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Uke 1 - oppgaver



Info.
● Gruppelærer: Aage Dahl
● E-mail: aahdahl@ifi.uio.no
● Nettside: 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN
F3190/v12/fellesgruppe/index.xml

● Organisering: kommer etter hvert...

mailto:aahdahl@ifi.uio.no
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3190/v12/fellesgruppe/index.xml


1. Navnopplysning
● Finn navnet til den maskinen du sitter ved, og 

den tilhørende IP-adressen. Beskriv hvordan du 
finner denne informasjonen.



Løsning

● Bruk “hostname” for å hente ut eget navn
● Bruk “dig +short <hostname>” for ip addr.

– Evt: ping <hostname>



2. Gjennomsøking av 
navnrom

● Finn navnene til flest mulig av ifi sine maskiner. 
Beskriv hvordan du fant denne informasjonen. 
Her er det tilstrekkelig å gi eksempler på 10-20 
maskinnavn, samt antallet. Husk at duplikater 
kan forekomme, og bør fjernes for å gi et riktig 
inntrykk av maskinparken. kommando | wc -l er 
en måte å telle output linjer.



Opg 2
● “ypcat hosts” gir flest mulige maskiner.
● “ypcat hosts | more” gir side for side utskrift, 

her er de 10 første:

● Det er totalt 4149 maskiner. Dette kan finnes 
med commandoen: “ypcat hosts | wc -l” 



3. Forlate det lokale nettet
● Når maskinen du sitter ved skal sende en pakke 

til en maskin på et annet nettverk, hvordan vet 
den da hvilket første mellomledd pakken skal 
sendes til? Destinasjonsmaskinen forutsettes å 
være vilkårlig, dvs at svaret skal gjelde for alle 
maskiner som det er mulig å nå via nettverket 
din maskin er tilkoblet. Hva er mellomleddet i 
ditt tilfelle? Hvordan kom du frem til svaret?



Løsning
● Vi kan bruke “netstat -r” for å første 

mellomledd til et annet nettverk. Kommandoen 
henter ut sin interne routing tabell. Svaret 
ligger i default (ifi-gw21.uio.no).

Vi kan bekrefte dette med “traceroute”



4. Mailtjener
● Finn navnet til maskinen som tar imot email til 

cs.uit.no, og hva Internett-adressen til denne 
mailserveren er.



Løsning
● “dig mx cs.uit.no”  gir 3 

svar:

– mix1.uit.no

– mix2.uit.no

– hpserv0.cs.uit.no

hpserv0.cs.uit.no har 
høyest presedens-verdi 
(50) og er dermed 
førstevalg for mottaker 
av posten.



5. Rutere på veien til 
mailtjeneren

● Finn hvilke rutere en pakke som sendes 
mellom lokal maskin og cs.uit.no sin 
mailserver vil bli sendt gjennom.



Løsning
● “traceroute hpserv0.cs.uit.no” vil gi ruten 

mailen vil bli sendt igjennom



6. Responstider
Du skal pinge noen forskjellige maskiner, måle responstiden og presentere 
responstiden til hver av disse i en graf.

● For å se på hvordan pakkestørrelsen påvirker responstiden, skal det pinges med 
pakkestørrelsene på 64, 512 og 1450 bytes.

● For å få et tilstrekkelig tallmateriale bør du pinge hver maskin minst 200 ganger.

● Du skal bruke følgende 3 maskiner: ifi.uio.no , benoni.uit.no og www.hpl.hp.com

● Det skal lages 3 grafer, en for hver maskin. For hver graf (maskin) skal det plottes 
responstid for de tre ulike pakkestørrelsene. Vi er her ute etter at variasjonen i 
tallmaterialet kommer frem, og ikke kun gjennomsnittstall. Hva forteller disse grafene 
deg? Tolk resultatet.

● Bruk gnuplot (man gnuplot), Matlab, Mathematica, eller liknende til å generere 
grafene.

● Utfør kommandoen traceroute www.sogang.ac.kr. Hvilke refleksjoner gjør du deg om 
listen over ruterhopp og responstidene?



Løsning - ifi.uio.no
● For fremgangsmåte, sjekk: 

http://www.qsl.net/n9zia/wireless/page08.html 

● Kommando: 
“ping -i 0.2 -c 200 -s 56 ifi.uio.no”
“ping -i 0.2 -c 200 -s 504 ifi.uio.no”
“ping -i 0.2 -c 200 -s 1442 ifi.uio.no”

http://www.qsl.net/n9zia/wireless/page08.html


Løsning - benoni.uit.no
● Kommando: 

“ping -i 0.2 -c 200 -s 56 benoni.uit.no”
“ping -i 0.2 -c 200 -s 504 benoni.uit.no”
“ping -i 0.2 -c 200 -s 1442 benoni.uit.no”



Løsning - www.hpl.hp.com
● Kommando: 

“ping -i 0.2 -c 200 -s 56 www.hpl.hp.com”
“ping -i 0.2 -c 200 -s 504 www.hpl.hp.com”
“ping -i 0.2 -c 200 -s 1442 www.hpl.hp.com”



Ping gir oss responstid til gitt server, med andre 
ord; tiden det tar fra pakken sendes til en maskin og 
vi får svar tilbake. Vi kan observere fra grafene over 
at økningen er på ca 0.1 millisekund ved de tre 
forskjellige pakke størrelsene. Vi merker oss at disse 
maskinene er veldig stabile og at belastningen på 
disse er veldig liten, da avviket i pingtider nesten 
alltid er mindre enn et millisekund. Videre ser vi at 
det dreier seg om veldig raske linjer i 
størrelsesorden Mb/s siden en endring på 
pakkestørrelse på 1400 byte utgjør mindre enn et 
millisekund forskjell i responstid.



Kommando: “traceroute -q 1 www.sogang.ac.kr“

Resultatet av denne kommandoen er:  
 1  ifi-gw21.uio.no (129.240.68.2)  0.268 ms
 2  uio-gw21.uio.no (129.240.24.249)  0.429 ms
 3  uio-gw8.uio.no (129.240.24.253)  0.292 ms
 4  oslo-gw.uninett.no (128.39.65.17)  0.263 ms
 5  se-tug.nordu.net (109.105.102.21)  8.023 ms
 6  us-man.nordu.net (109.105.97.45)  117.383 ms
 7  nyiix.he.net (198.32.160.61)  104.595 ms
 8  10gigabitethernet6-2.core1.nyc4.he.net (72.52.92.49)  104.675 ms
 9  10gigabitethernet10-2.core1.sjc2.he.net (184.105.213.197)  192.398 ms
10  10gigabitethernet3-2.core1.pao1.he.net (72.52.92.69)  179.015 ms
11  *
12  112.174.89.1 (112.174.89.1)  375.240 ms
13  112.174.84.205 (112.174.84.205)  371.289 ms
14  112.174.86.17 (112.174.86.17)  329.439 ms
15  220.73.149.38 (220.73.149.38)  377.119 ms
16  *
17  121.162.167.102 (121.162.167.102)  322.983 ms
18  163.239.2.3 (163.239.2.3)  317.075 ms

Norge – Sverige – USA – Korea
Hvorfor ikke gjennom Russland & Kina?? Fysisk kortere!



Trace
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