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AAMUPÄIVÄN TEHTÄVÄT

	Selvitä itsellesi seuraavat tietoliikenteeseen ja lähiverkkoihin liittyvät termit ja niiden tarkoitus käyttäen hyväksesi internettiä.

	modeemi

Muunninlaite, joka muuttaa tietokoneen digitaalisen signaalin analogiseen muotoon puhelinlinjalla tapahtuvaa siirtoa varten. Modeemi muuntaa myös puhelinlinjalta tulevan analogisen signaalin takaisin digitaaliseksi tietokonetta varten.
	modulointi

analogisen signaalin muuntaminen digitaaliseksi 
	demodulointi

digitaalisen signaalin muuntaminen analogiseksi
	ISDN

Integrated Services Digital Network. Digitaalinen monipalveluverkko, joka toimii 2*64+16 kbs nopeudella.
	ASDL

Asymmetric Digital Subsciber Line (epäsymmetrinen digitaalinen tilaajayhteys). Tavallista tilaajalle tulevaa puhelinkaapelia hyödyntävä tiedonsiirtotekniikka, jonka epäsymmetrisyys näkyy niin, että tiedonsiirron nopeus on verkosta käyttäjälle nopeampi kuin käyttäjältä verkkoon.
	kaapelimodeemi

laite, joka mahdollistaa laajakaistayhteyden kaapelitelevisioverkossa
	AT-komennot

Hayes-yhtiön kehittämä ja myöhemmin epästandardisti laajentunut modeemien komentokieli.
	rinnakkaissiirto

tietty määrä bittejä siirretään samanaikaisesti rinnakkain
	sarjasiirto

bitit siirretään yhdellä johtimella peräkkäin
	V.32bis 

standardi kaksisuuntaiseen modeemien väliseen kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon puhelinverkossa nopeudella 14400 bps
	V.90bis

….nopeudella 56000 bps
	Baudi

Tiedonsiirtonopeuden yksikkö, joka ilmaisee siirrettyjen bittien lukumäärän sekunnissa.
	RS-232 –kaapelit

modeemijohto
	TxD ja RxD

TxD = transmitted data, päätelaitteen kannalta lähtevä tieto
RxD = received data, päätelaitteen kannalta modeemilta tuleva tieto
	RTS ja CTS

RTS = Request To Send, lähetysluvan pyytäminen
CTS = Clear To Send, valmis lähetykseen
	DSR ja DTR

DSR= Data Set Ready, siirtolaitteen ilmoitus päätelaitteelle, siirtolaite toiminnassa
DTR= Data Terminal Ready, päätelaite valmis
	IEEE 802.3z

Gigabitti Ethernet
	UTP

unshielded twisted pair = suojaamaton parikaapeli
	FTP

Kahden Internetissä olevan tietokoneen välillä tapahtuvaan tiedostojen siirtoon tarkoitettu protokolla.
	STP

shielded twisted pair = suojattu parikaapeli
	1000BaseSX

Gigabit Ethernet kuidulla
	MAC mistä koostuu

Media access control address


	TCP/IP

Kaksi internet-liikenteen mahdollistavaa yhteyskäytäntöä. Lyhenne sanoista Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
	Token ring

Ympyrän muotoinen lähiverkkomalli.
	Broadcast, unicast ja multicast

Broadcast = saman sanoman lähettäminen samaan aikaan kaikille verkon koneille
unicast = yhden lähettäjän ja yhden vastaanottajan kesken siirretty sanoma
multicast = saman sanoman lähettäminen samaan aikaan useille (valituille) vastaanottajille

	Millä cmd komennolla saat selville seuraavat asiat verkossa?

	Oman MAC –osoitteesi

ipconfig /all
	Toisen tietokoneen MAC -osoitteen omalta koneeltasi?

ping koneenip, arp -a
	Reititystaulun?

route print
	Miten selvität onko jokin kone verkossa tai onko se päällä, omalta koneeltasi?

ping nimi esim. ping t10916
	Millä komennolla saat selville mitä koneita verkosta löytyy?

net view
	Miten selvität mitä koneeltasi on jaettuna?

net view koneennimi
	Miten jäljität paketin (reitti koneeltasi kohteeseen)?

tracert kohde

	Selvitä mitä yksityisiä IP –osoitteita on varattu käyttöösi eri osoiteluokissa?


A yksi verkko 10.0.0.0-10.255.255.255
B 16 verkkoa 172.16.0.0-172.31.255.255
C 256 verkkoa 192.168.0.0-192.168.255.255

