/24 som är indelat i två subnät.  
Tabellen nedan visar meddelanden som skickats i nätet. Lös uppgifterna nedan och  
tänk på att alla dina svar ska vara tydligt motiverade. (15p) 
 

 
 
 
 
 



Meddelande Sändare Mottagare 

ARP Request MAC(A), IP(135.230.15.131) MAC(Broadcast), IP(135.230.15.140) 

ARP Reply MAC(C), IP(135.230.15.140) MAC(A), IP(135.230.15.131) 

IP-paket MAC(A), IP(135.230.15.131) MAC(Router), IP(135.230.15.3) 

IP-paket MAC(Router), IP(135.230.15.131) MAC(B), IP(135.230.15.3) 

DNS Request MAC(B), IP(135.230.15.3) MAC(DNS), IP(135.230.15.5) 

DNS Reply MAC(DNS), IP(135.230.15.5) MAC(B), IP(135.230.15.3) 

http Request MAC(B), IP(135.230.15.3) MAC(Router), IP(135.230.15.145) 

ARP Request MAC(Router), IP(135.230.15.129) MAC(Broadcast), IP(135.230.15.145) 

ARP Reply MAC(WWW), IP(135.230.15.145) MAC(Router), IP(135.230.15.129) 

http Request MAC(Router), IP(135.230.15.3) MAC(WWW), IP(135.230.15.145) 

ICMP Echo Request MAC(C), IP(135.230.15.140) MAC(Router), IP(D) 

ICMP Echo Reply MAC(Router), IP(D) MAC(C), IP(135.230.15.140) 

 
a. Hur många hosts kan vara kopplade till nätet 135.230.15.128/26? (2p) 
b. Till vilket nät är host C kopplad? (2p) 
c. Till vilket nät är host B kopplad? (2p) 
d. Till vilket nät är DNS-servern inkopplad? (2p) 
e. Till vilket nät är WWW-servern inkopplad? (2p) 
f. Var finns host D? (2p) 
g. Anta att vi ska koppla in ett subnät till. Ange ett lämpligt 

adressblock för detta subnät. (3p) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  I denna uppgift förutsätts nätarkitekturen i figuren nedan. (15p) 

Routingtabellerna nedan och det nät de representerar är  
avsedda för uppgifter 7 a och b. 
Antag att nätverket har tio subnät {1...10} där nät {6,7,9,10} är stub nät,  
det vill säga de ansluter till endast en router. Näten är sammankopplade  
av sex routrar {A...F}. Nedan finner du en ögonblicksbild av routingtabellerna 
för fyra av routrarna. Antag även att routrarna använder ett  
Distance Vector-baserat routingprotokoll. 

Router A  Router B  Router D  Router C 

Nät Hopp Nästa nod  Nät Hopp Nästa nod  Nät Hopp Nästa nod  Nät Hopp Nästa nod 

1 - -  1 - -  3 - -  2 - - 

3 - -  2 - -  5 - -  9 - - 

5 2 D  4 - -  7 - -     

6 - -  5 1 E  8 1 E     

7 1 D  8 1 E         

8 2 D  9 1 C         

    10 2 E         

 
a. Beskriv grundprinciperna för Distance Vector-baserade routingprotokoll. (2p) 
b. Rita upp hela nätet med alla subnät och routrar, samt ange de initiala 

routingtabellerna för routrarna E och F. (5p) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nätverket nedan är avsedd för uppgifter 7 c till e.  
Antag att routrarna använder ett Link State-baserat routingprotokoll. 

 
 

c. Beskriv grundprinciperna med Link State-baserade routingprotokoll. (2p) 
d. Beskriv innehållet i det första meddelande som router A skickar. (1p) 
e. Hur ser router A:s slutliga routingtabell ut efter att nätet konvergerat?  

Visa alla steg! (5p) 


