2002 tavasz - 6. 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 az interfész definíciója?
2.	Mi a megjelenítési réteg feladata?  Adjon néhány példát is!
3.	Miért jobb a réselt ALOHA protokoll maximális kihasználtsága a közönséges ALOHA protokollénál?
4.	Ön az rmdir ta37vi UNIX parancsot adta ki, de a következő hibaüzenetet kapta:
 rmdir: ’ta37vi’: Directory not empty  Adjon ki olyan parancsot, amivel a feladatot meg tudja oldani!
5.	Mire jó a netstat -a UNIX parancs?
6.	Egy program nyomkövetését a gdb-vel végzi. Kiadta a b 10 parancsot, majd rájött, hogy nem kellett volna. Szüntesse meg a hatását!
7.	Az IPv4 fejrészben 3 jelzőbit van, amelyek közül az első kihasználatlan. Mit tud a másik kettőről?
8.	IP-nél milyen megoldást ismer a nyugtázásra?  Válaszát indokolja!
9.	IP-nél és TCP-nél milyen megoldást ismer a hibavédelemre?  Ezek hogyan egészítik ki egymást és mi a logika ebben? (hasznos, ha rajzol)
10.	TCP-nél mire és hogyan használják az ablak (window) mezőt? Mire kell ügyelni az ablakméret csökkentésekor?
11.	Melyik UNIX parancsban használják a visszhang kérés (echo request) ICMP üzenetet? (Órán elhangzott, az óravázlatból Tamás sajnos kihagyta!  Ettől még egy mérnöknek rá kell jönnie akkor is, ha hiányzott óráról!)
12.	A RIP milyen mérőszámot használ az egyes lehetséges útvonalak hosszára?
13.	NETBIOS-nál mit jelent az, hogy univerzális név?
14.	Mit jelent a 100Base2-ben a „10” a „Base” és a „2”?
15.	Milyen átvitelei közeget és milyen csatlakozókat használ a 10Base5 hálózat? (Gondoljon arra, hogy a transciever két helyre is csatlakozik!)
16.	Mit jelent az, hogy ütközési tartomány?  (Mikor van két gép egy közös ütközési tartományban.)
17.	Vezérjeles gyűrű (Token Ring, IEEE 802.5) esetén mi szab alsó korlátot a minimális körbejárási időre?
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 hogyan történik a rekonfiguráció szakadás esetén? Rajzot kérek! (Figyelem, aTanenbaum könyv ábrája hibás!  Órán lerajzoltuk, óravázlatban helyesen szerepel.)
21.	Milyen osztályú a 152.168.77.88 IP cím? Hogyan ismerte fel?
22.	Mi az a 3 féle módszer, amit számítógép-hálózatok teljesítőképességének vizsgálatára alkalmazhatunk?
23.	Ha egy alhálózaton 127 számítógép van, legalább hány 0-nak kell lennie a subnet mask-ban? Vigyázzanak, mert gondolkozni is kell, nem elég a 2 hatványokat ismerni!!! (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.	Adja meg a következő rövidítések jelentését: AS, EGP, IGP
27.	Adja meg a következő rövidítések jelentését: RIP, OSPF, BGP

