2002 tavasz - 3. vizsga                                                                                   név:

Vizsgafeladatok számítógép-hálózatok tárgyból
első rész
Minden kérdésnél 1 pont szerezhető, összetett kérdéseknél részpont is kapható.  Figyelem! A kérdések közül egyet áthúzhat.  Az értékelésnél csak az első 25 át nem húzott kérdést veszem figyelembe.  Az elégséges osztályzathoz legalább a pontok 60%-át, azaz 15 pontot kell megszerezni.  Aki ennél többet szerez, a többletet átviszi a második részbe.
1.	Milyen lokális hálózati topológiákat ismer pont-pont összeköttetés esetén? (4 megnevezést és rajzot kérek!)
2.	Milyen szolgáltatást nyújt a hálózati réteg?
3.	Mire használható a df UNIX parancs?
4.	UNIX alatt állítsa be, hogy a vizsga.c nevű file-ra a csak a tulajdonosnak és csak olvasási joga legyen, senkinek semmi egyéb!
5.	Fordítsa le gcc-vel a vizsga.c programot úgy, hogy az eredmény nyomkövethető legyen!  Mi lesz az eredmény file neve?
6.	Ön egy program nyomkövetését végzi gdb-vel.  Megállt egy törésponton.  Folytassa a végrehajtást!
7.	IP-nél mit jelent az, ha a datagramm eltolás (fregment offset) mező számértéke 1200?
8.	TCP-nél mit jelent az, ha az ablak (window) mező értéke 1800?
9.	Írjon legalább 5 ICMP üzenet fajtát (a 8-ból amit tanultunk)!
10.	Novell Netware esetén hogyan kell a hálózatcímeket kiosztani ahhoz, hogy az IPX routerek automatikusan ki tudják alakítani a routing tábláikat? (Tamás jegyzetében sajnos nincs benne, de órán elhangzott!)
11.	Microsoft networks-nél az adminisztráció szempontjából mi a különbség a munkacsoport (workgroup) és a tartomány (domain) között?
12.	Az Ethernet hálózatoknál mit jelent a kettes exponenciális visszatartás?
13.	Milyen topológiát használnak az alábbi hálózatok: 10BaseT, 10Base2, 10Base5, 100BaseTX ?
14.	Vezérjeles gyűrű (Token Ring, IEEE 802.5) hálózatban hogyan történik a nyugtázás? Törekedjen a teljes és pontos válaszra!
15.	A vezérjeles sín/busz (Token Bus, IEEE 802.4) esetén mit jelent az, hogy logikai gyűrű?
16.	Rajzolja le az FDDI keretszerkezetét!
17.	FDDI-nál mit jelent korai/késői token? (Ha egy számláló értékével kívánja megmagyarázni, akkor azt is írja le, hogy annak az állítása hogyan történik, de nem fontos így…)
18.	Hogyan ismerhető fel és hogyan épül fel egy C osztályú IP cím?
19.	Adja meg a routing témakörben használt autonóm rendszer (AS) definícióját!
20.	Ha egy alhálózaton 20 számítógép van, legalább hány 0-nak kell lennie a subnet mask-ban? (Indoklást is kérek!)
21.	Adja meg az eseményvezérelt diszkét idejű szimuláció algoritmusát!
22.	Mutassa be, hogy az alábbiak majdnem egyeznek, illetve, hogy lényegesen eltérnek: 96, 90, 102, 92.
23.	Mit a modellezés (modellalkotás) definíciója?
24.	Adja meg, hogy melyik eszköz hányadik OSI rétegbe tartozik: bridge, router, repeater, swich, hub!
25.	Mit jelentenek a következők: msb/lsb, MSB/LSB
26.	Lehner Tamás (3Com Hungary) előadása alapján igényes hálózat építtetőknek miből fognak többet eladni, hub-ból, vagy switch-ből? Miért?

