
Hálózatok MI MINTA 

Elő ZH 2019  

Név:   ___________________ 

Neptun kód:   _____________ 

1. Feladat: Hogyan működik a PE kódolás? Kódold a lenti bitsorozatot eszerint a kódolás 

szerint. Az eredmény bemutatására használd a sablont: (2p) 

 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

+v 

-v 

2. Feladat: Feltételezve, hogy az MyTech cég egy hálózati kártyájának fizikai címe 

00:1a:4d:96:f5:9b jelöld meg az alábbi karaktersorozatokat, melyek ugyanettől a 

gyártótól származó eszköz fizikai címei lehetnek. (2p) 

30:e4:db:68:e1:15 00:1a:4c:7f:88:9f 00:1a:4d:68:e1 

00:1a:4d:a3:c8:49 00:16:cg:ac:77:46 00:17:ac:77:46 

00:17:31:68:e1:1f 00:1a:4d:94:55:92 

3. Feladat: (3p) Hogyan íratnád ki a route tábla tartalmát numerikus formában? Az alábbi 

route tábla szerint melyik sor alapján melyik átjárón át, milyen interfészt használva küldjük 

ki a csomagot a csomópontról, ha a csomag célcíme: 172.22.187.25 

célháló átjáró netmaszk interfész 

193.6.181.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0 

183.65.160.0 193.6.181.128 255.255.240.0 eth0 

172.16.0.0 0.0.0.0 255.248.0.0 eth1 

0.0.0.0 193.6.181.1 0.0.0.0 eth0 

4. Feladat: Adott a szabványos osztályba sorolható 130.0.0.0 címtartomány. Alakíts ki a 

tartományon belül megfelelő alhálózatokat a következők szerint (4p). • Összesen 4 igény 

érkezik: 2000, 1700, 6000 és 4000 csomóponttal • Az igények nagy időkülönbséggel 

érkeznek a fenti sorrendben. 

• Minden alhálózathoz a lehető legkisebb kiosztható területet rendeld 

Add meg az egyes alhálók hálózati azonosítóit netmaszkkal együtt. 



5. Feladat: Kiszolgálható-e a maradék csomópontokból annak az igénylőnek az igénye, aki 

35000 csomópontot szeretne csatlakoztatni hálózatához? Indokold a válaszod (2p). 

6. Feladat: Add meg milyen parancssorozattal konfigurálnád az alábbi ábrán szereplő R router 

három hálózati interfészét úgy, hogy az eth0 és eth1 a megfelelő alhálókhoz csatlakozzon, 

míg az eth2 a 193.6.181.1 alapértelmezett átjárót tartalmazó hálózathoz, melynek 

netmaszkja 255.255.255.0. Ha szükséges, konfiguráld külön a route táblát is. Az 1. és 2. 

hálózat azonosítóit úgy vedd fel, hogy a 172.16.0.0/20 hálózatot négy darab alhálózatra 

osztod és az első két kapott alhálózatot rendeled hozzájuk. (6p) 

 

7. Feladat: Feltételezve az előző feladat helyes megoldását hogyan állítanád be az 

alapértelmezett átjárót a routeren a már említett 193.6.181.1 című csomópontra? (2p) 

8. Feladat: Az C csomópontból az A-ba küldünk egy datagramot. Mik lesznek az Ethernet  

 

keretekben található forrás és a cél címek (MAC cím és IP cím) az ábra szerinti (6), (4), és  

(2) pontokban? (a négyzetek switch-et, a henger routert jelöl) (3p) 

 Forrás  Cél 

(6) 

IP  IP  

MAC  MAC  



(4) 

IP  IP  

MAC  MAC  

(2) 

IP  IP  

MAC  MAC  

 


