
Solució de l’examen 
Examen final de Xarxes de Computadors (XC)  11/6/2012 Primavera 2012 

NOM: COGNOMS 
 

DNI: 

Responeu el problema 1 en el mateix enunciat  i el problemes 2 i 3 en fulls d’examen. Justifiqueu les respostes. 
La data de revisió s’anunciarà en el racó. Duració: 2h45. El test es recollirà després de 30 minuts. 

Problema 1. (2,5 punts) Tenim dos ordinadors a Barcelona connectats a través d’Internet. Configurem correctament les 
adreces IP públiques en ambdues màquines (amb targetes Ethernet 100BaseT; MTU = 1500 B). En una engeguem un 
servidor HTTP al port 80, i a l’altre fem un seguit de connexions amb un navegador cap el servidor. 

Notes:  
• RTT = 50 ms 
• no cal considerar més tràfic que el derivat de l’enunciat del problema 
• no es suporta cap opció TCP 
• els sistemes tenen capacitat de procés infinita 
• no hi ha errors de transmissió 
• si en alguna resposta et falta una dada, proposa’n una d’adient 

 
a) quin és l’MSS? 

 
 
 
 
 
 
 
el client envia un GET HTTP (comanda) i es rep una pàgina HTML (resposta). Tant comanda com resposta fan 1 kB.  

b) Dibuixa el diagrama de temps de la connexió, tot indicant els estats del client i del servidor en cada moment, i els flags TCP de cada 
segment enviat (dibuixa tots els segments d’aquest socket). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Quant de temps triga la comunicació (compta-ho des de que el socket de client està CLOSED fins que torna a CLOSED). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si enlloc de demanar una pàgina petita demanem de descarregar-nos un fitxer d’10 MB: 

d) calcula aproximadament el temps de descarregar-te el fitxer (de CLOSED a CLOSED com abans) 
 
 
 
 
 
 
 



Solució de l’examen 
e) quin és el factor o factors que limiten el temps de descàrrega en aquest cas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) aproximadament, com a màxim quanta memòria dels routers intermedis és consumeix en un instant qualsevol aquesta transmissió? (és a dir, 
imaginant que Internet és memòria RAM distribuïda, quanta n’ocupa el nostre socket?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) quines modificacions podríem fer als terminals (només als terminals) per a millorar el temps de descàrrega d’aquest fitxer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ens han dit a l’enunciat que l’RTT és de 50 ms. 

h) amb quina instrucció podríem mesurar-lo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) al cap d’una estona tornem a mesurar l’RTT i ens dóna un valor diferent. Per què? 
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Responeu el problema 1 en el mateix enunciat  i el problemes 2 i 3 en fulls d’examen. Justifiqueu les respostes. 
La data de revisió s’anunciarà en el racó. Duració: 2h45. El test es recollirà després de 30 minuts. 

Problema 2. (2,5 punts) 
Disposem de 3 Router Firewall (RFW) amb 2 targetes de xarxa cadascun amb capacitats d’encaminament i de NAT i els 
volem aprofitar per muntar una connexió a internet d’una DMZ i de 2 LAN’s (LAN1 per a màquines d’usuaris i LAN2 
per a màquines de laboratori). A la DMZ volem posar 4 servidors (smtp, http, telnet i dns). A la LAN1 podriem tenir fins 
un total de 125 màquines d’usuaris i a la LAN2 podriem tenir fins un total de 30 màquines per al laboratori. Només es 
disposa d’una adreça IP pública 200.200.200.1/30. Justifiqueu raonadament totes les respostes i anoteu les suposicions 
que feu. 
A) (0.5 punts) Dibuixeu l’arquitectura de la xarxa descrita. 
B) (0.5 punts) Per a la DMZ es vol fer servir adreçament del rang 172.16.1.0, per a la LAN1 del rang 10.10.1.0 i per a la 
LAN2 del rang 192.168.1.0. Indiqueu quína seria la màscara més restrictiva en bits i en notació decimal per a cadascuna 
de les xarxes. Anoteu-lo al dibuix que heu fet tot indicant les adreces dels RFW. 
C) (0.5 punts) Ompliu com quedaran les taules d’encaminament dels 3 RFW tot ajudant-vos de la següent taula: 
 
Destí Gateway Màscara Iface 
    
D) (1 punts) Es vol implementar la següent Política de Seguretat (restriccions numerades): que totes les màquines de la 
LAN1 puguin accedir als servidors de la DMZ (1) i a internet (2); que les màquines de la LAN2 puguin accedir a la 
DMZ (3) però no a internet (4); que el servidor smtp i el servidor dns puguin accedir a internet (5); que des d’internet es 
pugui accedir als 4 servidors de la DMZ (6). Escriviu per a cada RFW una taula amb les regles necessàries. Ajudeu-vos 
de la següent plantilla per a cada RFW i indiqueu a la primera columna de cada regla a quina restricció correspon (una 
restricció pot comportar més d’una regla): 
 
Número de 
Restricció 

Source range Destination range Acció 
(SNAT/DNAT) 

@IP 

     
Solució 
2.A. 
Arquitectura amb DMZ (zona semipública-semiprivada) el més a prop possible d’internet i LAN1 i LAN2 
connectades directament a la DMZ.  Les adreces IPs dels interfaces es poden repartir d’altra manera 
igualment vàlida. 
Una alternativa vàlida seria posar la LAN2 del Labo “més lluny” d’internet, tot posant-lo penjant de la 
LAN1 (aquesta no está dibuixada) 

 

DMZ  172.16.1.0/28  

x 125 users 

x 30 labo 

Internet 

LAN1  10.10.1.0/25  

LAN2  192.168.1.0/26  

RFW1 

RFW2 RFW3 

.1 

.1 .1 

.2 .3 

200.200.200.1/30 

.4 
smtp 

.5 
http 

.6 
telnet 

.7 
dns 

 
2.B. 
DMZ: 4 servers + 3 routers + broadcast + net = 9 Ips => 172.16.1.0/28  => 255.255.255.240 
LAN1: 125 hosts + router + broadcast + net = 128 Ips => 10.10.1.0/25 => 255.255.255.128 
LAN2: 30 hosts + router + broadcast + net = 33 Ips => 192.168.1.0/26 => 255.255.255.192 
Adreces per als routers les més baixes (criteri de diseny):  
RFW1 200.200.200.1/30 i 172.16.1.1/28 
RFW2 172.16.1.2/28 i 10.10.1.1/25 
RFW3 172.16.1.3/28 i 192.168.1.1/26 
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Responeu el problema 1 en el mateix enunciat  i el problemes 2 i 3 en fulls d’examen. Justifiqueu les respostes. 
La data de revisió s’anunciarà en el racó. Duració: 2h45. El test es recollirà després de 30 minuts. 
2.C. 
Nota : a les taules d’encaminament no s’han posat les rutes de loopback 
RFW3 
Destí Gateway Màscara Iface 
172.16.1.0 
192.168.1.0 
0.0.0.0 

- 
- 
172.16.1.1 

/28 
/26 
0.0.0.0 

Dmz 
Lan2 
públic 

RFW2 
Destí Gateway Màscara Iface 
172.16.1.0 
10.10.1.0 
0.0.0.0 

- 
- 
172.16.1.1 

/28 
/25 
0.0.0.0 

Dmz 
Lan1 
públic 

RFW1 
Destí Gateway Màscara Iface 
172.16.1.0 
200.200.200.0 
10.10.1.0 
192.168.1.0 
0.0.0.0 

- 
- 
172.16.1.2 
172.16.1.3 
200.200.200.2 (*) 

/28 
/30 
/25 
/26 
0.0.0.0 

Dmz 
public 
Dmz 
Dmz 
públic 

(*) en ser 200.200.200.1/30 la IP pública de què disposem, la única possible de l’ISP amb /30 és 
200.200.200.2/30 
 
2.D. 
RFW1 
Número de 
Restricció 

Source range Destination range Acció 
(SNAT/DNAT) 

@IP 

2 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 

10.10.1.0/25 
192.168.1.0/26 
172.16.1.4/32 
172.16.1.7/32 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
200.200.200.1:25 
200.200.200.1:80 
200.200.200.1:23 
200.200.200.1:53 

SNAT 
res 
SNAT 
SNAT 
DNAT 
DNAT 
DNAT 
DNAT 

200.200.200.1 
- 
200.200.200.1 
200.200.200.1 
172.16.1.4:25 
172.16.1.5:80 
172.16.1.6:23 
172.16.1.7:53 

RFW2 
Número de 
Restricció 

Source range Destination range Acció 
(SNAT/DNAT) 

@IP 

1 
 

10.10.1.0/25 172.16.1.0/28 res - 

RFW3 
Número de 
Restricció 

Source range Destination range Acció 
(SNAT/DNAT) 

@IP 

3 
 

192.168.1.0/25 172.16.1.0/28 res - 

Restricció 1 i 3: No cal fer res amb l’encaminament proposat, les màquines de la LAN1 i LAN2 ja poden 
accedir a la DMZ, ja que tenen ruta de tornada a través del RFW1. Si no es posa ruta de tornada en 
RFW1, una alternativa vàlida és fer SNAT de la LAN1 amb @IP 172.16.1.2 del RFW2 i de la LAN2 amb 
@IP 172.16.1.3 del RFW3 i després SNAT amb @IP 200.200.200.1 en RFW1 de les adreces 172.16.1.2 i 
172.16.1.3. 
Restricció 4: No cal fer res amb l’encaminament proposat, ja que en no fer SNAT de la LAN2 al RFW1 
ja no podrà accedir a internet. 
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Responeu el problema 1 en el mateix enunciat  i el problemes 2 i 3 en fulls d’examen. Justifiqueu les respostes. 
La data de revisió s’anunciarà en el racó. Duració: 2h45. El test es recollirà després de 30 minuts. 
Problema 3. (2.5 punts). 
 

 
En la xarxa de la figura tots els enllaços són fast ethernet (100 Mbps) o gigabit ethernet (1 Gbps), tal com s’indica, 
excepte les línies d’accés a Internet, que són de 10 Mbps (en ambdós sentits). Tots els enllaços ethernet on és possible 
són full duplex. Els números que hi ha en els ports dels commutadors són les VLANs en que s’han configurat. En total 
hi ha 580 estacions. En totes les xarxes, excepte la N5 i N6, les estacions accedeixen a través de hubs en grups de 20 
(veure la figura). La notació x10 en la xarxa N1 vol dir que hi ha 10 hubs connectats al switch, i anàlogament per a les 
xarxes N2, N3 i N4. Es considera una eficiència màxima dels hubs del 80%. Suposa que les estacions fan servir 
connexions TCP i una aplicació que sempre té dades llestes per transmetre cap al servidor. Suposa que les línies d’accés 
a Intenet poden enviar tràfic a la màxima velocitat dels enllaços. Contesta per als escenaris que es donen a continuació 
(Justifica les teves respostes i comenta les suposicions que facis): 

(i) Els enllaços on hi haurà els colls d’ampolla. 
(ii) La velocitat efectiva que aconsegueix enviar una estació de cada xarxa. Fes servir la notació vef1, vef2, ... vef6, 

per referir-te a la velocitat efectiva d’una estació de les xarxes N1, N2, ... N6, respectivament. 
(iii) Quins seran els mecanismes que regularan la velocitat efectiva de les estacions? 

3.A (1 punt) Totes les estacions transmeten cap al servidor S1. 
3.B (0.5 punt) Totes les estacions transmeten cap al servidor S2. 
3.C (1 punt) Totes les estacions transmeten cap al servidor S3. 

Solució 
3.A. 
Clarament, només hi haurà un Coll d’ampolla: l’enllaç X1-S1. X1 activarà el control de flux (enviarà trames 
de pausa). vef

6 = 100 Mbps/21 enllaços = 4,76 Mbps 
Com que 4,76 < 10 Mbps, totes les altres estacions que accedeixen a S1 a través del túnel es repartiran 
els 4,76 Mbps. En aquest cas, TCP regularà la velocitat eficaç, i és plausible suposar que ho farà 
equitativament entre tote les estacions. Per tant: 
vef

1 = vef
2 = vef

3 = vef
4 = vef

5 = 4,76 Mbps/(580-20) estacions = 8,5 kbps 
3.B. 
Clarament, l’enllaç X2-S2 serà un coll d’ampolla, i vef

5 = 1 Gbps/21 enllaços = 47,6 Mbps 
Anàlogament a l’apartat anterior, TCP regularà el tràfic que poden enviar el router R3 de les altres 
estacions: 
vef

1 = vef
2 = vef

3 = vef
4 = vef

6 = 47,6 Mbps/(580-20) estacions = 85 kbps 
3.C. 
Ara l’enllaç X3-S2 serà un coll d’ampolla.  
El tràfic de totes les estacions, excepte les de la VLAN1 hauran d’anar al router. Per tant, hi haurà 11 
enllaços de X3 que es reparteixen el coll d’ampolla. Suposant que es reparteix equitativament entre tots 
el ports del commutador X3 que hi hanvien tràfic, cada port podria enviar 1 Gbps/11 ports = 90,9 Mbps. 
Com que els hubs poden enviar 80 Mbps, deduïm que en les estacions de N1, el hub serà un coll d’ampolla 
(regulació per CSMA/CD). Suposem que l’accés a Internet de 10 Mbps també serà un coll d’ampolla per 
les estacions de N6 (ho comprovarem després). En aquest cas el tràfic el regularà TCP. La resta fins a 
1 Gbps  es repartirà entre les estacions que queden, i també ho regularà TCP. Per tant: 
vef

1 = 80 Mbps/20 estacions = 4 Mbps 
vef

6 = 10 Mbps/20 estacions = 0,5 Mbps 
vef

2 = vef
3 = vef

4 = vef
5 = (1000– 10– 800) Mbps/(580-220) estacions = 0,53 Mbps 

Comprovem que efectivament la línia d’accés a Internet és el coll d’ampolla per a les estacions de N6, 
doncs 0,5 < 0,53 Mbps. 
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NOM: COGNOMS 
 

DNI: 

Responeu el problema 1 en el mateix enunciat  i el problemes 2 i 3 en fulls d’examen. Justifiqueu les respostes. 
La data de revisió s’anunciarà en el racó. Duració: 2h45. El test es recollirà després de 30 minuts. 
Les preguntes multiresposta valen 0,25 punts si la resposta és correcte, 0,125 punts si té un error, altrament 0 punts. 

1. Quines de les següents afirmacions son certes respecte IP? 

 És un protocol de nivell d’enllaç 

 Per calcular el checksum es té en compte la capçalera i el 
payload. 

 Si el camp offset és diferent de 0, podem afirmar que el 
datagrama està fragmentat. 

 Té un mecanisme de control de flux. 

2. Digues quines afirmacions son certes respecte un host X que 
acaba de botar on s’executa la comanda: ping –c 1 
www.cisco.com (només envia un echo request) 

 El primer missatge que enviarà serà un ARP Request. 
 El primer missatge tindrà una adreça ethernet broadcast. 

 El primer missatge tindrà una adreça IP broadcast. 
 El host X enviarà en total 2 datagrames IP diferents. 

3. Digues quines de les següents afirmacions és certa: 
 En UDP la capçalera no té opcions. 
 El flag d’ack de la capçalera de TCP val sempre 0 en el primer 

segment que envia el client. 
 Tan en UDP com en TCP es fa servir el mateix algorisme per 

a calcular el cheksum. 

 La mida mínima de la capçalera en UDP i TCP és de 20 bytes. 

4. Digues quines afirmacions són certes respecte TCP: 
 Un dels flags de la capçalera és el flag de RESET. 
 L’opció timestamp es pot fer servir per a calcular el valor del 

temporitzador de retransmissions RTO. 
 Els flags de SYN i FIN consumeixien un número de seqüència. 
 El client i el servidor trien un número de seqüència inicial 

aleatori independenement un de l’altre. 

1. 12:40:37.443835 IP 192.168.1.100.23098 > 216.88.181.228.80: S 321330945:321330945(0) win 5840 
<mss 1460,sackOK,timestamp 3631118 0,nop> 

2. 12:40:37.602829 IP 216.88.181.228.80 > 192.168.1.100.23098: S 2831251529:2831251529(0) ack 
321330946 win 16384 <mss 1460,nop,nop,nop,timestamp 0 0,nop,nop,sackOK> 

3. 12:40:37.602903 IP 192.168.1.100.23098 > 216.88.181.228.80: . ack 1 win 5840 <nop,nop,timestamp 
3631158 0> 

5. El bolcat anterior mostra les 3 primeres línies d’una captura amb tcpdump feta en el costat del client. Digues quines de les següents 
respostes seria possible després de la línia 3 del bolcat. 

 12:40:37.603176 IP 192.168.1.100.23098 > 216.88.181.228.80: P 1:1501(1500) ack 1 win 5840 <nop,nop,timestamp 3631158 0> 

 12:40:44.603176 IP 192.168.1.100.23098 > 216.88.181.228.80: . ack 1 win 5840 <nop,nop,timestamp 
3631158 0>  

 12:40:44.603176 IP 216.88.181.228.80 > 192.168.1.100.23098: S 2831251529:2831251529(0) ack 321330946 win 16384 <mss 
1460,nop,nop,nop,timestamp 0 0,nop,nop,sackOK> 

 12:40:44.603176 IP 192.168.1.100.23098 > 216.88.181.228.80: S 321330945:321330945(0) win 5840 
<mss 1460,sackOK,timestamp 3631118 0,nop> 

1. netstat -nat 
2. Active Internet connections (servers and established) 
3. Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       
4. tcp        0      0 0.0.0.0:19              0.0.0.0:*               LISTEN      
5. tcp        1      1 147.83.34.125:53407     94.127.75.80:80         LAST_ACK    
6. tcp        1      0 147.83.34.125:48785     63.84.221.18:80         CLOSE_WAIT  
7. tcp   113327      0 147.83.34.125:52294     207.200.96.140:80       ESTABLISHED 
8. tcp   1168810      0 127.0.0.1:58333         127.0.0.1:19            ESTABLISHED 
9. tcp        5 374016 127.0.0.1:19            127.0.0.1:58333         ESTABLISHED 

6. En un PC s’ha obtingut el bolcat anterior al executar netstat. Les columnes Recv-Q i Send-Q mostren en nombre de bytes en els 
buffers de recepció i transmissió dels sockets. A la vista del bolcat, digues quines respostes són certes (el well-known port del servidor 
de chargen és 19 i el de web és 80): 

 Un client s’ha connectat al servidor de chargen del mateix host. 

 De la línia 8 podem deduir que la finestra de TCP en el servidor de chargen és major o igual a 1168810 bytes. 

 De la línia 8 podem deduir que en el moment de la captura la finestra anunciada per el client és major o igual a 1168810 bytes. 
 El client de la connexió que mostra la línia 6 encara pot escriure en el socket per enviar noves dades, però el servidor no. 

 El client de la connexió 5 ha enviat un segment de FIN i quan rebi el corresponent ACK passarà a l’estat de TIME_WAIT. 

7. En quins casos podem tenir una interconnexió 
FDX (Full Dúplex) entre els dos extrems? 

 Terminal – Terminal (Ethernet) 

 Hub– Switch (Ethernet) 

 Access Point  – Terminal (WiFi) 

 Hub – Router (Ethernet) 

8. En un cable amb atenuació de 40 dB, un transmissor d’1 W i un receptor amb 
sensibilitat d’1 mW. Deduïr quants amplificadors amb guany de 20 dB es 
necesiten (Resposta única) 

 1 

 2 

 3 

 4 

9. Indica quíns dels següents senyals té component 
continua: 

 NRZ 
 Manchester 
 AMI bipolar 

 Modulació ASK.. 

10. Si Bwcanal = 100 kHz i transmetem a la máxima velocitat amb 8 símbols 
diferents, qué  val la velocitat de transmissió? (Resposta única) 

 100 kbps 

 400 kbps 
 600 kbps 

 800 kbps 

 


