
HERTENTAMEN: Netwerken

18 augustus, 2009, 10:00 – 13:00

De duur van het tentamen is 3 uur. Het aantal opgaven is 5 met een totaal 
van 14 onderdelen. Achter elk onderdeel staat tussen vierkante haken het 
te  behalen  aantal  punten (totaal  aantal  te  behalen  punten  is  100).  Het 
tentamen is  gesloten  boek,  dus  het  is  niet  toegestaan  om het  college 
diktaat of eigen gemaakte aantekeningen te gebruiken. Beargumenteer al 
uw antwoorden.

Opgave 1

1. Leg uit waarom een blokgolf nooit “perfect” verstuurd kan worden 
door een medium. [5]

2. Stel dat we een medium met ongelimiteerde bandbreedte hebben 
waarom kan een blokgolf dan nog steeds niet “perfect” verstuurd 
worden. [5]

3. Stel we hebben een medium met een bandbreedte van 10 MHz en 
stel een signal to noise ratio in decibel van SNRdB = 18. Wat is dan 
volgens  Shannon  de  maximaal  behaalbare  data  rate  en  wat  is 
volgens Nyquist de maximaal haalbare data rate.  [10]

Opgave 2

1. In de praktikum zalen kunt u op een LIACS server komen door via 
fast Ethernet (100 BASE TX) of via WiFi een connectie te maken. 
Leg uit hoe beide vormen van transmissie!!! werken. [10]

2. Leg uit via welke protocollen vervolgens gecommuniceerd wordt. 
[10]



Opgave 3

1. Voor  streaming  audio  of  video  applicaties  is  het  beter  om  een 
Internet  implementatie  te  hebben  die  op  virtual  circuit  routing 
gebaseerd is in plaats van datagram. Leg uit waarom. [5]

2. Stel  we  zouden  een  toekomstig  Internet  op  deze  manier 
implementeren  wat  zijn  dan  de  consequenties  ten  aanzien  van 
bandbreedte,  veiligheid,  efficiency  en  werkbaarheid  voor  andere 
niet-streaming applicaties en de voor en nadelen met de huidige 
implementatie van het Internet. [10]

Opgave 4

1. Leg uit hoe Cyclic Redundancy Checking werkt aan de hand van 
een generator polynoom G[x] = x6 + x4 + 1 en een te versturen 
frame 100010100111. [5]

2. Stel CRC zou wereldwijd geadopteerd om alle data verkeer mee te 
versturen. Hoe zou u dan TCP/IP en andere protocollen zoals ppp, 
WiFi,  Ethernet,  en  HTTP modificeren  zodanig  dat  error  control 
efficient  afgehandeld  zou  worden  (denk  ook  aan  welk  ARQ 
mechanisme gebruikt zou moeten worden).  [15]

Opgave 5

1. Wat  zijn  de  verschillende  mogelijkheden  om  framing  te 
implementeren in de data link layer. [5]

2. Hoe  werkt  flooding  in  de  huidige  implementatie  van  Internet 
routing. [5]

3. Hoe werkt QAM in ADSL transmissie. [5]
4. Hoe  kan  blocking  voorkomen  worden  in  multi  stage  switching 

netwerken. [5]
5. Wat  voor  encodering mechanismen kunnen gebruikt  worden om 

analoge informatie over een digitaal netwerk te versturen. [5]


