
Pasivní optická přístupová síť APON má symetrické rychlosti? 

- 155.52 Mbit/s 

 

Pojem šifrování znamená: 

- zabezpečení přenášených dat před odposlechem 

 

Jakou přenosovou rychlost má D-kanál v základní přípojce ISDN v kbit/s? 
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Adresování signalizačních zpráv v CCS7? 

- je prováděno na základě adresy SPC (Signaling Point Code) 

 

Úspěšné ukončení je označeno třídou? 

- 2xx 

 

U metody DSSS v síti WiFi pokud jsou dva přístupové body vedle sebe a vysílají na kanálu č.1 a č.5 

tak? 

- spektra obou kanálů se překrývají 

- dochází k rušení jednoho kanálu druhým 

 

Adresace v protokolu SIP je založena na používání: 

- SIP URI 

 

V jakém režimu pracují systémy VDSL? 

- Symetricky a asymetricky. 

 

Pasivní optická síť GPON a EPON? 

- mají obvyklý fyzický dosah 20 km 

- mají základní prvky optické sítě stejné 

 

Uvnitř klastru v GSM? 

- se nesmí opakovat frekvence 

- není definován počet frekvencí 

 

Signalizační jednotky v H.323 signalizaci se přenáší na? 

- transportní (říká test) 

- aplikační (říká pdf) 

 

Jaké přenosové médium využívá pro svou činnost technologie HDSL? 

- Symetrické páry - kroucená dvojlinka. 

 

Jaká je správná sekvence signalizačních zpráv při ukončení spojení mezi telefonem a ISDN 

ústřednou? 

- DISCONNECT, RELEASE, RELEASE COMPLETE 

 



Co z uvedeného jsou různé druhy poskytovatelů internetové služby (ISP)? 

- Regionální ISP. 

- Lokální ISP. 

- Páteřní ISP. 

 

Vyberte vlastnosti 1. úrovně vrstvového modelu CCS7 

- Definuje fyzikální, elektrické a funkční vlastnosti trasy přenosu signalizačních informací  v digitalní 

síti. 

- Představuje nosné prostředí signalizačních jednotek. 

 

EPC (Evolved Packet Core)? 

- funkčnost jako CN (Core Network) v síti UMTS 

 

Protokolový model signalizace v ATM na uživatelském a síťovém rozhraní? 

- využívá SAAL pro přenos signalizačních zpráv 

- využívá stejnou ATM vrstvu 

 

Na linkové (datové) vrstvě může být u IPTV? 

- Ethernet 

 

Který protokol slouží pro zobrazování webových stránek? 

- HTTP 

 

Zpráva pro přesměrování je označena třídou? 

- 3xx 

 

Základnové stanice v systému LTE/SAE (Long Term Evolution / System Architecture Evolution)  

- jsou eNode B 

 

Který protokol transportní vrstvy umožňuje spolehlivý přenos dat pro aplikační protokoly jako 

např. HTTP? 

- TCP 

 

Která úroveň vrstvového modelu CCS7 se stará o zabezpečení bezchybné výměny signalizačních 

informací? 

- 2. úroveň 

 

SS7 je signalizační síť 

- společná jen pro sestavení spojení (říká pdf) 

- překryvná k sítí hovorových kanálů (říká test) 

 

Co charakteruzuje asociativní provoz? 

- Hovorové a signalizační kanály jsou přenášeny po stejné trase. 

 

 



U které xDSL technologie lze rozšířit šířku subkanálu až na 8.625 kHz? 

- VDSL2 

 

U 64-QAM lze pomocí jedné změny stavu přenést? 

- 6 bitů 

 

Jaký je format SIP URI (Uniform Resource Identifier)? 

- sip:username@host 

 

Kolik uživatelů se může najednou přípojit k OLT? 

- 128 

 

Která aplikace technologie MPLS umožňuje optimalizovat provoz v sítí? 

- MPLS TE  

 

Jaká je logická struktura sítě PON mezi OLT a ONU? 

- obousměrné spojení bod-bod  

 

Kolik jednotek ONU může být připojeno k jednomu OLT? 

- až 128 

 

Technologie CDMA2000 se řadí mezi systémy? 

- 3. generace 

 

Jak je řešen full duplex u ADSL G.DMT? 

- pomocí FDD 

- tím, že se pásmo rozdělí na subnosné (podle pdf ano, podle testu ne)  

 

Bezdratové sítě WiFi pracují: 

- v pásmu ISM 

 

Bluetooth radio definuje? 

- metodu FHSS s modulaci GFSK 

 

Standard 802.11a dosahuje přenosové rychlosti: 

- do 54 Mbit/s  

 

Jakou maximální přenosovou rychlost využijeme pro prenos užitečných informací (hovor, data) u 

primární přípojky ISDN v kbit/s? 

- 1920  

 

Komunikace mezi mobilní a základnovou stanici probíhá: 

- základnová stanice vysílá na vyšším kmitočtu než mobilní stanice  

 

 



Jak se nazývají adresy používané u technologie MPLS? 

- Značky (label)  

 

Hlavní vlastností technologie LTE/SAE (Long Term Evolution / System Architecture Evolution) je?  

- použití OFDM 

 

Který protokol slouží pro dynamické přiřazení adres počítačům? 

- DHCP 

 

Který protokol slouží pro stažení e-mailů z e-mailové schránky? 

- POP 

 

K jakému účelu se primárně používají systémy ADSL 

- Pro službu VoD (video na požádání) a stahování dat. 

 

Co definuje Bluetooth baseband ? 

- přístupový mechanismus pro jednotlivé bluetooth zařízení 

 

Pro současný přenos B, D kanálu a záhlaví se v ISDN BRI používá? 

- TDMA 

 

Poskytovatel Internetu může rozšířit frekvenční pásmo pro DOCSIS při stávající nabídce TV 

programů? 

- na straně poskytovatele je nutná optimalizace televizních programů 

- uvolněním pásma se zavedením DVB-C (Digital Video Broadcasting over Cable) 

 

Kterým příkazem je možné zjistit IP adresu nakonfigurovanou na počítači s OS Linux? 

- ifconfig  

 

Který protokol využívá zprávy echo request a echo reply pro testováni spojení? 

- ICMP 

 

V UMTS je na rádiovém rozhraní použita varianta? 

- WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) se šířkou pásma 5 MHz  

 

Kterým příkazem je možné zjistit bránu nakonfigurovanou na počítači s OS Linux? 

- route -n 

 

Vyberte vlastnosti 2. úrovně vrstvového modelu CCS7 

- Zabezpečuje bezchybný přenos signalizačních informací. 

- Rozpoznává začátek signalizačních jednotek pomocí návěstí. 

 

Kolik nezávislých sítí může souběžně pracovat v případě použití metody rozprostřeného spektra s 

frekvenčními proskoky FHSS? 
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Kde se provádí frekvenční korekce v GSM síti? 

- na straně mobilní stanice  

 

Jaká je přenosová rychlost technologie Fast Ethernet? 

- 100 Mbit/s  

 

Rozšířený systém EGSM pracuje v okolí kmitočtu: 

- 900 MHz  

 

Princip OFDM spočívá v... 

- převodu vstupního vysokorychlostního sériového datového toku na řadu pomalejších paralelních 

datových toků  

 

Jaká je správná sekvence signalizačních zpráv při ISDN pomocí ISUP? 

- Initial Address Message, Subsequent Address Message, Address Complete Message, Answer 

Message 

 

Přenos VoD(Video on Demand) v IPTV? 

- klade větší nároky na kapacitu backbone (páteřní) části sítě  

- je pomocí unicast 

 

Který protokol slouží pro přístup k e-mailům v e-mailové schránce? 

- IMAP 

 

Jaké jsou základní přenosové rychlosti v síti PON? 

- 622 Mbit/s downstream a 155 Mbit/s upstream 

 

Jaká signalizace u H.323 řídí nastavení voláni a jeho ukončení? 

- Q.931 

 

Chyba na straně serveru je v SIP signalizaci indikovaná kódem z rozsahu: 

- 5xx 

 

Rádiová mobilní síť NMT (Nordic Mobile Telephony)? 

- může komunikovat s veřejnou telekomunikační sítí PSTN 

 

Vlastnosti EPON sítě? 

- rozbočovací poměr typicky 1:64 

- na L2 vrstvě používá přenos Ethernet rámců 

 

Síť s optickým vláknem ukončeném v budově označujeme jako? 

- FTTB 

 

 



2B1Q kód v ISDN je charakterizován? 

- 4 úrovněmi 

 

16 QAM modulace? 

- dovoluje přenést až 4 bity pomocí jedné změny stavu 

 

64 QAM modulace? 

- dovoluje přenést 6bitů pomocí jedné změny stavu 

 

ADSL G. DMT rozdělé pásmo na? 

- 256 subnostých 

 

ADSL2+ ? 

- používá frekvenční pásmo do 2,2 MHz. 

 

Burst v systému GSM je? 

- Základní přenosová jednotka 

 

BSSID (Basic Service Set Identifier) ve WIFI je? 

- MAC adresa zařízení. 

 

Co je to SONET? 

- Americká verze SDH technologie. 

 

Co z uvedeného jsou různé druhy poskytovatelů inter. služby(ISP)? 

- Páteřní, regionální, lokální 

 

Co z uvedeného jsou WAN technologie? 

- ATM 

- Freame Relay 

- X.25 

 

DSLAM v ADSL pracuje? 

- na 2.vrstvě RN OSI jako přepínač 

 

DSS1 Q931 se v IDSN využívá? 

- Pro přenos signalizařních zpráv 

 

Dopředný a zpětný směr je u ADSL G.DMT? 

- Plynule na sebe frekvenčně navazuje 

 

HEADEND nebo CTMI slouží k? 

- modul sig ze vstup. rozhraní ethernet na koaxiální kabel a naopak 

 

 



Informativní odpovědu jsou označeny třídou? 

- 1XX 

 

Ifrastrukturní sítě nevyužívají 

- Přístupové médium 

 

Jaké přenosové médium využívá pro svoji činnost technologie ADSL? 

- Symetrické páry - kroucená dvojlinka 

 

Jak je řečen full duplex u ADSL G.DMT? 

- Tím, že se pásmo rozdělí na subnosné 

 

Jak se jmenuje rámec používaný u technologie SDH? 

- STM 

 

Jaká přístupová média se používají u Ethernetu? 

- CSMA/CD 

 

Jaká přístupová média se používají u FDDI? 

- Token passing 

 

Jaké jsou výhody technologie FDDI? 

- Vysoká spolehlivost sítě 

- Vysoké přenosové rychlosti 

 

Jaké jsou výhody Ethernetu? 

- Nízká cena, vysoká přenosová rychlost 

 

Jaký výrez se používá pr oprotokolovou datovou jednotku na transportní vrstvě? 

- segment 

 

Jaký způsob přepínání signálů je použit, pokud jsou data přenášená předem vytvořeným kanálem 

ve formě paketů? 

- Obsluha pomocí virtálního kanálu 

 

Jaký způsob přepínání signálů je použit, pokud jsou data předem vytvořeným kanálem v podobě 

souvislého toku bitů? 

- Přepínání kanálů 

 

Jaký způsob přepínání signálů je použit, pokud jsou data přenášená ve formě navzájem nezávislých 

paketů? 

- Datagramová obsluha 

 

Jednotka MSU v CCS7 signalizaci slouží k? 

- Vlastnímu přenosu signalizačních zpráv 



 

Jednotky ONU jsou? 

- Optické ukončující jednotky 

 

K jakému účelu v přístupových sítích se používá splitter? 

- K oddělení vysokorychlostního datového provozu od ISDN a nebo analogového provozu 

 

K čemu slouží v síti signalizace? 

- K vytvoření kanálu v síti 

- K zajištění uživatelských služeb. 

 

Která úroveň vrstvového modelu CCS7 se zabívá dohledem a řízením signalizační sítě?  

- 3.úroveň 

 

Která aplikace technologie MPLS umožňuje zvýšit bezpečnost sítě? 

- MPLS VPN 

 

Která technologie používá LPN(LCI) adresy? 

- X.25 

 

Která technologie používá VPI a VCI adresy? 

- ATM 

 

Která technologie používá DLCI adresy? 

- Frame Relay 

 

Která technologie používá při přenosu dat metodu multiplexování optických kanálů?  

- DWDM 

 

Která technologie používá virtuální kontejnery k přenosu různých typů dat? 

- SDH 

 

Která technologie nemá implementovanou podporu QoS? 

- X.25 

 

Která technologie zabezpečuje přenos dat pro jednotlivé aplikace? 

- SSL 

 

Která technologie zabezpečuje přenos dat na spojové vrstvě? 

- PPTP 

 

Která technologie zabezpečuje přenos dat na síťové vrstvě? 

- IPSec 

 

 



Která technologie zabezpeřuje přenos dat pomocí separace provozu různých uživatelů?  

- MPLS VPN 

 

Která vrstva RM OSI zajišťuje směrování v síti? 

- síťová 

                     

Který vrstva RM OSI vytváří rozhraní mezi aplikacemi, které uživaté používají pr okomunikaci, a sítí, 

přes kterou jsou přenášeny uživatelské zprávy? 

- aplikační vrstva 

 

Která vrstva modelu RM OSI zajišťuje konektivitu mezi 2 koncovými zařízeními a výběr cesty 

pomocí směrování? 

- síťová vrstva 

 

Která z uvedených sí tíje nespojově orientovaná? 

- IP síť 

 

Která z uvedených technologií dosahuje nejvyšších přenosových rychlostí? 

- DWDM 

 

Která xDSL technologie nemůže koexistovat na jednom metalickém vedení se službou ISDN-BRA a 

POTS? 

- SHDSL 

 

Které jsou technologie LAN sítí? 

- Token Ring, Ethernet, FDDI 

 

Které technologie používají optická vlákna jako přenosové médium ? 

- SDH 

- FDDI 

 

Které technologie používají obsluhu pomocí virtuálních kanálů? (3.správné odpovědi)  

- MPLS, ATM, Frame Relay 

 

Které kombinace protokolů a technologií jsou příkladem vícevrstvé struktury IPWAN sítě(pořadí 

ode nejvyšší vrstvy po nejnižší) 

- IP-ATM-PDH-DWDM  

- IP-ATM-SDH-DWDM 

- IP-Frame Relay-SDH-DWDM 

 

Které protokoly a technologie tvoří vícevrstvou strukturu IP WAN sítí? 

- ATM, SDH, DWDM, (f.sdh?) 

 

Které protokoly se používají v "čistých" IPWAN sítích? 

- SDH, Ethernet, PPP 



 

Které vrstvy jsou součástí protokolového modelu TCP/IP? 

- Transportní vrstva 

- vrstva přístupu k síti 

- aplikační vrstva 

 

Které vrstvy jsou součástí RM OSI? 

- Síťová, relační, prezentační 

 

Které z uvedených WAN technologií používají virtuální kanály? 

- X.25, ATM, Frame Relay 

 

Které xDSL technologie lze rozšířit šířku subkanálu až na 8,625 kHz? 

- VDSL2 

 

Který druh poskytovatele net služby nabízí své služby koncovému zákazníkovi v rámci celého nebo i 

cel. K? 

- Tier 2 

 

Který protokol transportní vrstvy umožňujespolehlivý přenos dat pro aplikační protokoly jak 

oHTTP? 

- TCP 

 

Který protokol slouží pro přístup k e-mailům a e-mailové schránce? 

- IMAP 

 

Který protokol z modelu TCP/IP je spolehlivý a spojově orientovaný? 

- TCP 

 

Který protokol využívá při své činnosti řadu dalších protokolů jako např. Link Control Protocol, 

Network Control Protocol nebo Challenge Handshake Authentication Protocol? 

- PPP 

 

Mez imobilní sítí 1.generace patří systém? 

- NMT (NordicMobile Telephony) 

 

Mezi ústřednová signalizace v ATM je založena na? 

- ISDN CCS7 signalizaci 

 

MTP Level 2 v CSS7? 

- Poskytuje detekci chyb 

 

MTP2 vrstva v CCS7 signalizaci má za úkol? 

- Poskytuje detekci chyb 

 



MTP3 vrstva v CCS7 signalizac imá za úkol? 

- Směrování signalizačních zpráv 

 

Na linkové(datové) vrstvě může být IPTV? 

- IP Protokol 

 

Na rozhraní S0 v konfiguraci bod-bod je v ISDN maximální velikostme mezi TE a NT? 

- 1000m 

 

Na rozhraní U se nejčastěji používá? 

- Linkový kód 2B1Q 

 

Označte typické vlastnosti technologie VoIP 

- Přenos dat se realizuje na principu přepínání paketů.  

- K přenosu dat se na transportní vrstvě používá protokol UDP. 

 

Pomocí ADSL G.DMT modulace? 

- se používá víc nosných kmitočtů(tónů) 

 

Provozní kanály TCH v GSM slouží k? 

- Přenosu digitalizovaných hovorových a nebo datových uživatelských signálů 

 

Princip IPTV je? 

- Přenosu televize přes IP protokol v přístupové síti pomocí multicast 

 

Princip OFDM je v? 

- Převodu vstupního vysokorychlostního sériového datového toku na řadu pomalejších paralelních 

datových toků 

 

Pro současný přenos B, D kanálu v záhlaví se v ISDN BRI používá? 

- TDMA 

 

Počet rádiových kanálů EGSM je? 

- 174 

 

Protokol H.323 slouží k? 

- Zastřešuje multimediální komunikaci pro VoIP telefonii  

 

Pomocí SS7 signalizace jsou propojeni? 

- Bloky SCP 

 

Protokol LDAP v ISDN základní přípojce? 

- Slouží k zabezpečení signalizačních dat proti chybám 

 

 



Přípojka FTTH je? 

- Zakončení v bytě, zaveden až ke koncovým bodům sítě 

 

QAM modulace? 

- Dovoluje přenést až 4 bity pomocí jedné změny stavu 

 

Síť s optickým vláknem ukončeným v budově označujeme jako? 

- FTTB 

 

SAAL v ATM je? 

- Typ adaptační vrstvy, která je určena pro signalici v ATM 

 

Sdílení přístupu k D kanálu se v ISDN řeší? 

- NT kopíruje D bity odochzích rámců do E bitů předchozích rámců 

 

Signalizace CCS7 používá? 

- 4 vrstvý protokolový model 

 

Signalizační zpráva INVITE v SIP signalizaci slouží? 

- k sestavení spojení 

 

Signalizační zpráva RELEASE v ISDN? 

- indikuje uvolnění B kanálu 

 

Signalizační jednotka v H.323 signalizaci se přenáší na 

- aplikační vrstvě 

 

Subkanály jsou v ADSL G.DMT 

- vzájemně nezávislé 

 

SIP proxy? 

- Předává a zpracovává SIP pakety 

 

Standart 802.11 dosahuje přenosové rychlosti? 

- do 2 Mbit/s 

 

STP (Signaling Transfer Point)? 

- jsou směrovače v CCS7 síti 

 

Systém SS7 se používá jako signalizace? 

- Meziústřednová 

 

Technologie DOCSIS pracuje? 

- Na první a druhé vrstvě RM OSI 

 



Uplink a downlonk kanál GSM? 

- Mají vždy mezi sebou rozteč 45 MHz 

 

U 16 QAM modulace lze pomocí jedné změny stavu přenést? 

- 4 bity 

 

U 64 QAM modulace lze pomocí jedné změny stavu přenést? 

- 6 bitů 

 

U Bluetooth se na fyzické vrstvě využívá ? 

- Metody FHSS 

 

U nepřidružené SS7 signalizace? 

- Je signalizační vrstva logicky oddělena od hovorové  

 

Ústředna v ISDN BRI pracuje na? 

- Třech nejnižších vrstvách RM OSI 

 

Uživatelská signalizace v ATM je založena na? 

- Signalizaci ISDN DSS1 

 

Uživatelská signalizace v ISDN využívá na druhé vrstvě? 

- Protokol LDAP 

 

V ISDN je na rozhraní S/T celková kapacita na fyzické vrstvě? 

- 192 kbit/s 

 

V ISDN primární přípojce je D kanál? 

- Signalizační s přenosovou kapacitou 64 kb/s pro všechny B kanály 

 

V operačním mód uPICONET v síti Bluetooth? 

- Je vždy jedna hlavní (master) zařízení až 7 sekund 

 

V operačním módu SCATTERNET v síti Bluetooth? 

- Může být master zařízení jednoho piconetu zároveň i slave zařízení jiného piconetu  

 

VDSL2? 

- Může být maximální počet subnosných až 4096 

 

Základní systém GSM pracuje v okolí kmitočtu? 

- 900 MHz 

 

Základní systém GSM pracuje v okolí kmitočtu: 

- 900 MHz 

 



Z jakých částí se skládá síťový řídící systém? 

- agent 

- manažer 

- řídící informační databáze 

 

Z kterých podvrstev se skládá spojová vrstva v protokolovém modelu LAN sítí? 

- MAC 

- LLC 

 

Zigbee definuje? 

- I topologii strom - až 255 zařízení 

 

Zpráva IAM (Initial Address Message) v ISDN ISUP? 

- signalizuj eproce durusestavení hovorového spojení 

 

Radiová mobilní síť NMT (Nordic Mobile Telephony)? 

- obsahu je subsystém základnových stanic BSS a síťový spojovací subsystém NSS 

 

U sítí 1G byl současný provoz více účastníků řešen pomocí? 

- FDMA 

 

Mezi hlavní nevýhodu mobilních sítí 1. generace patří? 

- Malé zabezpečení proti odposlechu 

 

V GSM je uvnitř každého pásma vytvořeno ? 

- 124 kanálů pomocí FDMA 

 

WDM multiplex? 

- Používá jako vlákno, jeden směr v oblasti 1310nm a druhý v oblasti 1550nm 

 

Která vrstva vícevrstvé struktury IPWAN sítí chybí v "čistých" IPWAN sítích? 

- ATM-Frame Relay 

 

Mobilní rádiové sítě 1. generace? 

- Využívají na rádiovém rozhraní FDMA 

 

Co je SONET? 

- Americká verze SDH technologie 

 

Který protokol z modelu TCP/IP je spolehlivý a spojově orientovaný? 

- TCP 

 

Která vrstva modelu RM OSI zajišťuje konektivitu mezi dvěma koncovými zařízeními a výběr cesty 

pomocí směrování? 

- síťová vrstva 



 

Které technologie používají obsluhu pomocí virtuálních kanálů 

- Frame Relay, MPLS, ATM 

 

Která z uvedených sítí je nespojově orientovaná? 

- IP síť 

 

Která technologie používá DLCI adresy? 

- Frame Relay 

 

Který protokol využívá zprávy echo request a echo replay pro testování spojení? 

- ICMP 

 

Kterým příkazem je možno otestovat spojení mezi dvěma počítači? 

- ping 

 

Na kolik subkanálů je frekvence rozdělen přenosový kanál u ADSL? 

- 256 

 

Je možné zároveň využívat služeb ISDN ne boanalogového telefonu v základním pásmu spolu se 

systémem ADSL(full)? 

- Ano 

 

Spojení mobilních účastníků v buňce se systémem GSM zajišťuje  

- BTS 

 

Počet radiových kanálů v rozšířeném systému GSM (EGSM) je  

- 174 

 

Síť s optickým vláknem zakončeným na chodníku 

- FTTC 

 

Co znamená zkratka ONU? 

- Optical Network Unit 

 

Jaké vlnové délky světla jsou použity při přenosu dat v síti s multiplexory? 

- 1610nm a 1590nm 

 

Jaký způsob multiplexování optických signálů jich dokáže multiplexovat více? 

- DWMD 

 

ADSL2+ 

- použív áfrekvenční pásmo 2.2 GHz 

 

 



Mezi základními stanicemi BTS a řídící jednotkou BSC se nachází rozhraní? 

- Abis 

 

Který z následujících funkčních bloků systému GSM nepatří do operačního podpůrného subsystému 

OSS? 

- Centrum autentičnosti AuC 

 

Kterým příkazem je možno zjistit IP adresu nakonfigurovanou na počítači s OS Linux? 

- ifconfig 

 

Hub je anglický název pro? 

- rozbočovač 

 

Kde se využívá systému PON? 

- v přístupových sítích 

 

Optická přístupová síť GPON realizuje přenos 

- Buď asymetricky nebo symetricky 

 

Jakým příkazem se v programu iperf spustí server? 

- iperf -s 

 

DSLAM v ADSL pracuje 

-  na 2.vrstvě RM OSI jako přepínač 

 

Ústředna v ISDN BRI pracuje na 

- třech nejnižších vrstvách RM OSI 

 

SIP proxy 

- předává a zpracovává SIP pakety 

 

Označte typické vlastnosti technologie VoIP 

- Přenos dat se realizuje pomocí přepínání paketů, k přenosu dat se na transportní vrstvě používá 

  protokol UDP 

 

Pro současný přenos B,D kanálů a záhlaví se v ISDN BRI používá 

- žádné z uvedených TDM 

 

Který druh poskytovatele internetové služby nabízí své služby koncovým zákazníkům v rámci 

celého státu nebo i celého kontinentu? 

- TIER 2 

 

ADSL G.DMT rozdělí pásmo na 

- 256 subnosných 

 



Která technologie zabezpečuje přenos dat pomocí separace provozu různých uživatelů?  

- MPLS VPN 

 

Signalizační zpráva RELAEASE v ISDN? 

- indikuje uvolnění B kanálu 

 

Systém SS7 se používá jako signalizace 

- Meziústřednová 

 

Jaký způsob přepínání signálu je použit, pokud jsou data přenášena předem vytvořeným kanálem v 

podobě souvislého toku bitů? 

- Přepínání kanálů 

 

Jak se jmenuje rámec používaný u technologie SDH? 

- STM 

 

MTP3 vrstva v CCS7 signalizaci má za úkol 

- Směrování signalizačních zpráv 

 

MTP Level 2 v CCS7 

- poskytuje detekci chyb 

 

U technologie Bluetooth... 

- je pásmo rozděleno na 79 kanálů 

 

V ISDN primární přípojce je D kanál 

- Signalizační a přenosovo ukapacitou 64 kb/s pro všechny B kanály 

 

Která technologi epoužívá CLI adresy? 

- X.25 

 

Ze kterých podvrstev se skládá spojová vrstva v protokolovém modelu LAN síti? 

- LLC, MAC 

 

Které technologie používají optická vlákna jako přenosové médium? 

- FDDI, SDH 

 

Která technologie používá virtuální kontejnery k přenosu různých typů dat? 

- SDH 

 

Která technologie používá VPI a VCI adresy? 

- ATM 

 

STP (Signaling Transfer Point) 

- jsou směrovače v CCS7 síti 



 

Které z uvedených technologií jsou technologie na fyzické vrstvě? 

- X.25, PDH, SDH 

 

Sdílení přístupu k D kanálu se v ISDN řeší 

- NT kopíruje D bity odchozích rámců d oE bitu příchozích rámců 

 

Které vrstvy jsou součástí protokolového modelu TCP/IP 

- transportní vrstva, vrstva přístupu k síti, aplikační vrstva 

 

HEADEND nebo CMTS slouží k? 

- modulaci signálu ze vstupního rozhraní Ethernet na koaxiální kabel a naopak 

 

Jaký způsob přepínání signálů je použit, pokud jsou data přenášena předem vytvořeným kanálem 

ve formě paketu? 

- Obsluha pomocí virtuálního kanálu 

 

Jaký způsob přepínání signálů je použit, pokud jsou data přenášena ve formě navzájem nezávislých 

paketů? 

- Datagramová obsluha 

 

Princip OFDM je v 

- převod vstupního vysokorychlostního sériového datového toku na řadu pomalejších datových 

toků 

 

DSS1 Q:931 se v ISDN využívá 

- Pro přenos signalizačních zpráv 

 

Dopředný a zpětný směr je u ADSL G.DMT 

- plynule n asebe frekvenčně navazuje 

 

Která technologie zabezpečuje přenos dat na spojové vrstvě  

- PPTP 

 

Pomocí SS7 signalizace jsou propojeny 

- Signaling Point (SP) 

 

SAAL v ATM je 

- Typ adaptační vrstvy, která je určena pro signalizaci v ATM 

 

Jednotk aMSU v CCS7 signalizaci slouží k 

- vlastnímu přenosu signalizačních zpráv 

 

Který signalizační protokol používá technologie MPLS k výměně značek mezi směrovači  

- LDP 



 

K čemu v síti slouží signalizace 

- K vytvoření kanálu v síti 

 

Služba 64kbts patří mezi služby 

- Nosne 

 

Co znamená OLT? 

- Optical Line Termination 

 

Co znamená zkratka OLT? 

- Optical Line Termination 

 

Jaké jsou základní rychlosti v síti PON? 

- 622 downstream a 155 upstream 

 

Která vrstva RMOSI se zabývá kvalitativními parametry propustnost, zpoždění, chybovost 

- Transportní vrstva 

 

Bezdrátové sítě WIFI standart a pracují v okolí kmitočtu 

- 5 GHz 

 

Kolik radiových kanálů je pro systém WIFI standart g, dostupných v ČR? 

- 13 

 

Kolik radiových kanálů je pro systém WIFI standart a, dostupných v ČR? 

- 19 

 

Podle kterého pole v záhlaví signalizační jednotky se pozná typ signalizační jednotky?  

- LI 

 

Služba MSN patří mezi služby 

- doplňkové 

 

Síť s optickým zakončením v bytě je 

- FTTH 

 

Jaké přenosové médium využívá pro svou činnost technologie ADSL, HDSL, VDSL? 

- Symetrické páry-kroucená dvojlinka 

 

Zaslání další žádosti napřímo mezi Ua se řídí podle  

- * 

 

Mezi řídící jednotkou BSC a mobilní ústřednou MSC se nachází rozhraní: 

- A 



 

Transportní port, který je využíván pro přenos médií je vyjednán pomocí protokolu 

- SIP 

 

Který protokol slouží k zobrazení webových stránek? 

- HTTP 

 

Počet rádiových kanálů v systému GSM 1800 je: 

- 374 

 

Chyba na straně serveru je v SIP signalizaci indikována kódem rozsahu 

- 5.xx 

 

Adresace v protokolu SIP j ezaložena na používání 

- SIP URI 

 

Spojení mobilních účastníků v buňce se systémem GSM zajišťuje  

- základnová stanice BTS 

 

Který z následujících funkčních bloků systému GSM nepatří do síťového a spínacího subsystému 

NSS? 

- Centrum managementu sítě NMC 

 

Switch je anglický název pro? 

- přepínač  

 

Jedinečný identifikátor spojení je v SIP hlavičce přenášen v poli  

- Via 

 

Pokud je INVITE odmítnut odpovědí 407, tak to znamená 

- Že je chyba na straně klienta, INVITE nebyl autorizován a znamená ukončení procedury volání  

 

Protokol pr opřístup k emailu 

- IMAP 

 

Rack je anglický název pro: 

- síťový rozvaděč 

 

Je možné zároveň telefonovat a stahovat MP3 z internetu u základní přípojky ISDN? 

- Ano 

 

Lze vybudouvat základní přípojku ISDN na stávajícím analogovém dvoudrátovém vedení  

- Ano 

 

 



Kterou technologii využívají sítě PON pro přenos upstream 

- TDMA 

 

Kolik nezávislých sítí může souběžně pracovat v případě použití metody rozprostřeného spektra s 

frekvenčními poskoky FHSS 

- 26 

 

Jaký je odstup mezi dostupnými radiovými frekvencemi v případě standartu g? 

- 5 MHz 

 

Standart 802.11 dosahuje rychlosti 

- do 2Mbit/s 

 

Kolik uživatelů se může připojit k OLT? 

- 128 

 

Přenosová rychlost standartu 802.11g 

- 54 Mbit/s 

 

Jaké je správné pořadí vrstev RM OSI?(od nejnižší po nejvyšší  

- fyzická, spojová, síťová, transportní, relační, prezentační, aplikační  

 

Stažení emailu 

- POP 

 

Jakým příkazem je možné zjistit bránu nakonfigurovanou na počítači s OS Linux? 

- route -n 

 

Která z uvedených možností popisuje příkaz pro nastavení brány pro PC s OS Linux? 

- route add default gw 192.168.0.254 

 

V signalizaci SIP se zrušení stávajícího spojení realizuje zprávou  

- CANCEL 

 

Jaká je maximální přenosová rychlost ve směru downstream u ADSL? 

- 8 Mbit/s 

 

Do jaké frekvence využívají pásmo pro svůj provoz systémy VDSL? 

- do 30 MHz 

 

K jakému účelu s eprimárně využívá systém VDSL? 

- Pro službu HDTV(digitální televize) a v hybridních sítích FTTB a FTTC 

 

Bezdrátové sítě WIFI pracují v pásmu 

- ISM 



 

Jaký kodek používá ACELP? 

- G.723.1 

 

Jakou přenosovou rychlost má kanál B v základní přípojce ISDN? 

- 64 

 

Kolik radiových kanálů můžeme prakticky využít pro návrh sítě WIFI(standart 802.11b), aby se 

vzájemně nerušili? 

- 3 

 

Kolik drátů je třeba pro digitální rozhraní S0 základní přípojky ISDN? 

- 4 

 

Je možné zároveň využívat služeb ISDN nebo analogového telefonu v základní pásmu spolu se 

systémem HDSL? 

- Ne 

 

Vyberte vlastnosti 4.úrovně vrstvového modelu CCS7 

- Je uživatelsky specifická, vytváří a zpracovává signalizační zprávy různých uživatelů 

 

Kolik užitečných (datových, hovorových) kanálů má primární přípojka ISDN   

- 30 

 

Jaké maximální přenosové rychlosti dosahuje standart 802.11b (v Mbit/s) 

- 11 

 

UA (User Agent) je tvořen jakými částmi? 

- UAC a UAS 

 

 

Ve směru downstream rozbočovač optický signál ... 

- pouze rovnoměrně rozděluje optický signál do dílčích toků 

   

Který z následujících funkčních bloků systému GSM nepatří do subsystému základnových stanic 

BSS? 

- Registr mobilních stanic EIR 

   

Co charakterizuje asociativní přenos? 

- Hovorové a signalizační kanály jsou přenášeny po stejné trase  

 

Jaký kodek má nejvyšší náročnost na zpracování MIPS? 

- G.728 

 

 



Infrastrukturní sítě nevyužívají: 

- Přístupové médium 

 

Která úroveň vrstvového modelu CCS7 se zabývá dohledem a řízením signalizační sítě  

- 3 úroveň 

 

Informativní odpovědi jsou označeny třídou  

- 1.xx 

 

Jakou přenosovou rychlost má D kanál v základní přípojce ISDN? 

- 16 

 

Vyberte vlastnosti 1. úrovně vrstvového modelu CCS7 

- Definuje fyzikální, elektrické, funkční vlastnosti trasy přenosu signalizačních informací v digitální 

síti, představuje nosné prostředí signalizačních jednotek 

  

Jaká je vzdálenost mezi jednotlivými nosnými kmitočty subkanálu u ADSL 

- 4.3125 KHz 

 

Mobilní stanice MS 

- Není součástí architektury GSM 

   

Jaká signalizace u H.323 řídí nastavené volání a jeho ukončení 

- Q.931 

 

Do jaké frekvence využívají pásmo pro svůj provoz systémy ADSL? 

- 1.1 MHz 

 

Která vrstva v síti zajišťuje směrování v síti? 

- Síťová vrstva 

 

Jaký protokol je použit při přenosu hlasu na transportní vrstvě  

- UDP 

 

K jakému účelu se primárně využívají systémy ADSL? 

- Pro službu VOD (Video on demand a stahování dat) 

 

Provozní kanály TCH v GSM slouží k 

- přenosu digitalizovaných hovorových nebo datových uživatelských signálů 

 

Které protokoly a technologie tvoří vícevrstvou strukturu IP WAN sítí  

- DWDM, ATM, SDH 

 

Na linkové datové vrstvě může být i IPTV 

- Triple Play 



 

Radiová mobilní síť NMT 

- Může komunikovat s veřejnou telekomunikační sítí PSTN 

 

Burst v systému GSM 

- Základní přenosová jednotka 

 

Mezi mobilní sítě 1. generace patří systém? 

- NMT 

 

Uplink a downlink kanál v GSM 

- Mají vždy mezi sebou rozteč 45MHz  

 

Který signalizační protokol používá technologi eMPLS k výměně znač ekmezi směrovači?  

- LDP 

 

DSS1 Q.931 se v ISDN využívá 

- Pro přenos signalizačních zpráv 

 

WDM Multiplex 

- používá jedno vlákno, jeden směr v oblasti 1310nm a druhý v oblasti 1550nm 

 

Architektura mobilní sítě NMC 

- Obsahuje subsystém základnových BSS a síťový spojovací subsystém NSS 

 

U GSM se pro uplink pásmo používá 

- 890 - 915 MHz 

 

VDSL2? 

- Může být maximální počet subnosných až 4096 

 

SIP proxy? 

- Mení hlavičku SIP paketu 

 

SAAL v ATM je? 

- Typ adaptační vrstvy, která je určena pro signalizaci v ATM 

 

Zigbee definuje 

- I topologii strom - až 255 zařízení 

 

Princip OFDM je v? 

- Převodu vstupního vysokorychlostního sériového datového toku na řadu pomalejších paralelních 

datových toků 

 

 



MTP Level 2 v CCS7? 

- Poskytuje detekci chyb 

 

Jednotky ONU jsou? 

- Optické ukončující jednotky 

 

DSLAM v ADSL pracuje? 

- na 2.vrstvě RN OSI jako přepínač 

 

Signalizace CCS7 používá? 

- 4 vrství protokolový model 

 

U Bluetooth se na fyzické vrstvě využívá? 

- Metody FHSS 

 

Přípojka FTTH je? 

- Fibre to home 

 

MTP3 vrstva v CCS7 signalizaci má za úkol? 

- Směrování signalizačních zpráv 

 

Která technologie používá LCI adresy? 

- X.25 

 

Zpráva IAM (Initial Address Message) v ISDN ISUP? 

- Signalizuje proceduru sestavení hovorového spojení 

 

Které vrstvy jsou součástí RM OSI? (3 správné odpovědi) 

- Síťová vrstva 

- Relační vrstva 

- Prezentační vrstva 

 

U technologie DVB-RCS? 

- Můžeme zajistit 100% pokrytí území 

 

VoD služba se u IPTV přenáší jako? 

- UNICAST 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referenční model OSI 

- 1.Fyzická vrstva 

- 2.Spojová vrstva 

- 3.Síťová vrstva 

- 4.Transportní vrstva 

- 5.Relační vrstva 

- 6.Prezenční vrstva 

- 7.Aplikační vrstva 

 

Je možné zároveň využívat služeb ISDN nebo analogového telefonu v základním pásmu spolu se 

systémem ADSL (Full) 

- Ano 

 

Vyberte vlastnosti 4. úrovně vrstvového modelu CCS7 

- Zajišťuje řízení signalizační sítě. 

 

Zpráva pro globální selhání je označena třídou? 

- 6xx 

 

Jaký způsob přepínání signálů se používá u technologie MPLS? 

- Obsluha pomocí virtuálních kanálů 

 

Hlavní podsystémy v GSM jsou? 

- Network Station Subsystem 

- Base Station Subsystem 

- Operation Support Subsystem 

 

Kterým příkazem je možné otestovat spojení mezi dvěma počítači (na síťové vrstvě)?  

- ping 

 

V operačním módu SCATTERNET v sítí Bluetooth? 

- může být master zařízení jednoho piconetu zároveň i slave zařízením jiného piconetu 

 

Jakou maximální přenosovou rychlost využijeme pro prenos užitečných informací (hovor, data) u 

základní přípojky ISDN v kbit/s? 

- 128 

 

V operačním módu PICONET v sítí Bluetooth? 

- je vždy jedno hlavní (master) zařízení a až sedm přímých podřízených (slave) zařízení  

 

Mezi základnovými stanicemi BTS a řídící jednotkou BSC se nachází rozhraní: 

- Abis 

 

Mobilní síť LTE/SAE (Long Tern Evolution / System Architecture Evolution)? 

- dokáže aplikovat MIMO diverzitu  



 

Jaké se používají vlnové délky pro jednomodový přenos? 

- 1310/1550 nm 

 

Síť s optickým vláknem ukončeným u chodníku označujeme jako? 

- FTTC 

 

Jak se nazývá uzel, který pouze přeposílá signalizační zprávy 

- Signalizacní tranzitní bod (STP) 

  

Technologie DVB-RCS? 

- je nevhodná pro provoz služby VOIP kvuli vysokým zpoždením prenosu 

- je vhodná pro službu www 

 

Služba MSN (Multi Subscriber Number) patří mezi služby 

- doplňkové 

 

Kde se využívá PON? 

- v přístupových sítích 

 

Burst v systému GSM? 

- slouží i pro frekvenční synchronizaci 

- je základní přenosová jednotka 

 

K jakému účelu se primárně používají systémy ADSL? 

- Pro službu VoD (video na požádání) a stahování dat. 

 

K jakému účelu se v přístupových sítích používá zařízení jmenem splitter? 

- K oddělení vysokorychlostního datového provozu od ISDN nebo analogového provozu. 

 

Jak se nazývá uzel, který vytváří a zpracovává signalizační zprávy? 

- Signalizační bod (SP) 

 

Spojení mobilních účastníků v buňce se systémem GSM zajišťuje: 

- základnová stanice BTS 

 

Jak se nazývá uzel, který pouze přeposílá signalizační zprávy? 

- Signalizační tranzitní bod (STP) 

 

DSS1 Q.931 se v ISDN využívá? 

- pro přenos signalizačních zpráv 

 

Kterou technologii využívají sítě PON pro přenos upstream (sestupný směr)? 

- TDMA 

 



Je možné zároveň využívat služeb ISDN nebo analogového telefonu v základním pásmu spolu se 

systémem ADSL (Full)? 

- Ano 

 

Jaké maximální přenosové rychlosti dosahuje standard 802.11a? (v Mbit/s)  

- 54 

 

Vyberte vlastnosti 1. úrovně vrstvového modelu CCS7. 

- Definuje fyzikální, elektrické a funkční vlastnosti trasy přenosu signalizačních informací v digitalní 

síti. 

- Představuje nosné prostředí signalizačních jednotek. 

 

Kterou technologii využívají sítě PON pro přenos upstream (sestupný směr)? 

- TDMA 

 

Jaký způsob přepínání signálů se používá u technologie MPLS ? 

- Obsluha pomocí virtuálních kanálů 

 

Který signalizační protokol používá technologie MPLS k výměně značek mezi směrovači?  

- LDP 

 

Počet rádiových kanálů v rozšířeném systému GSM (EGSM) je: 

- 174 

 

Lze vybudovat základní přípojku ISDN na stávajícím analogovém dvoudrátovém vedení? 

- Ano 

 

Optická přístupová síť GPON realizuje přenos? 

- Buď asymetricky nebo symetricky 

 

Kolik drátů je třeba pro rozhrání U_0 přípojného vedení základní přípojky ISDN? 

- 2 

 

U GSM se pro uplink pásmo používá? 

- 890 - 915 MHz 

 

Který signalizační protokol používá technologie MPLS k výměně značek mezi směrovači?  

- LDP 

 

Informativní odpovědi jsou označeny třídou:  

- 1.xx 

 

Která úroveň vrstvového modelu CCS7 se zabývá dohledem a řízením signalizační sítě?  

- 3 úroveň 

 



Žádost o změnu parametrů je inicializována zprávou... 

- INVITE 

 

Protokol LAPD v ISDN základní přípojce? 

- slouží pro zabezpečení signalizačních dat proti chybám 

 

Která úroveň vrstvového modelu CCS7 definuje fyzikální, elektrické a funkční vlastnosti trasy 

přenosu signalizačních informací v digitální síti? 

- 1. úroveň 

 

Dopředný a zpětný směr u ADSL G.DMT? 

- plynule na sebe frekvencne navazuje 

 

Kolik rádiových kanálů je pro systém WiFi (standard 802.11a) dostupných v ČR? 

- 19 

 

Která z uvedených vrstev není součástí protokolového modelu ATM? 

- LAP-F 

 

V ISDN je na rozhrání S/T celková kapacita na fyzické vrstvě? 

- 192 kbit/s 

 

Která z uvedených možností popisuje příkaz pro nastavení brány pro počítač s OS Linux? 

- route add default gw 192.168.0.254 

 

PRB (Physical Resource Block) v systému LTE/SAE? 

- definuje blok v časově-frekvenční oblasti 

- je nejmenší datovou jednotkou 

 

Která technologie používá při přenosu dat metodu multiplexování optických signálů? 

- DWDM 

 

Technologie MPLS je úzce propojená: 

- s protokolem IP 

 

Jakou přenosovou rychlost má B kanál v primární přípojce ISDN v kbit/s? 

- 64 

 

Je možné telefonovat a zároveň stahovat MP3 z Internetu u základní připojky ISDN?  

- Pravda 

 

Vyberte vlastnosti 2. úrovně vrstvového modelu CCS7. 

- Zabezpečuje bezchybný přenos signalizačních informací 

- Rozpoznává začátek signalizačních jednotek pomocí návěstí. 

 



Zpráva pro chybu dotazu je označena třídou? 

- 4xx 

 

Co je pravdivé pokud jde o optické zesilovače a regenerátory ? 

- Vláknové zesilovače provádějí rekonstrukci signálu přímo s optickými signály 

- Regenerátory provádějí při rekonstrukci signálu převod optického signálu na elektrický 

 

Co je pravdivé o technologii MPLS VPN? 

- Pro přenos zákaznických směrovacích informací přes síť poskytovatele služby se používá 

směrovací protokol BGP. 

- MPLS VPN zajišťuje oddělení provozu z různých zákaznických sítí. 

 

Mobilní stanice: 

- není součástí architektury GSM 

 

Co charakterizuje asociativní provoz? 

- Hovorové a signalizační kanály jsou přenášeny po stejné trase. 

 

Jaký výraz se používá pro protokolovou datovou jednotku na transportní vrstvě? 

- Segment 

 

Jaký protokol je použit při přenosu hlasu na transportní vrstvě? 

- UDP 

 

Standard 802.11b dosahuje přenosové rychlosti: 

- do 11 Mbit/s 

 

Uplink a downlink kanál v GSM? 

- mají vždy mezi sebou rozteč 45 MHz 

 

Bezdrátové sítě WiFi (standard 802.11a) pracují v okolí kmitočtu: 

- 5 GHz 

 

Kolik užitečných (datových, hovorových) kanálů má základní přípojka ISDN? 

- 2 

 

Služba 64 kbit/s patří mezi služby: 

- Nosné 

 

ADSL G.DMT rozdělí pásmo na? 

- 256 subnosných 

 

Jaký je odstup mezi dostupnými rádiovými frekvencemi v případě standardu 802.11g? (v MHz) 

- 5 

 



Pomocí ADSL G. DMT modulace? 

- se používá více kmitočtů (tónů) 

 

Která vrstva RM OSI se zabývá kódováním a konverzí různých typů dat (jako je text, hlas, obrázky, 

video, ...) do podoby vhodné pro přenos sítí? 

- Prezentační vrstva 

 

Standard 802.11 dosahuje přenosové rychlosti: 

- do 2 Mbit/s 

 

Na kolik subkanálů je frekvenčně rozdělen přenosový kanál u ADSL? 

- 256 

 

Kolik rádiových kanálů je pro systém WiFi (standard 802.11b) dostupných v ČR? 

- 13 

 

K čemu slouží zapouzdření (encapsulation) při komunikaci podle RM OSI? 

- K výměně řídících informací mezi stejnými vrstvami různých systémů. 

 

Které vrstva modelu RM OSI se používá k řízení přístupu k médiu a detekci chyb při přenosu?  

- Spojová vrstva 

 

Protokol LADP v ISDN základní přípojce ... 

- slouží pro zabezpečení signalizačních dat proti chybám 

 

Vyberte vlastnosti 4. úrovně vrstvového modelu CCS7: 

- Je uživatelsky specifická. 

- Vytváří a zpracovává signalizační zprávy různých uživatelů 

 

Mezi mobilními stanicemi MS a základnovými stanicemi BTS se nachází rozhrání: 

- Um 

  

Která vrtsva RM OSI se zabývá kvalitativními parametry propustnost, zpoždění a chybovost? 

- Transportní vrstva 

 

Jaký způsob přepínání signálů je použit, pokud jsou data přenášena předem vytvořeným kanálem 

ve formě paketů? 

- Obsluha pomocí virtuálního kanálů. 

 

Která technologie funguje podle jiných standardů v Evropě a v USA? 

- PDH 

 

Služba MSN (Multi Subscriber Number) patří mezi služby: 

- Doplňkové 

 



Která vrstva RM OSI koordinuje průběh komunikace? 

- Relační vrstva 

 

Kolik kanálů využívá ISDN? 

- 2 

 

Jaké je správné pořadí vrstev RM OSI? (od nejnižší po nejvyšší)  

- Fyzická, spojová, síťová, transportní, relační, prezentační, aplikační  

 

Jaká je přenosová rychlost standardu 802.11g? 

- 54 Mbit/s 

 

Které LAN standardy a technologie přísluší do MAC povrstvy? 

- WiFi 

- Ethernet 

 

Kolik rádiových kanálů můžeme praktický využit pro návrh sítě WiFi (standard 802.11b), aby se 

vzájemně nerušily? 

- 3 

 

Jaká je vzdálenost mezi jednotlivými nosnými kmitočty subkanálů u ADSL? 

- 4.3125 kHz 

 

Který druh poskytovatele internetové služby odpovídá definici lokálního ISP?  

- Tier 4 

                                                       

Které zařízení v DWDM síti dokáže multiplexovat mnoho příspěvkových kanálů do jednoho?  

- Optický terminálový multiplexor 

 

Která technologie zabezpečuje přenos dat na sitove vrstvě? 

- IPSec 

 

Jaké přenosové rychlosti používá technologie Token Ring? 

- 4 Mbit/s 

- 16 Mbit/s 

 

Jaké druhy rámců definuje standard IEEE 802.11? 

- datové 

- řídící 

- management 

 

Která vrstva modelu RM OSI vytváří rozhraní mezi aplikacemi, které uživatelé používají ke 

komunikaci, a sítí, přes kterou jsou přenášeny uživatelské zprávy? 

- Aplikační vrstva 

 



Která vrstva RM OSI umožňuje vkládání uživatelských funkcí? 

- Aplikační vrstva 

 

Které kombinace protokolů a technologií jsou příklady vícevrstvé struktury IP WAN sítí (v pořadí od 

nejvyšší vrstvy po nejnižší)?  

- IP - ATM - PDH - DWDM 

- IP - ATM - SDH - DWDM 

- IP - Frame Relay - SDH - DWDM 

 

Jaká přístupová metoda se používá u Ethernetu? 

- CSMA/CD 

 

Jakou přenosovou rychlost používá technologie FDDI? 

- 100 Mbit/s 

 

Která technologie nemá implementovánu podporu QoS? 

- X.25 

 

Jaký protokol se u technologie X.25 stará o kontrolu přenosových chyb? 

- LAP-B 

 

Který protokol transportní vrstvy negarantuje doručení dat do cíle? 

- UDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

--- English --- 

 

Which transport layer protocol from the TCP/IP stack operates according to the best-effort 

principle? 

- UDP 

 

How is called a signaling protocol, which is used in MPLS to create forwarding tables? 

- LDP 

 

Which logical topology is used in today's Ethernet with hubs? 

- Bus 

 

DSS1 (Q.931) at ISDN? 

- is the layer 3 protocol 

 

Which of the following technologies are physical layer transmission technologies? 

- SDH 

- PDH 

- DWDM 

 

Which technology works according to different standards in Europe and in USA? 

- PDH 

 

What defines the guaranteed bit rate for the user of the Frame Relay network? 

- CIR 

 

Which of the following technologies are WAN virtual channel technologies? 

- Frame Relay 

- ATM 

- X.25 

 

Which application of MPLS enables the creation of a more secure network? 

- MPLS-VPN 

 

What is the term used to describe the transport layer protocol data unit? 

- Segment 

 

GSM operates in? 

- 900 MHz band 

 

Which technology uses for the data transmission a method of optical signals multiplexing? 

- DWDM 

 



Which technology uses VPI and VCI addresses? 

- ATM 

 

Which type of signal switching is used, if data are transported as a contunious flow of bits that 

thravel through a pre-built channel? 

-  Message switching 

 

Which are characteristics of a telecommunication management network? 

- Network devices configuration could be prepared in a busy time and realized when the traffic is 

low. 

- The management is independent on the load of the telecommunication network. 

 

In GSM, each of the 200 kHz channels is divided into? 

- 8 time slots 

 

Which layers are from the RM OSI? 

- Network layer 

- Presentation layer 

- Session layer 

 

What is the benefit of using the ATM - Frame Relay layer in the multilayer structure of IP WANs? 

- It makes the network more simple and cheaper. 

 

Which access method is used in FDDI? 

- Token passing 

 

Which are the benefits of Ethernet? 

- High transmission speeds. 

- Low costs. 

 

Which technology does NOT have implemented the Quality of Service support? 

- X.25 

 

Node B connects with the UE? 

- W-CDMA Uu radio interface 

 

SAAL in ATM? 

- provides reliable transport of signaling messages 

 

Basic service provided by ISUP is... 

- establishment and clearing of circuit-switched calls 

 

CCS7 signaling is used between? 

- PSTN exchanges 

 



NT at ISDN converts? 

- 2 wires at U interface to 4 wires at S interface 

 

In LTE? 

- each user is allocated a number of resource blocks in the time-frequency grid 

 

What is typical for IP? 

- It is used to carry data through the network in a form of a mutually independent packets. 

 

SSID in WiFi infrastructure mode is? 

- 32-character identifier which acts as its name on the network 

 

Which protocol from the TCP/IP protocol stack is reliable and connection-oriented? 

- TCP 

 

ADSL G.DMT? 

- separates the ADSL signal into 255 carriers (bins) 

 

ADSL2+? 

- double the number of downstream bits 

 

WiFi IEEE 802.11 works on? 

- Physical layer and Data link layer 

 

Which layer from the multilayer structure of IP WANs is missing in "pure" IP WANs? 

- ATM - Frame Relay 

 

LTE carry? 

- up to 64 QAM on physical layer 

 

Triple Play is? 

- IPTV, VoIP and internet access using the same infrastructure  

 

DVB-RCS is? 

- equivalent of an ADSL or cable Internet connection over satelite 

 

Which ISP provides Internet services to a large number of end users in a specific country or even on 

an entire continent? 

- Tier 2 

 

Which applications require TCP as a transport layer protocol?  

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

- FTP (File Transfer Protocol) 

 

 



DECT uses? 

- 1880-1900 MHz band 

 

HSCSD in GSM? 

- uses multiple time slots to send data at the same time 

 

Within a cluster in GSM? 

- no frequency can be reused 

 

DECT is? 

- standard for digital portable phones 

 

Which are protected channel technologies? 

- SSL 

- IPSec 

- PPTP  

 

The key components of DVB-RCS are? 

- satellite, SIT and DVB-RCS hub 

 

What is the purpose of the signalization 

- Creating a channel through the network. 

- Customer services realization. 

 

What is typical for IP? 

- It is used to carry data through the network in a form of a mutually independent packets. 

 

Which technology can be used in "pure" IP WANs under the layer with IP? 

- HDLC (High Level Data Link Control) protocol 

- PPP (Point-to-Point Protocol) 

- Ethernet 

 

UMTS UTRA/FDD uses 

- paired bands for uplink and downlink  

 

ADSL uses for POTS and ADSL separation? 

- splitter 

 

UMTS UTRA/FDD uses? 

- paired bands for uplink and downlink 

 

Non-associated signaling links? 

- have separate logical path from the actual voice path 

 

 



What is the purpose of the signalization? 

- Customer services realization. 

- Creating a channel through the network. 

 

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)? 

- uses higher-order 8-PSK (Phase Shift Keying)  

 

IPTV is? 

- service for the delivery of broadcast TV through IP protocol 

 

IPTV uses from Head-End to access network? 

- IP multicast 

 

ISDN Terminal Adapter (TA)? 

- lets a TE2 connect to the S/T ISDN interface 

 

Signal Switching Points (SSP)? 

- are telephone switches 

 

Which physical topology is used in today's Ethernet with switches? 

- Star 

 

Which type of signal switching is used, if data are transported in form of independently 

transmitted packets? 

- Datagram service 

 

Which layer of the OSI model provides network services to processes in the electronic mail and file 

transfer programs? 

- Application layer 

 

Which technology uses fiber as a transmission medium? 

- SDH 

 

Which application of MPLS enables a faster data transmission? 

- MPLS-IGP 

 

ADSL use? 

- two separate bands - upstream and downstream 

 

 

 

 

 

 

 


