SKO1 - Egzamin 1 Parametry testu: Ilość pytań: 40 Czas (min): 40 Punktacja: Wagi (do każdej opcji przypisana jest waga na plus lub minus) 
Top of Form 1 file_0.wmf

 Bottom of Form 1
Top of Form 2

1
Wybierz poprawne rozwinięcie skrótu SMTP. 


Standard Mail Transfer Protocol 
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Simple Mail Transfer Protocol 
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Sample Mail Transfer Protocol 
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Simple Mail Transport Protocol 
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2
Jakim poleceniem (system operacyjny Linux) możemy wyświetlić tablicę routingu (podaj tylko nazwę polecenia)? 


netroute
file_5.wmf



etroute
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routeip
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route 
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W modelu OSI/ISO istnieje warstwa Internetowa? 


Nie
file_9.wmf



Tak
file_10.wmf
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W warstwie łącza mówimy o: 


bitach 
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pakietach 
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ramkach 
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segmentach 
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Protokół bezstanowy utrzymuje informacje o trwającym połączeniu podczas więcej niż jednej wymiany komunikatów. 


Tak
file_15.wmf



Nie
file_16.wmf
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Jakie usługi sieć Internet oferuje dla swoich aplikacji? 


niezawodną "połączeniową" usługę 
file_17.wmf



usługę gwarancji maksymalnego czasu transmisji 
file_18.wmf



zawodną "bezpołączeniową" usługę 
file_19.wmf



usługę gwarancji minimalnego dostępnego pasma 
file_20.wmf
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Jakie są źródła opóźnienia pakietów? 


opóźnienie propagacji 
file_21.wmf



przetwarzanie w węzłach 
file_22.wmf



oczekiwanie w kolejce 
file_23.wmf



opóźnienie transmisji 
file_24.wmf
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Mając dany adres IP 213.23.10.34/23 określ adres rozgłoszeniowy sieci. 


213.23.11.255 
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213.23.10.255 
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213.23.11.254 
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213.23.10.254 
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Ile bitów ma adres IP w wersji 4? 


56
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32 
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128
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Mając dany adres IP 192.23.11.23/23 określ adres sieci. 


192.23.10.0/23 
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192.23.11.23/23 
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192.23.0.0/23 
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192.23.11.0/23 
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Zaznacz adresy sieci powstałe po podzieleniu sieci 172.16.32.0/24 na 4 podsieci. 


172.16.32.32/26 
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172.16.32.64/26 
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172.16.32.192/26 
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172.16.32.0/26 
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172.16.32.128/26 
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172.16.32.224/26 
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172.16.32.96/26 
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Techniki: CIDR (Classless Interdomain Routingu) oraz NAT (Network Address Translation) pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie adresów IPv4. 


Nie
file_44.wmf



Tak
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Ile bitów ma adres IP w wersji 6? 


64
file_46.wmf



128 
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OSPF jest protokołem typu "wektor odległości". 
(jest link-state)

Tak
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Nie
file_51.wmf
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Protokoły rutingu dynamicznego nie reagują na zmiany topologii sieci oraz na jej przeciążenie. 


Tak
file_52.wmf



Nie
file_53.wmf
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Przykładem topologii sieci komputerowych jest: 


transmisja duplex i full duplex 
file_54.wmf



transmisja asynchroniczna 
file_55.wmf



szyna, gwiazda i pierścień 
file_56.wmf



kabel koncentryczny i skrętka 
file_57.wmf
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Zastąpienie koncentratów przełącznikami, powoduje w sieci: 
???

zmiejszenie ilości domen rozgłoszeniowych 
file_58.wmf



zmniejszenie ilości domen kolizyjnych 
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zwiększenie ilości domen kolizyjnych 
file_60.wmf



zwiekszenie ilości domen rozgłoszeniowych 
file_61.wmf
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PPP (Point-to-Point Protocol) jest protokołem warstwy drugiej. 


Tak
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Nie
file_63.wmf
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Klasycznymodel sieci OSI składa się z: 


pięciu warstw 
file_64.wmf



trzech warstw 
file_65.wmf



siedmiu warstw 
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czterech warstw 
file_67.wmf
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Odpytywanie (polling) to metoda dostępu w której: 


urządzenie sieciowe odpytuje w sposób uporządkowany inne urządzenia o żądanie transmisji 
file_68.wmf



urządzenia sieciowe uzyskują dostęp do medium w sposób uporządkowany na podstawie posiadania małej ramki zwanej pollingiem 
file_69.wmf



urządzenie radiowe znajduje odpowiednie pole odbioru pakietu 
file_70.wmf



żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 
file_71.wmf
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Teoretyczna prędkość sieci w której medium to 10BASE-T wynosi: 


10 MB/s 
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100 MB/s 
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100 Mb/s 
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10 Mb/s 
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Warstwa 2 (łącza danych) składa się z: 


MAC oraz LLC 
file_76.wmf



PHY oraz LLC 
file_77.wmf



PHY oraz MDI 
file_78.wmf



PHY oraz MAC 
file_79.wmf
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Jakie znasz dwa podstawowe rodzaję trybów przełączania pakietów? 


slow forward 
file_80.wmf



fast forward 
file_81.wmf



cut-through 
file_82.wmf



store-and-forward 
file_83.wmf
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10base2 
???

wykorzystuje UTP 
file_84.wmf



wykorzystuje transmisje na wszystkich 4 parach 
file_85.wmf



to standard definiujący okablowanie dla sieci Ethernet 
file_86.wmf



wykorzystuje cienki kabel koncentryczny 
file_87.wmf



pozwala na transmisje do 10Mbps 
file_88.wmf
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W technologii 10BASE-T maksymalna długość kabla pomiędzy przełącznikami wynosi: 


205 m 
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100 m 
file_90.wmf



400 m 
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185 m 
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Switch jest to: 


urządzenie sieciowe, które przekazuje ramki do odpowiedniego wyjścia urządzenia na podstawie adresu docelowego każdej z nich 
file_93.wmf



żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 
file_94.wmf



rodzaj protokołu sieciowego 
file_95.wmf



odmiana światłowodu 
file_96.wmf
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Jakie zjawiska wystąpią, gdy w sieci Ethernet zamienimy koncentrator (hub) na przełącznik (switch) pracujący w trybie store-and-forward ? 
???

opóźnienie transmisji pomiędzy węzłami zwiększy się 
file_97.wmf



zmniejszy się maksymalny możliwy dystans pomiędzy węzłami 
???file_98.wmf



dzięki zmniejszeniu liczby kolizji zmniejszy się liczba traconych ramek 
file_99.wmf



wzrośnie bisekcyjna przepustowość sieci (sumaryczna przepustowość, gdy połowa węzłów nadaje, połowa odbiera) 
file_100.wmf



niektóre protokoły np. ARP przestaną pracować prawidłowo 
file_101.wmf
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"MAC adres" oznacza: 


standardowy adres warstwy łącza danych, wymagane dla każdego urządzenia podłączonego do sieci LAN 
file_102.wmf



adres pamięci komputera pod którym rezyduje karta sieciowa 
file_103.wmf



adres segmentu pamięci gdzie rezyduje driver obsługujący kartę sieciową 
file_104.wmf



żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 
file_105.wmf
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Warstwa aplikacji modelu sieci OSI/ISO realizowana jest: 


programowo 
file_106.wmf



jedynie poprzez protokół IPX/SPX 
file_107.wmf



sprzętowo 
file_108.wmf



jedynie poprzez protokół TCP/IP 
file_109.wmf
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Adresacja MAC (podobnie jak IPv4) jest hierarchiczna. 


Nie
file_110.wmf



Tak
file_111.wmf
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Skrót WAN oznacza: 


standard podłączenia dysków twardych za pomocą światłowodu 
file_112.wmf



żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 
file_113.wmf



rozległą sieć komputerową 
file_114.wmf



miejską sieć komputerową 
file_115.wmf


32
TokenRing to: 


protokół używany przez łącze szeregowe 
file_116.wmf



sposób obsługi błędnych bloków dyskowych w Microsoft Windows 2003 Server 
file_117.wmf



sieć komputerowa działająca w topologii logicznej pierścienia 
file_118.wmf



oznaczenie żetonu inicjującego transmisję 
file_119.wmf
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Wzmacniacz(repeater) jest to: 


odmiana światłowodu 
file_120.wmf



urządzenie sieciowe, które przekazuje ramki do odpowiedniego wyjścia urządzenia na podstawie adresu docelowego każdej z nich 
file_121.wmf



demon linuxowy, który wykorzystywany jest zazwyczaj do retransmisji TCP
file_122.wmf



urządzenie umożliwiające podłączenie minimum trzech węzłów bez analizy przesyłanej informacji 
file_123.wmf



żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 
file_124.wmf
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Warstwa najniższa (pierwsza) modelu sieci OSI realizowana jest: 


programowo 
file_125.wmf



jedynie poprzez protokół IPX/SPX 
file_126.wmf



jedynie poprzez protokół TCP/IP 
file_127.wmf



sprzętowo 
file_128.wmf
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Sieci radiowe w standardzie 802.11b pracują z następującą maksymalną teoretyczną szybkością przesyłania danych na kanał: 


512 Mb/s 
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54 Mb/s 
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11 Mb/s 
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2,1 Mb/s 
file_132.wmf
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IPSec zapewnia bezpieczeństwo w warstwie: 


sieci 
file_133.wmf



łącza 
file_134.wmf



transportu 
file_135.wmf



aplikacji 
file_136.wmf
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Integralnośćpolega na tym, że: 


z dwóch ramek tworzony jest jeden pakiet 
file_137.wmf



nie ma możliwości zmodyfikowania niepostrzeżenie wiadomości 
file_138.wmf



żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe 
file_139.wmf



wiadomość może zmodyfikować tylko każdy węzeł pośredni sieci 
file_140.wmf
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Protokół SSL zapewnia: 


każdą z powyższych funkcji 
file_141.wmf



uwierzytelnienie 
file_142.wmf



integralność 
file_143.wmf



poufność 
file_144.wmf
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Poufność jest zachowana wtedy, kiedy: 
(nadawca i odbiorca może odczytać)

tylko nadawca może zrozumieć wiadomość 
file_145.wmf



nadawca może potwierdzić tożsamość odbiorcy 
file_146.wmf



tylko właściwy odbiorca może zrozumieć wiadomość 
file_147.wmf



odbiorca może potwierdzić tożsamość nadawcy 
file_148.wmf
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Konie trojańskie mogą służyć do: 


wysyłania SPAMu 
file_149.wmf



podsłuchiwania haseł 
file_150.wmf



blokowania dostępu do usług 
file_151.wmf



włamań przez �tylne drzwi� 
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