2002 tavasz - 5. 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 hálózati architektúra definíciója?
2.	Milyen szolgáltatást nyújt a szállítási réteg?
3.	Melyik UNIX paranccsal tudja kiíratni az aktuális könyvtár nevét?
4.	Mi a különbség a more és a less UNIX parancsok között?
5.	Ha egy program nyomkövetését a gdb-vel végzi, hogyan tudja megadni a program első argumentumának a 2-t, második argumentumának pedig a 10-et?
6.	A kill UNIX parancs segítségével érje el, hogy egy program futása mindenképpen befejeződjön.  Milyen azonosítóval hivatkozik a programra, és ezt honnan tudja meg?
7.	IP-nél mire és hogyan használható a szolgálattípus (service type) mező? Részletezze! (Milyen részei vannak, ezek mire valók…)
8.	IP-nél hibát jelent-e, ha a forráscím (source IP address) és a célcím (destination IP address) mezők értéke azonos? Válaszát indokolja, indoklás nélkül a helyes tipp csak 0.1 pontot ér!
9.	Mi az a 4 szám, ami egy TCP kapcsolatot egyértelműen azonosít?
10.	TCP-nél mi jelent, ha a kódbitek (code bits) közül a FIN értéke 0?
11.	Milyen problémát okozhat a Source Quench (forráslefojtás) ICMP üzenet használata?
12.	Microsoft networks-nél rendelje hozzá a GWTA szerver talj4100 néven megosztott nyomtatóját a saját gépén az lpt3 printerporthoz! (Vigyázat az óravázlatban a példában szereplő <> jelek nem kellenek!)
13.	Routolható protokoll-e a NETBEUI? (Válaszát indokolja, indoklás nélkül a helyes tipp csak 0.1 pontot ér!) (Vigyázat a helyes válasz az órán elhangzott, az óravázlatban ezt a tulajdonságot Kismődi Tamás a NETBIOS-ról állítja, ami természetesen értelmetlen, de ha valaki megtanulta a magyarázatot, akkor most le tudja írni a NETBEUI-ról!)
14.	Mit jelent a 10BaseT-ben a „10” a „Base” és a „T”?
15.	Milyen átvitelei közeget és milyen csatlakozót használ a 100BaseFX hálózat?
16.	Mi a különbség a switch és a hub között? Melyiket használná inkább hálózatépítéshez? Válaszát indokolja!
17.	Vezérjeles gyűrű (Token Ring, IEEE 802.5) esetén mire jó a huzalközpont (wire center)?  Milyen esetekben lehet erre szükség? (3)
18.	A vezérjeles sín/busz (Token Bus, IEEE 802.4) hálózatot milyen célra találták ki?
19.	Minek a rövidítése az FDDI? Miért nem szerencsés ez az elnevezés? (Mert a névvel ellentétben…)
20.	FDDI-nál milyen forgalom keretei adhatók késői token esetén?
21.	Milyen osztályú a 72.224.128.1 IP cím? Hogyan ismerte fel?
22.	Adja meg a routing témakörben használt autonóm rendszer (AS) definícióját!
23.	Ha egy alhálózaton 70 számítógép van, legalább hány 0-nak kell lennie a subnet mask-ban? (Indoklást is kérek!)
24.	Adja meg az eseményvezérelt diszkét idejű szimuláció algoritmusát!
25.	Fogalmazza meg minél rövidebben a szimuláció és az emuláció közti különbséget!
26.	Miért nevezte Lehner Tamás (3Com Hungary) parasztvakításnak a hub kifejezést? (Van-e teljesen azonos funkciót ellátó, más nevű, már 10Base2/10Base5 hálózatoknál is használt eszköz?)
27.	Miért kellett Kallai Péternek a DominoLAN protokollanalizátorral a hálózatról nyert forgalom mintái helyett a rendszerrel szállított kincstári file-okat elővennie?

