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Opmerkingen:
• Alleen 1 dubbelzijdig blad met aantekeningen / samenvatting (ongeacht lettergrootte /
dichtheid) en een woordenboek zijn toegestaan als hulpmateriaal. Het gebruik van het
boek van Kurose en Ross of enig ander materiaal is niet toegestaan.
• Gebruik van PDA, laptop computer, mobiele telefoon, enz., is niet toegestaan. Schakel
je mobiele telefoon uit en berg hem op.
• Geef je antwoorden op deze bladen.
• Aanduidingen zoals “[10]” bij vragen betekenen dat je 10 punten voor die vraag kunt
verdienen.
• Vul je naam, studentnummer, enz., bovenaan deze bladzijde in.
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Lijst van afkortingen:
ACK

ACKnowledgement

AIMD

Additive Increase Multiplicative Decrease

ARP

Address Resolution Protocol

CIDR

Classless InterDomain Routing

CRC

Cyclic Redundancy Check

DNS

Domain Name System

HTML

HyperText Markup Language

HTTP

HyperText Transfer Protocol

IP

Internet Protocol

LAN

Local Area Network

MAC

Medium Access Control

MIAD

Multiplicative Increase Additive Decrease

MSS

Maximum Segment Size

RTT

Round Trip Time

TCP

Transmission Control Protocol

UDP

User Datagram Protocol

VC

Virtual Circuit
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1) Algemene vragen [10]
Geef van ieder van de volgende stellingen aan of deze waar of niet waar is. Omcirkel het
juiste antwoord. [Let goed op: goed: +1 punt; fout: -1 punt; geen antwoord: 0 punten]
a) Data-transport op basis van pakketschakelen is altijd connectie-georienteerd.
waar / niet waar
b) Bij hybrid fiber coaxial cable (HFC) als access netwerk ben je voor je eigen downloadkwaliteit afhankelijk van het download-gedrag van je buren.
waar / niet waar
c) In IP wordt op basis van virtual circuit identifiers geforward.
waar / niet waar
d) Een gelaagde protocol-structuur voorkomt dat zaken als hertransmissie en foutcorrectie
dubbel worden uitgevoerd.
waar / niet waar
e) Een juiste waarde van de TCP time-out is van groot belang voor een eerlijk en efficient
gebruik van het internet.
waar / niet waar
f) DNS caching maakt dat de load-distributie functionaliteit van DNS minder effectief is.
waar / niet waar
g) Met behulp van een cyclic redundancy check kun je zekerstellen dat alle bitfouten in
een frame worden ontdekt.
waar / niet waar
h) Tijdens head-of-the-line (HOL) blocking worden sommige pakketten vertraagd terwijl
er geen congestie op de voor die pakketten relevante uitgaande output port heerst.
waar / niet waar
i)

Het beoogde doel van TCP flow control is anders dan dat van TCP congestion control.
waar / niet waar

j)

Go-Back-N en Selective Repeat zijn equivalent in geval N=1.
waar / niet waar
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2) Een web-gebaseerde kunstgallerie [14]
We beschouwen een web-gebaseerde kunstgallerie. Geinteresseerden kunnen deze gallerie
bezoeken met behulp van een normale web-browser. De gallerie-website draait op een
server WS, de geinteresseerden draaien hun web-browser op een client machine CL. In
eerste instantie gaan we er van uit dat gewerkt wordt met statische web-pagina’s. De
homepage van de website heeft een grootte van O bits, hetgeen precies neerkomt op 3 keer
de MSS. De beschikbare transmissiesnelheid tussen CL en WS is RA bits/seconde.
Neem aan dat de round-trip tijden (RTT) geen constante lengte hebben, d.w.z., de i-de RTT
tussen CL en WS heeft lengte RTTAi. Als applicatieprotocol tussen CL en WS wordt
HTTP/1.1 gebruikt, met vaste window-grootte WA=4. Propogatievertragingen mogen
worden verwaarloosd.
a) Geef een expressie voor de response time RA (de tijd die verloopt tussen de eerste HTTP
request door CL en het ontvangen van het laatste antwoordbit van de WS bij CL) voor
het laden van de statische homepage van de gallerie website.[2]

RA =

b) De opzet van de website wordt nu veranderd. Er wordt voortaan gebruik gemaakt van
dynamische pagina’s die bestaan uit een basisframe (van verwaarloosbare omvang, in
termen van bits) met daarin een aantal ingebedde objecten (plaatjes van kunstobjecten).
Daartoe wordt de WS uitgebreid met een op een andere machine draaiende databankserver (DBS). De WS vraagt de gewenste objecten, in een keer, aan bij de DBS.
Om de gewenste plaatjes te kunnen zien moet CL parameters doorgeven aan de WS (die
ze vervolgens weer doorgeeft aan de DBS); welke 2 methodes, ongelijk cookies, biedt
HTTP daartoe? [1]

c) Voor de communicatie tussen WS en DBS wordt gebruik gemaakt van TCP. Er wordt
een vaste window grootte WB=2 gehanteerd, de transmissiesenleheid tussen WS en DBS
bedraagt RB bits per seconde en de aangevraagde plaatjes beslaan gezamelijk wederom
O bits, hetgeen neerkomt op 3 keer de MSS. De WS bouwt een (1) object van het
basisframe en de zojuist-opgehaalde plaatjes, en stuurt dat als een enkelvoudig object
terug naar de CL.
B

B

Vul onderstaand tijd-sekwentie-diagram zo volledig mogelijk aan. Geef duidelijk aan
welke segmenten worden verstuurd en geef aan wat het type van de segmenten (TCPAck, TCP-Syn, TCP-Fin, etc.) is. [3]
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d) Neem aan dat de round-trip tijden (RTT) tussen WS en DBS ook geen constante lengte
hebben, d.w.z., de i-de RTT tussen WS en DBS heeft lengte RTTBi . Geef een expressie
voor de databank response tijd RB, die verloopt tussen het moment dat de WS een
aanvraag begint en het laatste bit van de DBS is ontvangen door de WS. [4]
B

RB =
B
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e) Hoe verandert de onder deelopgave d) berekende response tijd in geval niet TCP wordt
gebruikt maar UDP? [2]

R’B =
B

f) Onder welke omstandigheden, in bovengeschetste context, vindt je het gebruik van
UDP in plaats van TCP verantwoord? Besteed in je antwoord aandacht aan flow control
en betrouwbaarheidsaspecten. [2]
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3) TCP Congestion Control [18]
Beschouw het volgende verloop van de grootte van het TCP congestion window als functie
van de tijd. De gebruikte versie van TCP is TCP Reno (TCP met fast retransmit en fast
recovery).
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a) Gedurende welk tijdsinterval werkt congestion avoidance? Gedurende welk tijdsinterval
slow start? [2]

b) Wat is de initiele waarde van de variabele Threshold (tijdens de 1ste
transmissieronde)? [2]

In de onderstaande vragen moet je aangeven hoe het verloop is van de grootte van het
congestion window vanaf transmissieronde 8. Hierbij is gegeven dat op twee momenten
pakketverlies wordt gedetecteerd, en wel als volgt:
1) Direct na transmissieronde 10 wordt pakketverlies gedetecteerd door de
ontvangst van 3 duplicate ACKs.
2) Direct na transmissieronde 12 wordt pakketverlies gedetecteerd door het
optreden van een time-out.
c) Wat is de grootte van het congestion window tijdens transmissieronde 12? [2]

d) Wat is de waarde van de variabele Threshold tijdens de 13e transmissieronde? [2]

e) Wat is de grootte van het congestion window tijdens transmissieronde 16? [2]
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In de rest van deze opgave gaan we de fairness van TCP bekijken. We nemen aan dat twee
TCP connecties (connection 1 & connection 2) een bottleneck link met transmissie rate R
delen. De twee connecties hebben dezelfde MSS en RTT, dus wanneer ze dezelfde
congestion window grootte hebben, hebben ze ook dezelfde throughput. Onderstaand
diagram illustreert hoe het Additive Increase Multiplicative Decrease (AIMD) mechanisme
van TCP uiteindelijk een eerlijke verdeling van de bandbreedte oplevert.

equal bandwidth share

Connection 2 throughput

R

D
B

C

A

Connection 1 throughput

R

f) Welke fase van de TCP congestion control representeert de pijl van A naar B in
bovenstaande figuur? [2]

g) Welk aspect van TCP congestion control representeert de pijl van B naar C? [1]
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Stel je voor dat gedurende de Additive Increase connection 2 zijn window steeds met 2 maal
de MSS verhoogt, terwijl connection 1 zijn congestion window met 1 maal de MSS
verhoogt.
h) Laat in onderstaand diagram zien hoe de throughputs (en congestion windows) zich
ontwikkelen, uitgaande van punt A. Hoe zal de uiteindelijke bandbreedte verdeling zijn
tussen connection 1 en connection 2? [3]

equal bandwidth share

Connection 2 throughput

R

A

Connection 1 throughput

R

Stel dat TCP niet AIMD maar MIAD (Multiplicative Increase Additive Decrease) zou
gebruiken.
i)

Laat in onderstaand diagram zien hoe de throughputs (en congestion windows) zich
ontwikkelen, uitgaande van punt A. [2]

equal bandwidth share

Connection 2 throughput

R

A

Connection 1 throughput

R
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4) Routering [16]
a) Geef 2 belangrijke functies van de netwerk laag. [2]

b) Geef de 2 belangrijkste redenen waarom hierarchische routering gebruikt wordt
(bijvoorbeeld in het Internet). [2]

Beschouw nu het volgende netwerk met de daarin aangegeven link-kosten:
4
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A

1
1
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c) Gebruik Dijkstra’s kortste-pad-algoritme om de kortste paden van node A naar alle
andere nodes te berekenen. Gebruik het algoritme om de volgende tabel in te vullen,
waarin N’ de verzameling van al afgehandelde nodes is, D(x) de afstand tot node x, en
p(x) de voorganger van x op het kortste pad van A naar x. [4]
step

N’

D(B), p(B)

D(C), p(C)

D(D), p(D)

D(E), p(E)

0
1
2
3
4

{A}

4,A

1,A

∞

∞

Een alternatief algoritme voor het bepalen van kortste (of goedkoopste) paden is het
distance-vector-algoritme. In de rest van deze opgave richten we ons op dit algoritme, en in
het bijzonder op node A, en het gezichtspunt dat node A heeft op het hierboven gegeven
netwerk. In deelopgave c t/m f gaan we uit van het gebruik van het standaard distancevector-algoritme, zonder poisoned reverse. Op tijdstip t0, na convergentie van het distancevector-algoritme, heeft node A de volgende afstandtabel gecreëerd. Hierbij geeft de regel
van A, A’s eigen distance vector. De regels van B en C geven de distance vectors, zoals A
ze heeft ontvangen van B, respectievelijk C.
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A
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d) Enige tijd later, op tijdstip t1 (t0<t1), ontdekt node A dat de kosten van de link van node
A naar node B gewijzigd zijn van 4 naar 2. Als gevolg hiervan verandert de afstandtabel
van node A. Geef alle waarden van de afstandtabel in de onderstaande tabel aan. [2]
Cost to

A

from

A

B

C

D

E

A (computed)
B (received)
C (received)

e) Weer enige tijd later, op tijdstip t2 (t0<t1<t2), ontvangt node A een nieuwe distance
vector van node B. Deze luidt
DB = [DB(A), DB(B), DB(C), DB(D), DB(E)] = [2, 0, 4, 2, 1].
Als gevolg hiervan verandert de afstandtabel van node A. Geef alle waarden van de
afstandtabel in de onderstaande tabel aan. [2]
B

B

B

B

B

B

Cost to

A

from

A

B

C

D

E

A (computed)
B (received)
C (received)

f) Weer enige tijd later, op tijdstip t3 (t0<t1<t2<t3), ontvangt node A een nieuwe distance
vector van node C. Deze luidt
DC = [DC(A), DC(B), DC(C), DC(D), DC(E)] = [1, 3, 0, 4, 5].
Als gevolg hiervan verandert de afstandtabel van node A. Geef alle waarden van de
afstandtabel in de onderstaande tabel aan. [2]
Cost to

A

from

A

B

C

D

E

A (computed)
B (received)
C (received)

g) Tenslotte, op tijdstip t4 (t0<t1<t2<t3<t4), ontdekt node A dat de kosten van de link van
node A naar node B opnieuw gewijzigd zijn, en wel van 2 naar 100. Als gevolg hiervan
verandert de afstandtabel van node A. Geef alle waarden van de afstandtabel in de
onderstaande tabel aan. [2]
Cost to

A

from

A
A (computed)
B (received)
C (received)

B

C

D

E
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5) Adressering [20]
Beschouw de volgende configuratie. Host A, B en C en router R zijn verbonden d.m.v. een
LAN. We gaan er vanuit dat adrestoekenning is gebaseerd op CIDR. Veronderstel dat de IPadressen zoals aangegeven in de figuur zijn toegekend.
IP: 32.0.0.30
MAC: 55-55-55-66-66-66

DNS Server
IP: 63.192.6.2
MAC: 22-22-22-22-22-22

IP: 32.0.0.1
MAC: 55-55-55-55-55-55

A

www.utwente.nl
IP: 130.89.1.16
MAC: 33-33-33-33-33-33

B

C

IP: 32.0.0.29
MAC: 44-44-44-44-44-44

IP: 32.0.0.33
MAC: 55-55-55-77-77-77

IP: 32.0.0.28
MAC: 55-55-55-88-88-88

a) Hoeveel bits van het IP adres worden gebruik om de verschillende interfaces binnen het
subnet dat door het LAN gevormd wordt aan te duiden? Hint: Kijk ook naar de IP
adressen die buiten het subnet gebruikt worden. [2]

b) Wat is de network prefix van het subnet dat door het LAN gevormd wordt. [2]

Veronderstel dat een gebruiker van host A een kleine HTML pagina met een ingebed JPEG
plaatje van www.utwente.nl wil halen. Veronderstel dat de DNS-cache en de ARP-cache
gevuld en actueel zijn, en dat voor de hosts A, B en C de router R als default router is
ingesteld.
c) Wat zijn de IP- en MAC-adressen in het eerste frame dat door host A over het LAN
verstuurd wordt? [2]
IP Source Address:
IP Destination Address:
MAC Source Address:
MAC Destination Address:
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d) Het onder c) genoemde frame wordt door de Router ontvangen. De inhoud hiervan zal
door de Router in de richting van het Internet doorgestuurd worden in een nieuw frame.
Wat zijn de IP- en MAC-source adressen van dit doorgestuurde frame? [2]
IP Source Address:
MAC Source Address:

Veronderstel nu dat de DNS-cache leeg is (de ARP-cache is nog steeds gevuld en actueel).
e) Stel dat de caches van alle DNS servers in het Internet leeg zijn (dit is een hypothetisch
geval). Geef aan welke typen DNS servers achtereenvolgens geraadpleegd worden bij
het achterhalen van het IP adres van www.utwente.nl. [4]

f) Wat zijn in dit geval de IP- en MAC-destination adressen in het eerste frame dat door
host A over het LAN verstuurd wordt? [2]
IP Destination Address:
MAC Destination Address:
Veronderstel nu dat zowel de DNS-cache als de ARP-cache leeg zijn.
g) Wat zijn in dit geval de MAC-adressen in het eerste frame dat door host A over het
LAN verstuurd wordt? [2]
MAC Source Address:
MAC Destination Address:

We bekijken nog steeds het geval waarin zowel de DNS-cache als de ARP-cache leeg zijn.
Je mag aannemen dat DNS recursieve queries gebruikt, dat nonpersistent HTTP gebruikt
wordt, en dat zowel de HTML pagina als het JPEG plaatje in een enkel TCP segment
passen.
Over het algemeen zal in een Ethernet frame data van een bovenliggend protocol (bv. IP)
verstuurd worden (encapsulation), waarin op zijn beurt weer data van een hoger liggend
protocol (bv. TCP) verstuurd wordt, enz. Een HTTP GET bericht in een TCP segment in
een IP datagram in een Ethernet frame kunnen we bijvoorbeeld als volgt noteren:
nr protocol

3

encapsulated encapsulated encapsulated encapsulated type bericht
protocol
protocol
protocol
protocol
laatstgenoemde
protocol

Ethernet IP

TCP

HTTP

-

GET
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h) Noem alle frames die verzonden worden door host A totdat deze de complete HTMLpagina (inclusief plaatje) van www.utwente.nl heeft ontvangen (in de goede volgorde).
Geef in de volgende tabel alle gebruikte protocollen voor het betreffende frame, en voor
het hoogste niveau protocol het type bericht dat zich in het frame bevindt. (Merk op dat,
afhankelijk van het aantal berichten niet alle rijen gevuld hoeven te worden, en dat voor
een specifieke rij niet alle kolommen gevuld hoeven te zijn). [4]
nr protocol encapsulated encapsulated encapsulated encapsulated type bericht
protocol
protocol
protocol
protocol
laatstgenoemde
protocol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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6) Aloha / Ethernet [13]
We beschouwen een transmissielink met transmissiesnelheid 100 Mbps. Er wordt Aloha,
slotted Aloha of Ethernet technologie gebruikt.
a) Geef tenminste één belangrijk verschil tussen Aloha en slotted Aloha technologie. Geef
ook tenminste één belangrijk verschil tussen de Aloha en de Ethernet technologie. [3]
Verschil Aloha en slotted Aloha:

Verschil Aloha en Ethernet:

b) In welke situatie kan een Aloha of slotted Aloha technologie een throughput van 100
Mbps realiseren? Motiveer je antwoord! [2]

c) Het is bekend dat slotted Aloha (in een omgeving met oneindig veel actieve nodes) een
efficiëntie heeft van ongeveer 37%. Gewoon (pure) Aloha heeft daarvan de helft.
Verklaar waarom slotted Aloha twee keer zo efficiënt is als gewoon Aloha aan de hand
van een eenvoudig tijdsdiagram (met tekstuele uitleg). [3]
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d) De efficiëntie van Ethernet wordt uitgedrukt als E=1/(1+5a), waarbij a de verhouding
tussen de maximale propagatietijd en de maximale transmissietijd (d.w.z, de
transmissietijd voor een pakket van maximale lengte) is. Voor welke waarden van a is
Ethernet efficiënter dan slotted Aloha? [2]

e) In Ethernet is de minimale lengte van een pakket 512 bits. Wat is dan de minimale
transmissietijd (in seconden) voor de 100 Mbps Ethernet technologie? [1]

f) Om zeker te zijn van detectie van collisions worden er in Ethernet eisen gesteld aan de
relatie tussen minimale transmissietijd en maximale propagatietijd. Gebruik het
antwoord van e) om de maximale propagatietijd uit te rekenen voor een 100 Mbps
Ethernet. [1]

g) Stel dat de propagatiesnelheid gelijk is aan 2 x 108 m/s. Wat is dan, gegeven het
antwoord van f), de maximale lengte van de te gebruiken Ethernet kabel? [1]
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7) Cyclic Redundancy Check (CRC) [8]
Een datalink protocol, dat gebruikt wordt tussen een zender en een ontvanger, beschermt
datapakketten met de Cyclic Redundancy Check (CRC) foutdetectie-techniek.
a) Neem aan dat het aantal bits in de Generator (G) van de CRC gelijk is aan n. Wat is dan
het aantal bits in de rest (remainder) (R), die aan ieder pakket worden toegevoegd? [2]

Neem aan dat de data bitrij D = 101011 is en dat de Generator, G = 1001 is.
b) Bereken de waarde van de rest (remainder), R. Laat de berekening zien! Wat is dan de
gehele bitrij die verstuurd wordt door de zender naar de ontvanger? [3]

c) Bereken of de volgende bitrijen, die ontvangen worden door de ontvanger, bitfouten
bevatten (laat de berekeningen zien). [3]
101011100:

110011110:

---einde tentamen---

