
 

IH  

Állítás Minél többen vesznek részt a kommunikációban, azaz minél többen 

csatlakoznak egy központhoz, a hálózat annál egyszerűbben 

kivitelezhetővé válik. 

Hamis 

 

IH  

Állítás A műholdas telekommunikációs kapcsolatokat az időjárás és a külső 

környezeti hatások jelentősen képesek befolyásolni 
Igaz 

 

MC  

Kérdés Melyek tartoznak az alkalmazási rétegekhez? 

Kép  

Válasz FTP HELYES 

Válasz HTTP HELYES 

Válasz IMAP HELYES 

Válasz TOPMAP HIBAS 

 

IH  

Állítás Az adatok átvitele egy fizikai csatornán a csatorna fizikai jellemzőinek 

megváltoztatásával történik. 
Igaz 

 

SC  

Kérdés Egy bluetooth kihangosító és a mobil közötti kapcsolat titkosított? 

Kép  

Válasz abszolút nem HIBAS 

Válasz igen, de nem elég erősen HIBAS 

Válasz igen, és biztonságos is HELYES 

Válasz részben igen HIBAS 

 

IH  

Állítás Nem csak az meghatározó egy hálózat esetében, hogy gyors és stabil-e, 

hanem hogy mennyire biztonságos. 
Igaz 

 

IH  

Állítás A hazánkban is elterjedt ADSL (Assymetric DSL) kapcsolatra jellemző, 

hogy a fel- és letöltési sebessége között nincs jelentős eltérés. 
Hamis 

 

SC  

Kérdés VOIP= 

Kép  

Válasz hangátvitel internet nélkül HIBAS 

Válasz hangátvitel internetes protokollal HELYES 

Válasz hang és adatátvitel internet nélkül HIBAS 

Válasz hangátvitelt kitaláló cég neve HIBAS 



 

SC  

Kérdés Martin Cooper mely napon kezdeményezte az első mobilhívást? 

Kép  

Válasz 1978. április 18 HIBAS 

Válasz 1973. április 13 HELYES 

Válasz 1975. április 24 HIBAS 

Válasz 1988. április 13 HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az alábbi telefonok közül egy nem létezik. Melyik az? 

Kép  

Válasz Infravörös telefon HELYES 

Válasz Skype telefon HIBAS 

Válasz Iphone HIBAS 

Válasz Műholdas telefon HIBAS 

 

SC  

Kérdés A Blackberry készülékek (nem SIM kártya) PIN számának mi a szerepe? 

Kép  

Válasz ezzel a kóddal tud telefonálni a felhasználó HIBAS 

Válasz ezen keresztül történik a készülék és ezáltal a használati jogosultság 

azonosítása a BIS/BES szervereknél 
HELYES 

Válasz ez a BIS/BES szerverek saját kódja HIBAS 

Válasz nincs semmi szerepe HIBAS 

 

IH  

Állítás A Microsoft a Windows Phone 7 és 8 rendszereknél előírja a 

gyártóknak a mobiltelefonok minimális hardverkövetelményeit? 
Igaz 

 

SC  

Kérdés Az Android rendszerű okostelefonokra és tablet PC-kre az online áruházból 

letölthető programok……….. 

Kép  

Válasz mindegyike ingyenes, hiszen nyílt rendszer HIBAS 

Válasz között van ingyenes és fizetős alkalmazás is HELYES 

Válasz csak fizetős alkalmazások. HIBAS 

 

IH  

Állítás A Windows 8-nak nem lesz (nincs) tabletre optimalizált változata, így 

nem jelent nagy kihívást a konkurencia számára. 
Hamis 

 

 

 

 



IH  

Állítás Sok olyan mobil eszköz (kamera, fényképezőgép, telefon, tablet) van 

már a piacon, amely a kép rögzítésénél a GPS koordinátákat is lementi 

és akár képes egyből pl. a Google Maps-en megjelölni, hol készítettük a 

képet. 

Igaz 

 

IH  

Állítás A mobiltelefonokba nem lehet A-GPS-t építeni, hiszen azok nem 

kifejezetten navigációs eszköznek készültek. 
Hamis 

 

IH  

Állítás A Messenger előnye, hogy egy Windows-os gépen azonnal 

használható, partnereket felhasználóneveiken vagy e-mail címen 

keresztül tudunk felvenni az alkalmazásba. 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül mi nem szükséges egy Cisco UCMS rendszer működéséhez? 

Kép  

Válasz IP telefon HIBAS 

Válasz analóg telefonmellék HELYES 

Válasz call manager HIBAS 

Válasz IP központi szerver HIBAS 

 

MC  

Kérdés Egy 2012-ben elérető „okosTV-n” hálózati kapcsolattal melyik szolgáltatás érhető 

el? 

Kép  

Válasz Youtube HELYES 

Válasz Google Maps HELYES 

Válasz Skype HELYES 

Válasz Egyik sem HIBAS 

 

IH  

Állítás Egy 2012-ben elérhető Andriodos okostelefonról: 

- feltölthetünk a Youtube-ra videót és nézhetünk is 

- Skype-olhatunk 

- tweetelhetünk 

Igaz 

 


