
A verzió    Név, tankör: 
2005. május 11.    Neptun kód: 

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat 

1a. Feladat:  

Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont) 

 

 

 
2a. Feladat:  

Lehet-e multimódusú optikai szálakat „hidegen” toldani? Miért? (1 pont) 

 

 

 

3a. Feladat:  

Mi a közeghozzáférés vezérlés alréteg legfőbb feladata? (1 pont) 

 

 

 

4a. Feladat:  

Hogyan működik az 1 perzisztens CSMA/CD? (1 pont) 

 

 

 

5a. Feladat:  

Milyen eljárással választ várakozási időt az az IEEE 802.3, illetve az Ethernet II 
közeghozzáférés vezérlési eljárása ütközés esetén és mi e stratégiának az előnye? (1 
pont) 
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6a. Feladat:  

Mi a szerepük az RTS – CTS kereteknek az IEEE 802.11 WLAN közeghozzáférés 
vezérlési eljárásában? (1 pont) 

 

 

 

7a. Feladat: 
A fizikai réteg irányába az adatkapcsolati réteg - karakter-beszúrásos keretezési 
módszer alkalmazásával (a keret elejét a DLE, STX, végét a DLE, ETX karakter-
szekvencia jelzi) - az alábbi keretet továbbítja: 

DLE, STX, DLE, DLE, STX, +, DLE, DLE, ETX, b, u, x, DLE, DLE, DLE, ETX 

Mi volt az eredeti karakterfolyam? (1 pont) 

 

 

8a. Feladat: 

Mit nevezünk egy kód Hamming távolságának? (1 pont) 

 

 

9a. Feladat: 

Miért van szükség „lokális címtartományok” (IANA, RFC 1918) definiálására IPv4 
esetében? (1 pont) 

 

 

 

10a. Feladat:  

Mikor épül fel teljesen egy kétirányú TCP kapcsolat? (1 pont) 

 



B verzió    Név, tankör: 
2004. május 11.    Neptun kód: 
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1b. Feladat:  

Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell adatkapcsolati rétegének főbb feladatai? (1 
pont) 

 

 

 
2b. Feladat:  

Lehet-e monomódusú optikai szálakat „hidegen” toldani? Miért? (1 pont) 

 

 

 

3b. Feladat:  

Milyen esetben van az adatkapcsolati rétegben szerepe a közeghozzáférés vezérlés 
alrétegnek? (1 pont) 

 

 

 

4b. Feladat:  

Hogyan működik a p-perzisztens CSMA? (1 pont) 

 

 

 

5b. Feladat:  

Milyen megoldást alkalmaznak a rádiós hálózatokban a „rejtőzködő csomópont” 
probléma feloldására? (1 pont) 
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6b. Feladat:  

Full duplex link esetén milyen adatfolyam szabályozási technikát alkalmaz az 
Ethernet, Fast Ethernet, illetve a Gigabit Ethernet? (1 pont) 

 

 

 

7b. Feladat: 
Az adatkapcsolati réteg az alábbi karakterfolyamból egy keretet képez: 

DLE, DLE, STX, +, DLE, DLE, ETX, b, u, x, DLE  

Mi lesz a fizikai réteg felé továbbított keret karakter-beszúrásos keretezési módszer 
alkalmazása esetén (a keret elejét a DLE, STX, végét a DLE, ETX karakter-
szekvencia jelzi)? (1 pont) 

 

 

8b. Feladat: 

Milyen kódolás szükséges közvetett hibavédelem esetén? (1 pont) 

 

 

9b. Feladat: 

A változó hosszúságú IPv4 maszkolás esetén (Variable Length Subnet Mask, VLSM, 
(RFC 1009)), ha valamely cél cím több hálózatra (irányra) is illeszkedik, hogyan 
dönti el a router, hogy merre továbbítsa a csomagot. (1 pont) 

 

 

 

10b. Feladat:  

Honnét tudja a TCP protokoll esetében egy állomás, hogy új kapcsolati kérelmét az 
ellenállomás elfogadta? (1 pont) 

 



C verzió    Név, tankör: 
2004. május 11.    Neptun kód: 
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1c. Feladat:  

Mi az ISO-OSI hálózati referenciamodell fizikai rétegének legfőbb feladata? (1 pont) 

 

 

 
2c. Feladat:  

Mi a lényeges különbség az optikai szálak meleg és hideg toldása között? (1 pont) 

 

 

 

3c. Feladat:  

Mi a közeghozzáférés vezérlés alréteg legfőbb feladata? (1 pont) 

 

 

 

4c. Feladat:  

Hogyan működik az nemperzisztens CSMA? (1 pont) 

 

 

 

5c. Feladat:  

Mi az alapötlete a rádiós hálózatok virtuális vivőfigyelésének? (1 pont) 

 

 

 

6c. Feladat:  
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Az Ethernet és Fast Ethernet-hez képest milyen új közeghozzáférés vezérlési 
technikákat alkalmaz a Gigabit Ethernet (802.3z) és miért? (1 pont) 

 

 

 

7c. Feladat: 
A fizikai réteg irányába az adatkapcsolati réteg - karakter-beszúrásos keretezési 
módszer alkalmazásával (a keret elejét a DLE, STX, végét a DLE, ETX karakter-
szekvencia jelzi) - az alábbi keretet továbbítja: 

DLE, STX, DLE, DLE, STX, +, DLE, DLE, ETX, b, u, x, DLE, DLE, DLE, ETX 

Mi volt az eredeti karakterfolyam? (1 pont) 

 

 

8c. Feladat: 

Mi a lényeges különbség a közvetlen és a közvetett hibavédelem között? (1 pont) 

 

 

9c. Feladat: 

Miért kell az IPv4 „osztály nélküli” címzés (Classless Inter-Domain Routing (CIDR)) 
esetén a routing információs protokolloknak a kiterjesztett prefixet (subnet maszkot) 
is továbbítania? (1 pont) 

 

 

 

10c. Feladat:  

Mivel jelzi a TCP protokoll esetében egy állomás, hogy új kapcsolatot szeretne 
felépíteni? (1 pont) 

 



D verzió    Név, tankör: 
2004. május 11.    Neptun kód: 

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat 

1d. Feladat:  

Sorolja fel az ISO-OSI hálózati referenciamodell egyes rétegeit. (1 pont) 

 

 

 
2d. Feladat:  

Soroljon fel néhány módszert, mely alkalmas optikai szálak toldására? (1 pont) 

 

 

 

3d. Feladat:  

Milyen alrétegekre bomlik az adatkapcsolati réteg üzenetszórásos csatorna esetén? (1 
pont) 

 

 

 

4d. Feladat:  

Hogyan működik az 1 perzisztens CSMA? (1 pont) 

 

 

 

5d. Feladat:  

Mi határozza meg az ütközésérzékeléses protokollok esetén a minimálisan 
megengedhető keretméretet? (1 pont) 
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6d. Feladat:  

Mi a szerepe a nyugtának (ACK) az IEEE 802.11 WLAN közeghozzáférés vezérlési 
eljárásában? (1 pont) 

 

 

7d. Feladat: 
Az adatkapcsolati réteg az alábbi karakterfolyamból egy keretet képez: 

DLE, DLE, STX, +, DLE, DLE, ETX, b, u, x, DLE  

Mi lesz a fizikai réteg felé továbbított keret karakter-beszúrásos keretezési módszer 
alkalmazása esetén (a keret elejét a DLE, STX, végét a DLE, ETX karakter-
szekvencia jelzi)? (1 pont) 

 

 

8d. Feladat: 

Mit nevezünk közvetett hibavédelemnek? (1 pont) 

 

 

 

9d. Feladat: 

Mit jelent az IPv4 címek esetén az „osztály nélküli” címzés (Classless Inter-Domain 
Routing (CIDR))? (1 pont) 

 

 

 

10d. Feladat:  

Milyen technikát alkalmaz a TCP protokoll a küldött szegmensek biztonságos 
sorrendhelyes átvitelére, illetve a kommunikáció adatfolyam szabályozására? (1 pont) 

 

 


