
Név:  Tankör: 

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat 

A verzió 
1998.04.17 

1a. Feladat: 

(J\�DGDWiWYLWHOL�FVDWRUQD�ViYV]pOHVVpJH���0+]��PHO\HQ�PHJIHOHO �PRGXOiFLy�
DONDOPD]iViYDO�QpJ\pUWpN �MHOHNHW�WXGXQN�PHJN�O|QE|]WHWQL� 

a,  Mekkora maximális adatátviteli sebességet [bps] érhetünk el a csatornán? (1 pont) 

b,  Ezen maximális adatátviteli sebességhez milyen minimális jel-zaj viszonyt [dB] 
kell biztosítanunk? (1 pont) 

 

 

 

2a. Feladat: 

(J\��0ESV�DGDWiWYLWHOL�VHEHVVpJ �YH]pUMHOHV�VtQ�YH]pUMHOWDUWiVL�LGHMH���PVHF� 

-  Mekkora a vezérjeles sínen továbbítható leghosszabb keret mérete [bit]? (1 pont) 

 

 

3a. Feladat: 

Az adatkapcsolati réteg az alábbi bitfolyamból egy keretet képez: 

000011110011111111111  

-  Mi lesz a fizikai réteg felé továbbított keret bitbeszúrásos keretezési módszer 
alkalmazása esetén (a keret elejét és végét a 01111110 bitminta jelzi)? (1 pont) 

 

 

4a. Feladat: 

Egy kód az alábbi kódszavakat tartalmazza: 

00000000 
11111111 

a,  Hány hiba felismerésére alkalmas a fenti kód? (0.5 pont) 

b,  Hány javítására alkalmas a fenti kód? (0.5 pont) 

 

 



5a. Feladat: 

Milyen érvényes kódszó tartozik az 10110001 üzenethez, amennyiben ciklikus 
redundancia kódot alkalmazunk és a generátorpolinom x3 1+ ? (1 pont) 

 

 

 

6a. Feladat: 

Jellemezze néhány szóval az árnyékolatlan sodrott érpárt, mint fizikai közeget 
zavarvédettség, költségek, valamint az üzenetszórásos csatorna kialakíthatóságának 
szempontjából (1 pont) 

 

 

7a. Feladat: 

Sorolja fel a közeghozzáférési alréteg legalább két statikus csatornamegosztási 
PyGV]HUpW�pV�KDWiUR]]D�PHJ�QpKiQ\�V]yYDO�H]HQ�PyGV]HUHN�I EE�MHOOHP] LW�����SRQW� 

 

 

8a. Feladat: 

0LN�D]�DGDWNDSFVRODWL�UpWHJ�I EE�IXQNFLyL������SRQW��pV�PHO\�HO IHOWHYpVHN�WHOMHV�OpVH�
HVHWpQ�KHO\HV�D�NRUOiWR]iV�QpON�OL�V]LPSOH[�SURWRNROO�P N|GpVH������SRQW�" 

 

 

9a. Feladat: 

Mik a KiOy]DWL�UpWHJ�I EE�IXQNFLyL"������SRQW��9HVVH�|VV]H�QpKiQ\�V]yEDQ�OHJDOiEE�
három szempont szerint a virtuális áramkör és a datagramm alapú alhálózat-szervezési 
módszereket! (0.5 pont)? 



Név:  Tankör: 

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat 

B verzió 
1998.04.17 

1b. Feladat: 

(J\�DGDWiWYLWHOL�FVDWRUQD�ViYV]pOHVVpJH���0+]��PHO\HQ�PHJIHOHO �PRGXOiFLy�
DONDOPD]iViYDO�Q\ROFpUWpN �MHOHNHW�WXGXQN�PHJN�O|QE|]WHWQL� 

a,  Mekkora maximális adatátviteli sebességet [bps] érhetünk el a csatornán? (1 pont) 

b,  Ezen maximális adatátviteli sebességhez milyen minimális jel-zaj viszonyt [dB] 
kell biztosítanunk? (1 pont) 

 

 

 

2b. Feladat: 

(J\��0ESV�DGDWiWYLWHOL�VHEHVVpJ �YH]pUMHOHV�J\ U �YH]pUMHOWDUWiVL�LGHMH���PVHF� 

-  0HNNRUD�D�YH]pUMHOHV�J\ U Q�WRYiEEtWKDWy�OHJKRVV]DEE�NHUHW�PpUHWH�[bit]? (1 pont) 

 

 

3b. Feladat: 

Az adatkapcsolati réteg az alábbi karakterfolyamból egy keretet képez: 

'/(��'/(��67;��=��+��H��O��V�� ��'/(��'/(��(7;��N��t��V��p��U��O��H��W� 

-  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) 

 

 

4b. Feladat: 

Egy kód az alábbi kódszavakat tartalmazza: 

11000000 
00111111 

a,  Hány hiba felismerésére alkalmas a fenti kód? (0.5 pont) 

b,  Hány javítására alkalmas a fenti kód? (0.5 pont) 

 



5b. Feladat: 

Milyen érvényes kódszó tartozik az 10110001 üzenethez, amennyiben ciklikus 
redundancia kódot alkalmazunk és a generátorpolinom x x3 1+ + ? (1 pont) 

 

 

 

6b. Feladat: 

Jellemezze néhány szóval a koaxiális kábelt, mint fizikai közeget zavarvédettség, 
költségek, valamint az üzenetszórásos csatorna kialakíthatóságának szempontjából  
(1 pont) 

 

 

7b. Feladat: 

Sorolja fel a közeghozzáférési alréteg legalább két ütközéses protokollon alapuló 
dinamikus csatornamegosztási módszerét és határozza meg néhány szóval ezen 
PyGV]HUHN�I EE�MHOOHP] LW�����SRQW� 

 

 

8b. Feladat: 

0LN�D]�DGDWNDSFVRODWL�UpWHJ�I EE�IXQNFLyL������SRQW��pV�PHO\�HO IHOWHYpVHN�WHOMHV�OpVH�
HVHWpQ�KHO\HV�D�V]LPSOH[�PHJiOO�pV�YiU�SURWRNROO�P N|GpVH������pont)? 

 

 

9b. Feladat: 

0LN�D�KiOy]DWL�UpWHJ�I EE�IXQNFLyL"������SRQW��9HVVH�|VV]H�QpKiQ\�V]yEDQ�OHJDOiEE�
három szempont szerint a virtuális áramkör és a datagramm alapú alhálózat-szervezési 
módszereket! (0.5 pont)? 



Név:  Tankör: 

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat 

C verzió 
1998.04.17 

1c. Feladat: 

(J\�DGDWiWYLWHOL�FVDWRUQD�ViYV]pOHVVpJH���0+]��PHO\HQ�PHJIHOHO �PRGXOiFLy�
DONDOPD]iViYDO�WL]HQKDW�pUWpN �MHOHNHW�WXGXQN�PHJN�O|QE|]WHWQL� 

a,  Mekkora maximális adatátviteli sebességet [bps] érhetünk el a csatornán? (1 pont) 

b,  Ezen maximális adatátviteli sebességhez milyen minimális jel-zaj viszonyt [dB] 
kell biztosítanunk? (1 pont) 

 

 

 

2c. Feladat: 

(J\���0ESV�DGDWiWYLWHOL�VHEHVVpJ �YH]pUMHOHV�J\ U �YH]pUMHOWDUWiVL�LGHMH���PVHF� 

-  0HNNRUD�D�YH]pUMHOHV�J\ U Q�WRYiEEtWKDWy�OHJKRVV]DEE�NHUHW�PpUHWH�[bit]? (1 pont) 

 

 

3c. Feladat: 

Az adatkapcsolati réteg az alábbi bitfolyamból egy keretet képez: 

1111111111111111  

-  Mi lesz a fizikai réteg felé továbbított keret bitbeszúrásos keretezési módszer 
alkalmazása esetén (a keret elejét és végét a 01111110 bitminta jelzi)? (1 pont) 

 

 

4c. Feladat: 

Egy kód az alábbi kódszavakat tartalmazza: 

11110000 
00001111 

a,  Hány hiba felismerésére alkalmas a fenti kód? (0.5 pont) 

b,  Hány javítására alkalmas a fenti kód? (0.5 pont) 

 

 



5c. Feladat: 

Milyen érvényes kódszó tartozik az 10110001 üzenethez, amennyiben ciklikus 
redundancia kódot alkalmazunk és a generátorpolinom x x3 2 1+ + ? (1 pont) 

 

 

 

6c. Feladat: 

Jellemezze néhány szóval az optikai kábelt, mint fizikai közeget zavarvédettség, 
költségek, valamint az üzenetszórásos csatorna kialakíthatóságának szempontjából  
(1 pont) 

 

 

7c. Feladat: 

Sorolja fel a közeghozzáférési alréteg legalább két ütközésmentes protokollon alapuló 
dinamikus csatornamegosztási módszerét és határozza meg néhány szóval ezen 
PyGV]HUHN�I EE�MHOOHP] LW�����SRQW� 

 

 

8c. Feladat: 

0LN�D]�DGDWNDSFVRODWL�UpWHJ�I EE�IXQNFLyL������SRQW��pV�H]HN�N|]�O�PHO\�IXQNFLyNDW�
valósít meg a Positive Acknowledgement with Retransmission (PAR) protokoll (0.5 
pont)? 

 

 

9c. Feladat: 

Mik a hálózatL�UpWHJ�I EE�IXQNFLyL"������SRQW��9HVVH�|VV]H�QpKiQ\�V]yEDQ�OHJDOiEE�
három szempont szerint a virtuális áramkör és a datagramm alapú alhálózat-szervezési 
módszereket! (0.5 pont)? 


