
IN1020 Ukesoppgaver - Uke 43 - med løsningsforslag

Oppgave 1

Programmene på din datamaskin kan bare sende beskjeder til andre maskiner
hvis den kjenner IP adressen til maskinen den skal snakke med. Vi foretrekker
å bruke navn i stedet for en IP adresse. Maskinen huldra.uio.no har for
eksempel adressen 129.240.2.27

Åpne opp en terminal i Linux og bruk kommandoen “dig” for å finne adresse for
navnene. 

Hva finner du ut hvis du for eksempel kjører "dig ifi.uio.no" og dig
"login.ifi.uio.no". Hva med "dig www.microsoft.com”.

Svar: 

dig ifi.uio.no gir et “A-record”, eller “Address record”. Den angir IP-adressen til
navnet som slås opp, 129.240.64.2 om alt er likt der jeg sjekket (hjemme).

"dig login.ifi.uio.no” gir et “CNAME-record”, eller et “Canonical Name record”.
Den oppgir også en ny dns-adresser, som slås opp til flere alternative IP-
adresser som bytter på å være den som blir førstevalget for “login.ifi.uio.no”

“dig www.microsoft.com” peker på domenenavn som ender på edgekey.net.
Dette er en DNS-tjeneste som er en front for Akamai, et CDN, eller “Content
Delivery Network”. En tjeneste som sørger for effektiv hosting av tjenester med
mye trafikk fra hele verden (det kommer mer om CDN på torsdag 02.11).

 

NB- UDP-oppslag blir blokkert i UiO sitt nettverk. Om du sitter på
termstuemaskinene, må du be programmet dig om å bruke TCP. Dette gjør du
ved å legge til opsjonen "+tcp", slik at kommandoen blir f.eks "dig +tcp
www.microsoft.com"

Verktøyet "dig" kan også gi deg svar på resultatet av oppslaget gjennom hele
DNS-hierarkiet. Kjør "dig +trace +tcp www.uio.no". Hvor mange rottjenere er
det? Hvor mange tjenere har NORID for TLDen ".no"? Hvor mange
navnetjenere rapporterer UiO?

http://huldra.uio.no/
http://ifi.uio.no/
http://login.ifi.uio.no/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.uio.no/


Grubleoppgave (ikke pensum): Hva er betydningen av den lange tekststrengen
merket RRSIG på hvert av oppslagene?

Svar:

“dig +trace www.uio.no” gir resultatene fra alle ledd i DNS-forespørselen. De
forskjellige nivåene rapporterer (på min kjøring) henholdsvis 13, 6 og 4
navnetjenere.

“RRSIG” er en kryptografisk signatur som brukes av tjenesten DNSSEC for å
verifisere opphavet/ektheten til oppslaget. 

 

Oppgave 2
"whois" er et verktøy som kan brukes til å slå opp informasjon om hvem som
administrerer en IP-adresse eller et domenenavn. 

Hvem administrerer IP-adressen som ble returnert da du kjørte "dig
www.microsoft.com"? Hvem administrerer domenet "microsoft.com”?

Svar:

IP-adressen til www.microsoft.com administreres av Akamai (se over).
Domenet microsoft.com administreres av “Markmonitor", et selskap som jobber
med å beskytte mot ondsinnet utnyttelse av merkenavn.

 

Oppgave 3

Når du programmerer på applikasjonslaget bruker vanligvis programmet
transportlaget, som igjen bruker lagene under. Kommandoen
"traceroute" bruker for å vise stien som pakken bruker fra din datamaskin til
destinasjonen. 

Hvor mange routere er brukt for å sende en pakke til www.ifi.uio.no,
www.uio.no, www.ntnu.no, www.kth.se, www.cmu.edu

Hvis ikke programmet "traceroute" er installert på din maskin kan du bruke et
online verktøy:

http://www.uio.no/
http://www.microsoft.com/
http://microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://microsoft.com/
http://www.ifi.uio.no/
http://www.uio.no/
http://www.ntnu.no/
http://www.kth.se/
http://www.cmu.edu/


http://networktools.nl/traceroute/

Finn en maskin på hvert kontinent, og kjør traceroute til dem. Tips: For å finne
en maskin på et bestemt sted, kan du forsøke å søke etter et universitet eller
en bedrift som hører til på stedet og prøve traceroute til hjemmesidens
domenenavn.

Bruk verktøyet Traceroute Mapper til å analysere rutene dere har funnet

https://stefansundin.github.io/traceroute-mapper/

Bonusoppgave: Kjør kommandoen "traceroute bad.horse”

Svar:

Antallet hopp vil variere fra sted til sted, så det blir bare å telle. Hvis det bare
vises asterisk (stjerner) ved et hopp, er det fordi leddet med den TTL-verdien
ikke har svart innen en tidsfrist. Ikke alle routere svarer på ICMP-forespørsler.
Enten fordi de er for opptatte med annen trafikk, eller fordi de er konfigurert til
 ignorere det. VPN-tunneller kan også bidra til å skjule hopp i traceroute.

Bonusoppgave: teksten er fra "Dr. Horrible's Sing-Along Blog”. Man kan
konstruere noe slikt ved å sette opp en serie med IP-adresser som alle kan slås
opp via en DNS som man selv har kontroll på. Legg merke til at de fleste
oppslagene ikke representerer gyldige domener. Dette er fullt mulig i DNS
(tullelinjer).

Oppgave 4

Hvorfor er nettverket organisert i lag?

Svar:

Lagene leverer forskjellige tjenester til lagene over, noe som muliggjør utskifting
av mekanismer/teknologier på alle lag. TCP/IP-modellen er litt spesiell, da IP er
en fellesnevner for (så å si) all transport, med et utall av teknologier og
protokoller i lagene over og under. Lagdelingen gjør det f.eks. mulig for
nettverkskomponenter (som swithcher og routere) å implementere bare et
delsett av lag, for å støtte bare det som trengs for å sende en pakke videre.

http://networktools.nl/traceroute/
https://stefansundin.github.io/traceroute-mapper/


 

Oppgave 5

A

Hvilke lag finner vi vanligvis i Internet?

Svar:

Fysiske lag

Linklaget 

Internett (IP)

Transportlaget (TCP/UDP ++)

Applikasjonslaget

 

B

Hva er oppgaven til hvert av de forskjellige lagene?

Svar:

Fysiske lag - sikre at signaler som kan tolkes som bits kan leveres til neste ledd
i kommunikasjonen. F.eks trådløst, eller over en ledning.

Linklaget - sikre at bits kan deles opp i håndterbare enheter kalt “frames” og at
disse kan sendes over linken til neste mottaker uten å gå tapt eller miste
informasjon. 

Internett (IP) - Levere en datapakke til en annen vert på Internett, ofte på tvers
av flere lokale nettverk (LAN).



Transportlaget (TCP/UDP ++) - ekstra tjenester i tillegg til adressering. TCP gir
f.eks. pålitelighet, forbindelsesorientering, metningskontroll, bytestrøm, levering
i samme rekkefølge som data ble sendt, feilsjekking og flytkontroll. UDP leverer
et minimum av tjenester, og overlater de mer avanserte tjenetsene til å bli
implementert av de som skriver applikasjonene. 

Applikasjonslaget - Ale programmer som bruker lagene under. F.eks. epost
(SMTP) og web (HTTP).

Oppgave 6

A

Hvorfor trenger protokoller en header?

Svar:

For å håndtere og overlevere metadata som trengs for å levere tjenestene
protokollen tilbyr.

 

B

Hvordan blir header lagt til av de forskjellige lagene i en stack, og hva skjer på
mottakersiden?

Svar:

Header blir lagt til lag for lag, etter hvert som pakken beveger seg gjennom
lagene i sendeprosessen. Eks fra forelesning: data fra applikasjon får en TCP-
header, så en IP-header, så en Ethernet-header og til slutt headere fra fysiske
lag. En switch vil f.eks lese og bytte ut headere for det fysiske laget. En router
(som skal sende pakker ut av et LAN), vil ta av og bytte ut headere for fysiske
lag og linklaget. Når pakken kommer frem til målet, blir headerene tatt av lag for



lag i motsatt rekkefølge av da pakken ble sendt etter hvert som pakken
beverger seg oppover i protokollstakken mot applikasjonslaget.

C

Hvorfor er det vanlig å legge en header på begynnelsen av pakken?

Svar:

Se svaret over. Da kan headere lett legges lagvis utenpå hverandre.

Oppgave 7
Kjør kommandoen “netstat -t”

Hvor mange aktive tcp-forbindelser har maskinen? (for å telle, kan du kjøre
“netstat -t | grep ESTABLISHED | wc -l"

Svar:

Her vil det være store variasjoner fra maskin til maskin. Oppgaven er mest for å
bli kjent med verktøyet, og gjøre studentene klar over hvor mye kommunikasjon
som finner sted til en hver tid på en PC i dag. 

Oppgave 8

Hvordan finne subnettadressen til en IP adresse og kringkastingsadressen til et
subnettet.

A 

IP'en til en maskin er gitt ved: 192.168.169.220

11000000.10101000.10101001.11011100



Subnettmaske: 255.255.240.0

11111111.11111111.11110000.00000000

For å finne subnettadressen til maskinen må du gjøre en bitvis AND operasjon
mellom IP-adressen og nettverksmasken. 

Hva blir subnettet til maskinen over i CIDR-notasjon?

Svar:

192.168.160.0/20 

B

For å finne kringkastingsadressen til et subnett, må du gjøre en bitvis OR-
operasjon mellom maskinens IP-adresse og bit komplement (bitvis invers) av
nettverksmasken.

Hva er kringkastingsadressen til samme IP i CIDR-notasjon?

Svar:
Nettverksmasken:
11111111.11111111.11110000.00000000
bitvis invers:
00000000.00000000.00001111.11111111
OR
11000000.10101000.10101001.11011100
=
11000000.10101000.10101111.11111111

CIDR: 192.168.175.255/20


