
Uke 9 - gruppe 



• Nettverkslaget 

• Fragmentering/framsending 

• Internetworking 

• IP 



• Gruppearbeid 
• Diskusjon 

 





1. Forklar prinsippet for fragmentering og reassemblering. 
Anta at maskinen som tar iniativet til kommunikasjonen 
benytter maksimale pakkestørrelser på (opptil) 4000 
bytes og at disse kan transporteres i det nettet maskinen 
er koblet til. Neste nett kan kun transportere pakker med 
maskimal lengde på 1000 bytes. Hvordan vil 
fragmentering/reassemblering se ut for hvert av 
fragmentene i dette tilfellet?  

 Fragmentering: ta en pakke, dele den opp i små pakker 

 Reassemblering: sette mange små pakker sammen til en pakke. 

 Transparang/ikke transparang fragmentering 
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2. Hvor er det naturlig å reassemblere fragmentene 
dersom det finnes flere alternativer? 

 Ved neste nett der MTU (Max. Trans. unit) er > 
nåværende MTU. Dette for å spare resurser. 

 

3. Dersom et fragment blir ødelagt / borte vil det 
oppstå et hull i den reassemblerte pakken. Hvordan 
håndteres dette?  

 Hele pakken kastes. 

 
 



4. Skisser alle de operasjoner en ruter må gjøre med en 
pakke fra det tidspunkt den mottar pakken på et 
grensesnitt (interface, port) til den sender den ut på 
et nytt. Beskriv også evt. feilsituasjoner som kan 
oppstå.  

1. Velg link 
1. Direkte nabo -> velg link til nabo 

2. Forwarding tabell -> velg link fra tabell 

3. Default ruter 

4. Returner en ICMP melding 

2. MTU(link) < sizeof(packet) -> fragmenter pakke 



1. Hva er et autonomt system? 

 AS: et uavhengig nettverk som er del av internett. Ex: nettet 
på ifi. 

 

2. Hva er forskjellen på Interdomain og Intradomain 
ruting? Er disse to formene for ruting helt lik, dvs basert 
på samme ønske om optimal rute mellom to punkter? 
Hvis ikke, forklar! 

 Intradomain er ruting internt i AS’et. Effektivitet er viktigst 

 Interdomain er ruting mellom to AS’er. Politisk, sikkerhets og 
økonomisk styrt 

 



3. Internett består av en rekke autonome nett som er 
koblet sammen. Diskuter hvilke problem som må 
overvinnes for å få til ende-til-ende kommunikasjon over 
Internett. Beskriv vha. en tegning tjenestemodellen for 
sammenkobling av store nett (internett), og indiker 
hvilke lag i (OSI) TCP/IP-modellen som er involvert ved 
de ulike punktene. 

 Heterogenitet: Brukere i forskjellige nett må kunne 
kommunisere 

 Skalering: Internett ekspanderer 
 Ruting: hvordan rute mellom millioner av noder? 
 Adressering: hvordan identifisere alle nodene? 
 IP laget (nettlaget) tar hånd om dette. 

 
 



4. Hva menes med begrepet best effort? 

 Transport av pakker på raskest mulig måte. Garanterer 
ikke at pakker kommer frem. 

 



1. Gi en kort forklaring på hensikten til de ulike feltene i 
IPv4 headeren. Er noen av disse etter din mening 
overflødige/ mangler det noen? 

 



 Version: Versjons nummer 
 IHL: Antall 32bits ord i headeren 
 Type of service: QoS over IP 
 Tot. Lenght: Datagrammets totale størrelse i bytes 
 Identification: Hvilket datagram fragmentet tilhører 
 DF: 1 -> Ikke fragmenter 
 MF: 1 -> Flere fragmenter 
 Fragment offset: Hvor i datagrammet fragmentet skal 

plaseres 
 TTL: hvor mange hopp pakken tillater 
 Protocol: Forteller hvilken transport prosess 

datagrammet skal gis til. (TCP/UDP) 
 Header checksum: detekterer feil i header 
 Source address & dest address: selvforklarende 
 Options: Lite brukt. 



2. En IP adresse er på 32 bit, og det eksisterer 
således 2x32= 4.3milliarder unike adresser 
innenfor Internett. Dette tallet er i 
størrelsesorden jordens befolkning, og helt 
sikkert mye større enn tallet på alle 
datamaskiner på kloden. Likevel snakker man 
om at adresserommet til Internett er for lite. 
Hvordan forklarer du dette? 

 IP adresser fordeles på subnet der ikke alle 
addresser er i bruk. 



3. Hva er CIDR, og hvilke problemer løser dette?  

 Classless Internet Domain Routing. Aggregere 
(samle) prefikser til en prefiks som dekker en 
blokk med adresser. 

 Reduserer størrelse på ruting tabeller 

 Bedre utnyttelse av adresserommet. 

 



4. Forklar hva ICMP er og hva slags oppgaver 
det skal ta hånd om. Nevn eksempel på minst 
èn applikasjon som benytter funksjonalitet i 
ICMP  

 Internet Control Message Protocol. En protokoll 
for at rutere skal kunne rapportere feilmeldinger 
til avsender. (Timeout, dest. Unreachable etc.) 



6. Hva er DHCP, og hva benyttes protokollen til?  

 Dynamic host configuration protocol. Dynamisk 
tildeling av ip adresser. 

 Benyttes for å slippe å sette ip adresser manuelt. 
(En ruter i nettet får ansvaret for dette) 

 



7. Hvorfor har det blitt utviklet en ny versjon av 
IP? Hvilken ny funksjonalitet ligger i IPv6? 
Hvorfor finnes ikke IPv4's Protocol-felt i Ipv6? 
Må ARP-protokollen endres ved innføring av 
IPv6? 

 For lite adresserom i IPv4 
 Forbedret QoS, økt sikkerhet, “fjernet“ 

fragmentering, fleksibel header. 
 Next header forteller det samme som Protocol feltet 

(hvilken Transportlags protokoll pakken skal til) 
 ARP protokollen må tillate større adressefelt, ellers 

fungerer det likt. 



Neste uke: Transport laget 


