2002 tavasz - 4. vizsga                                                                                   név:

Vizsgafeladatok számítógép-hálózatok tárgyból
első rész
Minden kérdésnél 1 pont szerezhető, összetett kérdéseknél részpont is kapható.  Figyelem! A kérdések közül kettőt 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.	Mi a protokoll definíciója?
2.	Milyen MAC protokollokat ismer? (5 elég)
3.	Mire használható a chown UNIX parancs?
4.	UNIX alatt nevezze át a kutya nevű file-t szalonna-ra!
5.	Mi a különbség az s és az n gdb parancsok között?
6.	A kill UNIX parancs alapértelmezésben milyen szignált küld?
7.	IP-nél mikor van szerepe az azonosítás (identification) mezőnek? Hogyan látja el ezt a feladatát?
8.	IP-nél írjon 3 lehetséges értéket (nem számértéket, hanem jelentést), amit a protokoll (protocol) mező felvehet! (Gy.k.: milyen protokollok lehetségesek IP fölött?)
9.	TCP-nél milyen egységben értendő a sorszám (sequence number)
10.	TCP-nél mikor van szükség helykitöltőre (padding)?
11.	Írjon 3 lehtőséget, hogy egy IP cím – MAC cím páros hogyan kerülhet bele az ARP cache-be!
12.	Merevlemez nélküli munkaállomások (diskless worstations) honnan tudhatják meg a saját IP címüket?
13.	Microsoft networks-nél rendelje hozzá a GWTA szerver HOME könyvtárát a saját gépén az F: meghajtóhoz!
14.	Ethernet hálózatoknál mi a különbség a többesküldés (multicast) és az üzenetszórás broadcast között?  Melyik mit jelent, hogyan történik?  Részletezze!
15.	Az Ethernet mely típusainál használják a következő csatlakozókat: RJ45, AUI, BNC?
16.	Vezérjeles gyűrű (Token Ring, IEEE 802.5) hálózatban milyen átviteli közeget használnak?
17.	A vezérjeles sín/busz (Token Bus, IEEE 802.4) hálózatot miért tekintik megbízhatóbbnak a vezérjeles gyűrű (Token Ring, IEEE 802.5) hálózatnál?
18.	Rajzolja le az FDDI hálózatnál hogyan történik a rekonfiguráció! (Vigyázat, a Tanenbaum könyv rajza 0 pontot ér!)
19.	FDDI-nál milyen forgalom keretei adhatók korai token esetén?
20.	Milyen osztályú a 193.224.128.1 IP cím? Hogyan ismerte fel?
21.	Adja meg a routing témakörben használt autonóm rendszer (AS) definícióját!
22.	Ha egy alhálózaton 40 számítógép van, legalább hány 0-nak kell lennie a subnet mask-ban? (Indoklást is kérek!)
23.	Adja meg az eseményvezérelt diszkét idejű szimuláció algoritmusát!
24.	Adjon meg olyan jellemzőt, amiből úgy tűnik, hogy a Trabant jobb autó, mint az Audi!
25.	Mi az emuláció definíciója?
26.	Mire emlékszik Varjasi Norbertnek az Elassys Consulting Kft Iminet nevű szakértői (szimulációs) rendszeréről szóló előadásából?
27.	Miért kellett Kallai Péternek a DominoLAN protokollanalizátorral a hálózatról nyert forgalom mintái helyett a rendszerrel szállított kincstári file-okat elővennie?

