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Hálózatok építése és üzemeltetése vizsga 18 of 26 points

Kérdések

1/1

""

[0, False, None, (), {}]

"0"

None

0/1

küldő és fogadó gépek közti körülfordulási idő mérésére 10 ICMP ECHO REQUEST-
REPLY üzenet párral

célhoszt elérhetőségének tesztelésére, ha a fogadó gép 10 hop távolságon belül
van (és nem állít be valótlan TTL értéket)

célhoszt elérhetőségének tesztelésére tetszőleges küldő gépről tetszőleges
hálózaton

küldő és fogadó gépek közti egyirányú késleltetés mérésére 1 ICMP ECHO REQUEST-
REPLY üzenet párral

Correct answer

célhoszt elérhetőségének tesztelésére, ha a fogadó gép 10 hop távolságon belül van
(és nem állít be valótlan TTL értéket)

1/1

a loopback interfészt kivéve bármelyik interfészen bejövő és kimenő ICMP
csomagok rögzítése

csak az any nevű interfészen bejövő és kimenő ICMP csomagok rögzítése

bármelyik interfészen bejövő és kimenő ICMP "echo request" és "echo reply"
csomagok rögzítése

bármelyik interfészen bejövő ICMP "echo request" csomagok rögzítése

1/1

két kívülről elérhető szolgáltatás fut a gépen: egy secure shell szerver és egy
webszerver

egy távoli secure shell kliens kapcsolódik a lokálisan futó secure shell szerverhez

egy lokálisan elérhető secure shell szerver és egy kívülről nem elérhető
webszerver fut a gépen

egy kívülről elérhető secure shell szerver fut a gépen, és egy lokálisan futó
secure shell kliens kapcsolódik egy távoli szerverhez

1/1

eth0 interfésznek lesz legalább két felkonfigurált IPv4 címe

eth0 interfésznek lesz egy /8-as és egy /16-os IPv4 címe

eth0 interfésznek lesz egy /16-os IPv4 címe és aktív állapotba kerül

eth0 interfésznek lesz egy /8-as IPv4 címe és aktív állapotba kerül

1/1

eth1 interfész inaktív állapotba kapcsolása

eth1 interfész korábbi IPv4 címének törlése és egy új IPv4 cím beállítása és az
interfész aktív állapotba kapcsolása

eth1 interfész kap egy IPv4 címet, ha volt másik IPv4 címe, akkor az is
megmarad, az interfész inaktív állapotba kerül

eth1 interfész kap egy IPv4 címet, ha volt másik IPv4 címe, akkor az is
megmarad

1/1

egy új címfordítási szabály hozzáadása a nat táblához, ami a 192.168.168.10-es
cél IP címet cseréli le, ha a csomag a 2222-es tcp portra érkezett

egy új címfordítási szabály hozzáadása a nat táblához, melynek segítségével egy
külső hálózatról elérhetővé tesszük egy belső gép 22-es tcp portját

port forwarding beállítása, egy külső hálózatról hozzáférhetővé válik a 10.0.0.153-as
gép 22-es tcp és udp portja

port forwarding beállítása, kívülről hozzáférhetővé válik a 10.0.0.153-as gép minden
szolgáltatása

1/1

csak két kliens gépre (illetve interfészre) engedélyezzük az IPv4 cím
konfigurálását erről a DHCP szerverről

a kliens gépen az /etc/resolv.conf fájlba a 8.8.8.8 nameserver paraméter íródik
be

a 01:02:03:04:05:06 MAC című kliens gép a 10.0.0.0/24-es címtartományból kap egy
dinamikus címet, melynek utolsó száma 102 és 150 között lesz

a kliens gépen a default gateway 10.0.0.1-re lesz beállítva

0/1

port forwarding beállítása, kívülről hozzáférhetővé válik a 10.0.0.0/8-as tartomány

egy új címfordítási szabály hozzáadása a nat táblához, ami a 10.0.0.0/8-as címeket
cseréli le, ha a csomag az eth2 interfészen érkezett

egy új címfordítási szabály hozzáadása a nat tábla POSTROUTING láncának
elejéhez, melynek segítségével a 10.0.0.0/8-as belső hálózatról kijutunk a külső
hálózatra

egy új címfordítási szabály hozzáadása a nat táblához, ami a 10.0.0.0/8-as
címeket cseréli le, ha a csomag az eth2 interfészen kerül majd kiküldésre

Correct answer

egy új címfordítási szabály hozzáadása a nat táblához, ami a 10.0.0.0/8-as címeket
cseréli le, ha a csomag az eth2 interfészen kerül majd kiküldésre

1/1

engedélyezi a bejövő és kimenő TCP forgalmat, ha az már felépített (vagy felépítés
alatt álló) kapcsolathoz tartozik

engedélyezi a bejövő TCP forgalmat, ha az (tipikusan kívülről érkezik) a 10.0.0.0/24
hálózatba és már felépített (vagy felépítés alatt álló) kapcsolathoz tartozik

engedélyez minden átmenő TCP forgalmat

engedélyezi az átmenő TCP forgalmat, ha az (tipikusan kívülről érkezik) a
10.0.0.0/24 hálózatba és már felépített (vagy felépítés alatt álló) kapcsolathoz
tartozik

1/1

1-től növekvően az egész számokat addig, míg el nem érjük a küldő és fogadó "hop"-
ban mért távolságát vagy 20-at, feltételezve, hogy a fogadó gép nem állít be valótlan
TTL értéket

célhoszt "hop"-ban mért távolságát, ha 20 hop-on belül van és a célhoszt nem
állítja valótlan értékre a TTL mezőt

küldő és fogadó gépek közti körülfordulási időt

célhoszt "hop"-ban mért távolságát, ha 20 hop-on belül van

1/1

lekéri a Google névszerverétől a tmit.bme.hu névhez tartozó IPv4 rekordot; ha
nincs információja, üres választ ad

lekéri a Google névszerverétől a tmit.bme.hu névhez tartozó összes rekordot; ha
nincs információja, root DNS szerverhez fordul

lekéri a Google névszerverétől a tmit.bme.hu névhez tartozó összes rekordot; ha
nincs információja, üres választ ad

lekéri a Google névszerverétől a tmit.bme.hu névhez tartozó IPv4 rekordot; ha nincs
információja, root DNS szerverhez fordul

1/1

sudo route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 10.0.255.254 eth0

sudo route add default gw 10.0.0.254

sudo route add default gw 10.0.255.254 netmask 255.255.0.0

sudo ip route add default via 10.0.255.254

1/1

BitTorrent kliens

MAC learning switch

terhelés elosztó

ARP responder

1/1

készíthető POX-ban.

a proaktív párjánál nagyobb csomagkésleltetést eredményez(het)

nem működik megfelelően, ha a kapcsolók és a kontroller közti kapcsolat
átmenetileg megszakad

nem tudja a csomagokban levő TCP port számokat figyelembe venni

0/1

Az alkalmazás pontatlan eredményt ad, ha a hálózatban minden switch ismeri az
OpenFlow protokollt, de van olyan switch, ami az LLDP protokollt nem

Az LLDP csomagokkal a kontroller fel tudja deríteni a switch-hoszt linkeket

Az LLDP csomagokkal a kontroller fel tudja deríteni a switchek közötti linkeket

Az alkalmazás pontatlan eredményt ad, ha a hálózatban minden switch ismeri az
LLDP protokollt, de van olyan switch, ami az OpenFlow protokollt nem

Correct answer

Az LLDP csomagokkal a kontroller fel tudja deríteni a switchek közötti linkeket

Az alkalmazás pontatlan eredményt ad, ha a hálózatban minden switch ismeri az
LLDP protokollt, de van olyan switch, ami az OpenFlow protokollt nem

0/1

15s múlva még aktív lesz, ha csak egyetlen illeszkedő csomag érkezik pont 8s múlva

átlagosan kevesebb mint 20 kbps forgalmat továbbított

által továbbított csomagok átlagos hossza kisebb mint 1000 byte

8s múlva még aktív lesz, ha csak egyetlen illeszkedő csomag érkezik pont 4s
múlva

Correct answer

8s múlva még aktív lesz, ha csak egyetlen illeszkedő csomag érkezik pont 4s múlva

által továbbított csomagok átlagos hossza kisebb mint 1000 byte

0/1

által továbbított csomagok átlagos hossza kisebb mint 1000 byte.

8s múlva még aktív lesz, ha csak egyetlen illeszkedő csomag érkezik pont 4s múlva

a 10.10.10.10-es forráscímről érkező csomagokat a kontrollerhez továbbítja

15s múlva még aktív lesz, ha csak egyetlen illeszkedő csomag érkezik pont 1s múlva

0/1

Az átmérője logaritmikusan nő a csomópontszám függvényében

Az átmérője konstans

Az átmérője exponenciálisan nő a csomóponszám függvényében

Az átmérője lineárisan nő a csomóponszám függvényében

Correct answer

Az átmérője logaritmikusan nő a csomópontszám függvényében

1/1

A kliens gépeken nem szükséges módosítani a TCP vermet, csak a szerver
oldalon

Sok TCP opció nem használható

Használata során a kapcsolatfelépítések ideje megnőhet

A szerver csökkentett időablakokkal dolgozik, hogy minél hamarabb lezárja a
kapcsolatokat

0/1

Az Authenticator akár tanúsítvány segítségével is hitelesítheti a felhasználót

A 802.1X protokoll használható vezetékes és vezetéknélküli hálózatok esetén is

A hitelesítés lehet jelszó alapú is

A RADIUS-t mint de facto szabvány használjuk a hozzáférési pont és a hitelesítő
közötti kommunikációra

Correct answer

Az Authenticator akár tanúsítvány segítségével is hitelesítheti a felhasználót

0/1

a link state alapú megoldások globális nézeten dolgoznak, így képesek
meghatározni a legrövidebb utat bármely két csomópont között, míg a distance
vector alapú megoldások lokális nézeten dolgoznak, így nem feltétlenül az
optimális útvonalat határozzák meg egyes csomópontok között

a distance vector alapú algoritmusok lokális információk alapján dolgoznak,
elosztottan, míg a link state alapú algoritmusok teljes képpel rendelkeznek a
hálózatról

a link state alapú megoldások lokális nézeten dolgoznak, ezért jobban skálázódnak,
nagyobb hálózatban jobban használhatók

azonos nézeten dolgoznak, hatékonyságbeli különbség van köztük

Correct answer

a distance vector alapú algoritmusok lokális információk alapján dolgoznak,
elosztottan, míg a link state alapú algoritmusok teljes képpel rendelkeznek a
hálózatról

1/1

10.0.3.0/24 hálózatot 40-es költségű OSPF úton ér(het)i el

10.0.2.0/24 hálózatot nem éri el közvetlenül

10.0.1.0/24 hálózatot ugyanazon a gateway-en keresztül éri el, mint a
10.0.2.0/24 hálózatot

10.0.3.0/24 hálózatot eth0 és eth1 interfészen keresztül is eléri, jelenleg a
közvetlen kapcsolatot használja

1/1

A hoszt a 192.168.77.129-nek címzett forgalmat az eth0 interfészén küldi ki

A hoszt a 192.168.0.130-nak címzett forgalmat a default gateway felé küldi

A hoszt a 192.168.0.130-nak címzett forgalmat az eth1 interfészén küldi ki

A hoszt minden forgalmat a 192.168.77.1 felé küld

1/1

Egyik route sem fedi le a cél IP címét

A net.ipv4.ip_forward (/proc/sys/net/ipv4/ip_forward) értéke 0

Az iptables filter táblájának INPUT láncában van illeszkedő szűrési szabály

Az iptables filter táblájának FORWARD láncában van illeszkedő szűrési szabály

1/1

Gyors lecsengésű, tehát nincsenek benne igazán nagy fokszámú AS-ek

Skálafüggetlen, tehát nem elhanyagolható eséllyel vannak nagy fokszámú AS-ek

Hasonló az emberek magasságának az eloszlásához

Egyenletes, vagyis egy fokszámtartományból egyenlő eséllyel találunk adott fokú AS-
t

1. Gyakorlati feladat (saját HaEpUz VM) 7 of 8 points

Az alábbi parancsot kiadva a BME Cloud-ban (Smallville) futtatott HaEpUz VM-en (ügyelve arra, hogy a 
$NEPTUN értéket a saját, tényleges neptun-kódodra cseréld le, természetesen $ nélkül!) indítsd el a saját 
környezetedet. Egy felugró ablakban elindul egy mininetes hálózatemuláció és annak a h1 hosztján egy 
shell. Ebben a feladatban csak a h1 hoszthoz férünk hozzá, onnan kell minden feladatot megoldani. Ez egy 
korlátozott funkciójú terminál, amiből az "xterm &" parancs tetszőleges számú futtatásával normál xterm 
terminálok indíthatók. A feladatokat onnan kell megoldani. 
  
Kiadandó parancs a saját környezet indítására:  
wget -nv -O- https://sb.tmit.bme.hu/haepuz/traceroutev3 | sh /dev/stdin $NEPTUN

Leállítás: a terminálokban futó shellekből történő kilépéssel (exit vagy ctrl-d)

1/1

17

3/3

51

2/2

12

0/1

h1-eth0

1/1

10.6.4.1

2. Gyakorlati feladat (saját HaEpUz VM) 6 of 10 points

Az alábbi parancsot kiadva a BME Cloud-ban (Smallville) futtatott HaEpUz VM-en (ügyelve arra, hogy a 
$NEPTUN értéket a saját, tényleges neptun-kódodra cseréld le, természetesen $ nélkül!) indítsd el a saját 
környezetedet. Egy felugró ablakban elindul egy mininetes hálózatemuláció és egy másik ablakban pedig 
egy pox kontroller. A rendszerben egy speciális terheléselosztó működik.

Kiadandó parancs a saját környezet indítására:  
wget -nv -O- https://sb.tmit.bme.hu/haepuz/balancerv3 | sh /dev/stdin $NEPTUN

Leállítás: a fő mininet terminálból való kilépés (exit), pox terminál kilövése (ctrl-c)

Tipp: tcpdump használata a mininet xterm-ekben teljes elérési úttal (/usr/sbin/tcpdump) lehetséges vagy 
hozzá kell adni a PATH környezeti változóhoz az /usr/sbin könyvtárat is

1/1

14

1/1

0

1/1

h1

1/2

h9

2/2

h2

0/3

Semelyik. Az s1 tovabbkuldi az s3-nak, ahol illeszkedik ra egy szabaly, ami alapjan 
visszakuldi az s1 fele. Szoval elvileg addig pingpongoznak, amig a max TTL-t el nem 
erjuk.

Hálózatok építése és üzemeltetése
vizsga feladatok
Total points 35/50

Adatok

Név: *

Neptun kód: *

Az alábbiak közül melyik Python utasítás(ok) értékelődik(értékelődnek) ki
logikai igaz, azaz True értékként (feltétel ellenőrzésben)?

Mi(k)re használható a következő parancs?

Mi(k)re használható a következő parancs?

netstat-aputne parancs eredményeként a következőt kaptuk. Mely
állítás(ok) helyes(ek)?

Mi(ke)t eredményez a következő parancs?

Mi(ke)t eredményez a következő parancs?

Mi(ke)t eredményez a következő parancs? Melyik állítás(ok) helyes(ek)?

Mi(ke)t eredményez a következő konfigurációs beállítás (isc-dhcp-
server: dhcpd.conf)?

Mi(ke)t eredményez a következő parancs? Melyik állítás(ok) helyes(ek)?

Mi(k)re való a következő parancs?

Mit ír ki a következő shell script részlet?

Mi(k)re való a következő parancs?

Egy hoszt eth0 interfészén a default gateway-t szeretnénk beállítani. Azt
tudjuk, hogy a gateway a 10.0.0.0/16-os hálózat utolsó használható IP
címén található. Melyik parancs(ok) végzi(k) el helyesen a konfigurációt?

Mely(ek) valósítható(k) meg SDN alkalmazásként?

Egy reaktív logikájú kontrolleralkalmazás ...

Egy topológia-felderítő POX kontroller alkalmazás speciális LLDP
csomagokat generál és kizárólag ezekre a csomagokra támaszkodik a
topológia felderítése során. Az alábbi állítások közül mely(ek) igaz(ak)?

Az alábbi OpenFlow folyambejegyzés ...

Az alábbi OpenFlow folyambejegyzés ...

Az Internet egy kisvilág tulajdonságú hálózat. Ez azt jeleni, hogy:

Melyik állítás(ok) igaz(ak) a TCP SYN COOKIE védelem esetén?

Melyik állítás(ok) NEM igaz(ak) a 802.1X protokoll esetén?

Mi a különbség a link state és distance vector alapú routing protokollok
között? Melyik állítás(ok) helyes(ek)?

Melyik állítás(ok) igaz(ak), ha egy (pl. Quagga) routerben a következő
eredményt kapjuk a show ip route parancsra?

Egy hoszt routing táblájában az alábbi három bejegyzés szerepel. Ezek
alapján melyik állítás(ok) igaz(ak)?

Egy Linux hoszttal forgalmat szeretnénk route-olni annak eth0 és eth1
interfésze között. Ha a lenti beállítások mellett a hoszt nem továbbítja a
192.168.0.12 felől érkező forgalmat a 16.16.16.16 felé, akkor ezt mi
okozhatja / mik okozhatják?

Az Internetet alkotó Autonóm rendszerek (AS) fokszámainak eloszlása:

A traceroute megfelelő felparaméterezésével nézd meg, hogy hány
hopra van a 10.1.0.1-es IP című hoszt h1-től (csak a konkrét szám kell, pl:
3). (1 pont)

A traceroute megfelelő felparaméterezésével nézd meg, hogy hány
hopra van a 10.2.0.1-es IP című hoszt h1-től (csak a konkrét szám kell, pl:
3). (3 pont)

A traceroute megfelelő felparaméterezésével nézd meg, hogy hány
hopra van a 10.1.0.1-es IP című hoszt felé írányított 8-as TOS értékkel
rendelkező forgalom h1-től (csak a konkrét szám kell, pl: 3). (2 pont)

A h1 hoszt melyik interfészén küldi ki a 10.7.10.8 címnek szánt 4-es TOS
értékkel rendelkező adatcsomagokat (csak az interfész kell, pl: h1-
eth59)? (1 pont)

Mi a next hop IP címe a h1-ről kiküldött 10.7.10.8 címnek szánt 4-es TOS
értékkel rendelkező adatcsomagoknak (csak a konkrét IP cím kell, pl:
10.10.10.10)? (1 pont)

Közvetlenül a hálózat elindítása után hány darab folyambejegyzés
található összesen a kapcsolók folyamtáblájában (minden kapcsoló
minden bejegyzését összeadva)? (1 pont)

A h0 hosztról a 10.0.0.10 címre indított ping hatására hány darab ARP
request - response üzenetváltás történik? (1 pont)

A h0 hosztról a 10.0.0.10 címre indított ping-re (ICMP echo request)
melyik hoszt fog válaszolni (pl: h25)? (1 pont)

A h0 hosztról a 10.0.0.10 címre indított UDP forgalmat melyik hoszt
fogadja? (2 pont)

Ha a h0 hosztról a 10.0.0.10-es gépre szeretnénk belépni ssh-val a 22-es
porton (és be lenne konfigurálva megfelelően az ssh hozzáférés), akkor
melyik hosztra jutnánk be (pl: h25)? (2 pont)

A h0 hosztról a 10.0.0.10-es címre indított http kéréseket melyik hoszton
működő szerver szolgálná ki (pl: h25)? (Default porton működő
webszervereket feltételezünk.) (3 pont)



erjuk.

3. Gyakorlati feladat (saját HaEpUz VM) 4 of 6 points

Az alábbi parancsot kiadva a BME Cloud-ban (Smallville) futtatott HaEpUz VM-en (ügyelve arra, hogy a 
$NEPTUN értéket a saját, tényleges neptun-kódodra cseréld le, természetesen $ nélkül!) indítsd el a saját 
környezetedet. Egy felugró ablakban elindul egy mininetes hálózatemuláció és egy másik ablakban pedig 
egy pox kontroller. 

Kiadandó parancs a saját környezet indítására:  
wget -nv -O- https://sb.tmit.bme.hu/haepuz/startsv3 | sh /dev/stdin $NEPTUN

Leállítás: a fő mininet terminálból való kilépés (exit), pox terminál kilövése (ctrl-c)

Tipp: tcpdump használata a mininet xterm-ekben teljes elérési úttal (/usr/sbin/tcpdump) lehetséges vagy 
hozzá kell adni a PATH környezeti változóhoz az /usr/sbin könyvtárat is

1/1

h5

1/1

h42

2/2

arp

ip addr del

ip link set dev

ip route

ip addr add

route del default gw

dhclient -v

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

No correct answers

0/2

arp

ip addr del

ip link set dev

ip route

ip addr add

route del default gw

dhclient -v

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

No correct answers

IMSc feladat 0 of 0 points

Bónusz feladat kizárólag IMSc pontokért (max 15 IMSc pont)

Az alábbi parancs futtatásával indíts egy egyszerű csillag topológiájú hálózatot (s1 switch és hozzá 
kapcsolódva a h1, h2, h3 hosztok): 

sudo -E mn --mac --arp --topo single,3 --controller=remote,port=6633

Kérdések a specializációról és a tárgyról 0 of 0 points

HIT

TMIT

A decemberi vizsgamban leirtam ezeket; bocs, de nagyon kell mosdoba mennem, ugyhogy 
nem irom megegyszer :(

This form was created inside of Budapest University of Technology and Economics.

A létrejött hálózatban a kontroller csak IP csomagokat továbbít. A h1
hosztról két hoszt kivételével sikeresen lehet pingelni a többi hosztot.
Ezen a két hoszton szándékosan elrontottunk valamit. A két rossz hoszt
közül mi a kisebb sorszámú hoszt neve? (1 pont)

A két rossz hoszt közül mi a nagyobb sorszámú hoszt neve? (1 pont)

Ha nem szeretnénk felesleges parancsokat kiadni, milyen parancs
kiadásával kezdjük a hiba elhárítását a kisebb sorszámú hoszton? (2 pont)

Ha nem szeretnénk felesleges parancsokat kiadni, milyen parancs
kiadásával kezdjük a hiba elhárítását a nagyobb sorszámú hoszton? (2
pont)

Azt szeretnénk elérni, hogy a h1 hosztról a 10.0.0.2 címre küldött http lekérdezést
(80-as port) a h3-as web szerver szolgálja ki, de az ssh kapcsolat (22-es port) a
h2-es géppel menjen. Ehhez milyen parancsok kiadása szükséges? (segítség: pl.
ovs-ofctl parancsok használhatók)

Melyik ágazaton vagy?

Mi alapján választottad a specializációt és az ágazatot? Mik befolyásoltak a
döntésedben?

Szerinted eddig mi volt jó a specializációban?

Mit változtatnál a specializációban?

Mi tetszett a HaEpUz tárgyban?

Mit változtatnál a HaEpUz tárgyban?

 Forms


