I. A hálózatok célja, alkalmazása,
alapfogalmak
• A számítógép-hálózat fogalma alatt önálló
számítógépek összekapcsolt rendszerét értjük.
Két számítógép akkor összekapcsolt, ha
információcserére képesek.
• A számítógépek hálózatba kapcsolásának elınyei:
– Erıforrásmegosztás
– Költségmegtakarítás, egyenletesebb
teljesítménymegosztás
– Nagyobb megbízhatóság
– Adatbázisok elérése
– A hálózat mint kommunikációs közeg

HÁLÓZAT
Hálózatok rendszergazdáknak
tantárgy elıadásának
prezentációja
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1.1. Két pont közötti csatornával rendel-kezı
alhálózat (pont-pont összeköttetés)

1. Hálózati struktúrák

• Ennél a kialakításnál az egymással kommunikálni
szándékozó hosztokat páronként összekötik. Az
adó által indított információt a vevı számítógép
ellenırzi (neki szólt-e az üzenet). Ha nem ı volt a
címzett, továbbküldi a következı, vele
kapcsolatban levı gépnek.
• Elıny: hogy a kommunikációs problémákat a két
hoszt és a csatorna hordozza, ezért a hibakeresés
leegyszerősödhet.
• Hátrány: sok gép esetén a hálózatban sok az
összeköttetés, ez viszont áttekinthetetlenné válhat.

• Alapfogalmak:
– Hoszt
– Kommunikációs
alhálózatok
• csatornák
• kapcsolóelemek
• Topológia és
topográfia
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Csillag-topográfia
• Minden hoszt egy HUBhoz csatlakozik, amelyen
keresztül valamennyi
hoszt kommunikálhat
bármelyik másik hoszttal.
• Ez a topológia jól bıvíthetı.
• Elıny: hogy egy hoszt
kiesése nem zavarja a
többi mőködését.
• Hátránya, hogy a
centrumban lévı HUB
mőködési zavara az egész
hálózatot lebénítja.
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Háló-topológia
• A háló-topológiában
minden hoszt össze van
kötve azzal a hoszttal,
amelyikkel kommunikálni kíván.
• Hátránya: már néhány gép
esetén is rendkívül nagy a hardverigény Ezért csak több
szerver esetén a szerverek összekötésére használják.
• Speciális változata: mikor minden hoszt össze van kötve
a többi hoszttal: ezt teljes topológiának nevezzük.

• Fizikailag csillagtopográfia, de logikailag busztopológia, mivel üzenetszórásos technikával
minden hálózati végpont
megkapja az üzenetet.
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1.2. Üzenetszórásos csatornával rendelkezı
alhálózatok (multipont-összeköttetés)

Fa-topológia
• A hosztok a fa ágaihoz
hasonlóan kapcsolódnak
egymáshoz. A kapcsolódás
egyfajta hierarchiát is jelent.
• Szemléletes példa
a topológia mőködésére
az a módszer, ahogy az
Internet DNS szerverek
kapcsolódnak egymáshoz.

• Az üzenetszórásos összeköttetésnél egyetlen közös
üzenettovábbító csatorna található, és az egyes
hosztok erre kapcsolódnak, erre vannak felfőzve.
Ha bármelyik gép küld egy üzenetet azt minden
állomás veszi.
– egyedi címzés
– csoport címzés (multicasting)
– mindenkinek szóló címzés (broadcasting)
• Hátrány: az adatok ütközése, melyet különbözı
közeghozzáférési eljárásokkal oldanak fel.
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Busz-topográfia
• A hosztok egy gerinc
hálózatra kapcsolódnak,
ez a busz. Valamennyi adó erre küldi adatait,
és minden hoszt csak a neki szóló csomagokat
veszi le. Ha a busz megszakad, az adatkapcsolat
nem üzemel.
• A gerinc nyomvonala a lehetı legrövidebb, és
érint minden gépet.
Megvalósítása viszonylag olcsó, és megépítése is
viszonylag egyszerő.
• Hátránya a fokozott hibalehetıség. Az esetleges
hibahely is viszonylag nehezen határozható meg.
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Győrő-topológia
• A győrő-topológiánál
a gerincvezeték egy
logikai győrőt alkot,
ehhez kapcsolódnak a hálózat hosztjai, és ezek
képesek újból kisugározni a nem nekik szóló
csomagokat, tehát a jel nem gyengül.
• A győrő-topológia könnyen megvalósítható és
csekély a hardverigénye.
• Hátránya a nehézkes karbantartás, mivel egy gép
kiesése a teljes hálózati tevékenységet - ha rövid
idıre is - leállítja.
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Hibrid topológiák

2. Hálózati architektúrák

• Lényegében bármely elemi topológia elıfordulhat
egy teljes hálózat részeként, leggyakoribb mégis a
busz és a csillag együttes alkalmazása.
• Általában elmondható, hogy a vegyes topológiák
egyfajta optimumszámítás eredményei, amelyben
az egyes elemi topológiák elınyei és hátrányai
ötvözıdnek a legjobb teljesítmény-ár viszony
elérése érdekében.
• Akkor szokták a leggyakrabban vegyes topológiát
használni, ha egy már meglévı, de régebbi, vagy
eltérı topológiájú hálózathoz kell csatlakoztatni
egy új hálózati egységet.

• Kezdetben a számítógép-hálózatoknál a hardver
jelentette a fı problémát. Napjainkra a hálózati
szoftverek nagymértékben strukturálódtak.
• Annak érdekében, hogy csökkentsék a hálózatok
bonyolultságát, a legtöbb hálózatot rétegekbe (layers)
vagy szintekbe (levels) szervezik. Amikor azt mondjuk, hogy két gép kommunikál egymással tulajdonképpen a rétegek kommunikációját értjük alatta
• A párbeszéd szabályait minden rétegre meghatározták
és azt a réteg protokolljának nevezzük. A protokoll
lényegében olyan megállapodás, amely az egymással
kommunikáló felek közötti párbeszéd szabályait
rögzíti.
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2. Hálózati architektúrák 2.

2. Hálózati architektúrák 3.

• Az egyes rétegek és közöttük folyó kapcsolati
szabályok összességét hálózati architektúrának
nevezzük, amely megtervezése során a következı
szempontokat kell figyelembe venni:
– Az egyidejő adatáramlás szempontja:
• Egyirányú vagy szimplex adatátvitel
• Félduplex vagy váltakozva kétirányú
adatátvitel
• Duplex vagy kétirányú adatátvitel:
– Minden rétegnek tartalmaznia kell olyan
funkcionális részt, mely alkalmas a kapcsolat
felépítésére, majd az információcserét követı
kapcsolatbontásra.

– Hibavédelem vagy hibajelzés
– A lassú és a gyors mőködéső számítógépek
összehangolásakor szükség van az adatátvitel
szabályozására
– Szükség lehet az egyszerre átvitt csomagok méret
korlátozására.
– A számítógépeink közötti kapcsolat legnagyobb
költségét a kábelek kiépítésejelenti. A vonal jobb
kihasználására vonalmegosztást valósítanak meg.
– A lehetı leggyorsabb átvitel biztosítása érdekében
fontos az optimális útvonal kiválasztása.
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3.1. Fizikai réteg (physical layer)

3. Hálózatszabványosítás

• Ez a legalsó réteg kezeli a fizikai átviteli közeget,
bitenként küldi és veszi az információt, felelıs a
tényleges fizikai kommunikáció megvalósításáért.
• A fizikai közeg sokféle lehet, ennek megfelelıen
a továbbítandó 0-khoz és 1-esekhez hozzárendeli a
közegen továbbítható jeleket (feszültség, áram,
fényimpulzusok stb.).
• Ebben a rétegben kell azt is meghatározni, hogy a
kommunikáció szimplex, félduplex, vagy
fullduplex.
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3.2. Adatkapcsolati réteg (data link layer)

3.3. Hálózati réteg (network layer)

• Feladata a vonal két vége között az információ
megbízható továbbítása. Biztosítania kell, hogy az
adóoldali adatok a vevıoldalra is adatként
jussanak el, és ne legyen belılük értelmetlen jelek
sorozata.
• Ennek érdekében a réteg az átküldendı
információt egyértelmően azonosítható
adatkeretekre tördeli, ellátja a szükséges
vezérlıbitekkel, majd sorrendben továbbítja
azokat. A vevı a cím felismerése után az
információt feldolgozza, majd ún. nyugtakerettel
közli az adóval ezt a tényt.

• Feladata az adatkapcsolati réteg által elkészített
keretek forrás- és célállomás közti útvonalának
meghatározása, azaz a forgalomirányítás. ·
– statikusan: az útvonalak fixen meghatározottak;
– dinamikusan: ilyenkor az útvonalválasztáshoz a
hálózat aktuális helyzetét térképezik fel. A
vételi oldalon a keretek sorrendbe rakása a vevı
feladata.
• Torlódás kezelése.
• Eltérı felépítéső hálózatokon összekapcsolásakor
jelentkezı problémák megoldása.
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3.5. Együttmőködési vagy viszonyréteg
(session layer)

3.4. Szállítási réteg (transport layer)
• Ennek a rétegnek kell megoldania a hosztok
közötti adatátvitelt. A hálózat két
összekapcsolandó gépe között szinte mindig
vannak közbensı számítógépek (csomópontok) is.
A szállítási réteg feladata annak a megvalósítása,
hogy a két hoszt ezt a tényt "ne vegye észre", tehát
az összeköttetés pont-pont jellegő legyen. Ezen a
rétegszinten a forrás- és a célállomás egymással
kommunikál, míg az alsóbb rétegek szintjén a
hosztok a szomszédjukkal folytatnak párbeszédet.
Így a réteg ellenırizni tudja, hogy hibátlan volt-e
az adatok átvitele a teljes útvonalon.

• A számítógépek a kommunikáció során
kialakítanak egy viszonyt egymás között. Ilyen
lehet a bejelentkezés egy terminálról egy távoli
számítógépre, vagy adattovábbítás két gép között.
Az egyszerő adatátvitelt kiegészíti néhány
praktikus szolgáltatással, például:
– A kölcsönhatás-menedzselés, ami vezérli,
hogy a két oldal egyszerre ne próbálkozzon
ugyanazzal a mővelettel.
– A szinkronizáció egy másik fontos
szolgáltatás.
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3.6. Megjelenítési réteg (presentation layer)

3.7. Alkalmazási réteg ( application layer)

• A viszonyréteg fölött helyezkedik el, és olyan
szolgáltatásokat ad, amelyekre a legtöbb
alkalmazói programnak szüksége van, amikor a
hálózatot használja. Foglalkozik a hálózaton
továbbítandó adatok ábrázolásával, hiszen
munkánk során általában nem bináris számokkal
dolgozunk, hanem annak valamilyen, az ember
számára értelmezhetıbb megjelenési formájával.
• Itt lehet megvalósítani az adatok tömörítését és
titkosítását.

• Ez a legfelsı réteg kapcsolódik a legszorosabban a
felhasználóhoz. Ehhez tartoznak a felhasználói
programok által igényelt protokollok. Az
alkalmazási réteg léte a feltétele annak, hogy a
különbözı programok a hálózattal
kommunikálhassanak. Többek között a réteg
feladata pl. az elektronikus levelezést, az
állománytovábbítást, a terminálemulációt irányító
protokollok meghatározása.
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Adatátvitel az OSI hivatkozási modellben 2.
• A rétegek között a tényleges adatátvitel valójában
függıleges irányban történik, de az egyes rétegek
úgy mőködnek, mintha vízszintes irányban
továbbítanák az adatokat.
• Ahhoz, hogy az adatkeretek eljussanak a legfelsı
rétegtıl a legalsó rétegig - majd a vevı esetében a
legalsó rétegtıl a legfelsıig - igénybe kell venni a
szomszédos rétegek ún. szolgáltatásait.
• A szomszédos rétegek között interfész található,
amely azt definiálja, hogy az alacsonyabban levı
réteg milyen elemi mőveleteket és szolgálatokat
nyújt a magasabban levı réteg számára.

Adatátvitel az OSI hivatkozási modellben
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4

4. Szolgálatok a rétegek között

Rétegszolgálatok osztályozása

• A rétegek közötti kommunikáció a szolgálatok
segítségével valósul meg. A szolgálatok a rétegek
ki/bemeneti pontján: ún. SAP-ján (Sevice Access
Point) keresztül érhetık el.
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II. Fizikai átviteli jellemzık és
módszerek

Szolgálat primitívek
• A szolgálat lehet megerısített (confirmed) vagy
megerısítetlen (unconfirmed).
• Megerısített szolgálat esetén van
– kérés (request),
– bejelentés (indication),
– válasz (response) és
– megerısítés (confirm) primitív.
• Megerısítetlen szolgálat esetén csak
– kérés (request) és
– bejelentés (indication) primitív van.

1. Általános elméleti alapok
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• Egy analóg kommunikációs csatornára jellemzı
adat a sávszélesség: egy adott analóg jel
maximális és minimális frekvenciájának a
különbségét értjük alatta.
• Sokszor digitális hálózati terminológiaként
használják a sávszélességet, és azt a maximális
információátviteli sebességet értik alatta, amely
egy adott kommunikációs csatornára jellemzı.
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• A digitális hálózatokat adatátviteli sebességükkel, az
idıegység alatt átvitt bitek számával jellemezhetjük, és
bit/s-ban mérjük.
• Az átvitelt jellemezhetjük a felhasznált jel értékében 1
másodperc alatt bekövetkezett változások számával is,
amit jelzési sebességnek vagy közismert néven baud-nak
nevezünk.

va ≥ v j
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va = log 2 n ⋅ v j
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5

1.2. Analóg jelek átalakítása digitálissá

1.1. Analóg átvitel

• A hangok analóg, idıben és értékben folytonos
jelek. Továbbításkor ezek a jelek módosítják a
csatorna valamelyik fizikai jellemzıjét.
• A hangok digitális továbbításakor a hangjelekbıl
mintákat vesznek. A mintavételezett impulzusok
amplitúdóértékét bináris formában megadva,
megkapjuk az analóg hanganyag digitális értékét.
Ezt hívják impulzus kód modulációnak (PCM Pulse Code Modulation).
• A digitalizálás folyamata két fázisból áll:
– a mintavételezés és
– a kvantálás, diszkrét minták sorozatának
létrehozása.

• A híradástechnika, telefontechnika átviteli
módszereit a múltban teljes egészében az analóg
átvitel jellemezte. A jeleket a csatorna valamelyik
fizikai jellemzıjének idıben történı folytonos
változtatásával vitték át. Bár a digitális technika
fokozatosan leváltja, még hosszú ideig jelen
lesznek ezek a megoldások és rendszerek a
mőszaki gyakorlatban. A számítógépek
összekapcsolására szolgáló távbeszélı hálózatot
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, így elınyeit és
hátrányait érdemes megismerni.
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Mintavételezés
• Mintavételezéskor az idıben és értékben folytonos
analóg jelekbıl impulzussorozatot állítunk elı,
Ebben az impulzussorozatban tehát minden egyes
impulzus amplitúdója azonos az analóg jelnek az
adott ponton felvett értékével. A mintavételezett
impulzussorozat, információtartalma megegyezik
az eredeti analóg jel információtartalmával.
• Shannon tétel: egy mintavételezett jelbıl akkor
lehet az eredeti jelet információveszteség nélkül
visszaállítani, ha a mintavételezési frekvencia
értéke legalább kétszerese az eredeti analóg jelben
elıforduló legnagyobb frekvenciának.
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Analóg-digitális átalakító blokkvázlata

Bemenet

Kimenet
Mintavevı

Tartó elem

Kvantáló

Analóg
fmax

Kódoló
Digitális

fcl

Órajel
generátor

Pontosság:
hány biten
kvantálunk

Shanon tétele:
fcl ≥ 2·fmax
33

• Mivel a továbbítandó jel (pl. hang) minıségével
kapcsolatban különbözıek az elvárások,ezért a
célra eltérı, de szabványos mintavételi
frekvenciákat használunk:
Mintavétele Felhasználás
zési
frekvencia
8 kHz
A telefontechnika
használja
11,025 kHz I/4 CD-DA
mintavételezési
frekvencia
22,1 kHz 1/2 CD-DA
mintavételezési
frekvencia

2. Vonalak megosztása
• A funkció szerint megkülönböztetjük a csatornát,
amelyen az információcsere történik, és a
fizikailag létezı összeköttetéseket biztosító
vonalakat. Mivel az adó- és vevıoldal számára
csak a végeredmény, az információ a fontos, egy
vonalon több csatorna is kialakítható.
• A megosztás módjai:
– multiplexelés
– vonalkapcsolás
– üzenet- és csomagkapcsolás

Mintavételezé Felhasználás
si frekvencia
32 kHz
44,1 kHz

48 kHz
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MPEG Audio
CD-DA

Digital Audio Tape,
MPEG Audio, Dolby
Digital

A
gyakorlatban
a
hangfrekvenciás
jelek
digitalizálásánál a kvantálás általában 8 pl.: (telefon)
vagy 16 bites (pl.:CD) szóhosszúsággal történik.
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2.1. Multiplexelés frekvenciaosztással

2.1. Multiplexelés frekvenciaosztással

• FDM - (Frequency-Division Multiplexing) Az
adóoldalon a csatornák jeleit egy-egy vivıfrekvenciára ültetik (a vivıfrekvenciát a jelekkel
modulálják), majd ezeket összegzik, az összegzett
jelet átviszik a vevıoldalra, és ott ezeket szőrıkkel
szétválogatják.
• A frekvenciaosztásos multiplex rendszerek
legfıbb felhasználási területét a távbeszélıhálózatok vivıfrekvenciás rendszerei jelentik.
Másik, mindenki által ismert felhasználása a
módszernek a rádió-, televízióadások.

• ez a módszer nem igazán alkalmas
számítógépek közötti információátvitelre, a
csatornák
emberi
beszédre
alapozott
sávszélessége (4 kHz) miatt.

2.
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2.3. Vonalkapcsolás

2.2. Multiplexelés szinkron idıosztással

– fizikai kapcsolat létesül
az adó és vevı között,
ami az összeköttetés
idejére áll fenn.
–Az összeköttetésen
keresztül megvalósul az adatátvitel.
–Az adatátvitel befejeztével a kapcsolat lebomlik.
• Az információátvitelt meg kell elıznie a híváskérés
hatására létrejövı összeköttetésnek.
Elınye: a két állomás úgy képes kommunikálni,
mintha pont-pont összeköttetés lenne közöttük.
Hátrány: hogy a kapcsolat felépítése néha hosszú
ideig tart, valamint adatátviteli szünet idején is
foglalja a vonalat.

STDM - (Synchronous Time-Division Multiplexing)
• Digitális átvitelnél az idıosztásos multiplexelésnél
a nagyobb sávszélességő adatvonalat idıben
osztják fel több, elemi adatcsatornára.
• A rendszerben minden elemi adatcsatorna egy-egy
idıszeletet kap. A fıvonal két végén elhelyezkedı
vonali multiplexerek elıre meghatározott idıben,
periodikusan, egymással szinkronban mőködve
kapcsolják össze egy-egy rövid idıre az
összetartozó be-, illetve kifutó vonalakat.
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2.4. Üzenetkapcsolás

2.5. Csomagkapcsolás

• Az üzenet küldéséhez
nem foglalják le a
teljes vonalat, csupán
a szomszédos hosztig
építik fel a kapcsolatot. Ha az adat átment a
szomszédos hosztig, bontható az adó és a közbülsı
állomás közti összeköttetés. Így csak egy-egy
vonalszakaszt terhel az adás.
• Az üzenetkapcsolás esetén nincs az adatblokk
méretére korlátozás, ami nagy tárolókapacitású
fogadó és továbbító IMP-ket igényel.

A továbbítandó üzenetet
a vonal kihasználtságának növelése érdekében
kisebb adagokra bontjuk,
és ezeket egyenként küldjük el a címzettnek.
nagyon hatékonyan képes a vonalak kihasználására,
mivel az adott két pont közötti összeköttetést több,
más irányból érkezı és továbbhaladó csomag is
használja. Felléphet olyan eset is, amikor a késıbb
küldött csomag elıbb érkezik meg.
A vevı feladata a csomagok helyes sorrendbe
állítása, majd azok egyesítése.
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3. Vezetékes átviteli közegek

3.1. Koaxiális kábelek

• Az átviteli közegeket két nagy csoportra
oszthatjuk:
– vezetékes átviteli közeg
– vezeték nélküli átviteli közeg
• A vezetékes rendszerek elınye:
– lehallgatás ellen védettebbek
– rövidebb távolságok kisebb költséggel
építhetık ki, mint az összeköttetés-mentes
hálózatok esetében.
• Hátránya: a helyhez kötöttség.

• A kábel három jellemzıje:
– hullámellenállás:
általában 50 és 75 ohm
– késleltetési idı a kábel szigetelésének
dielektromos állandójától függ.
– csillapítás a kábel ohmos ellenállásából, a
dielektrikumon belül keletkezı és a sugárzás
okozta veszteségekbıl tevıdik össze.
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3.1.1. Alapsávú koaxiális kábelek

3.1.2. Széles sávú koaxiális kábel

• Az alapsávú koaxiális kábeleket elsısorban
digitális átvitelre, leggyakrabban a számítógéphálózatok kialakításánál alkalmazzák. Az elérhetı
adatátviteli sebesség 10-100 Mbit/s.
• A vékony koaxot elsısorban ethernet-hálózatok
kialakítására használták 10Mbit/s sebességig.
• A vastag koax elınye, hogy a csillapítása kisebb,
mint a vékony változaté, és emiatt az áthidalható
távolságok nagyobbak lehetnek ugyanakkora
sebesség mellett.

• A széles sávú koaxiális kábeleket analóg átvitelre
használjuk, ilyen pl. a televízióadások jeleinek
továbbítására kialakított kábelrendszer.
• Ahhoz, hogy a kábelt adatátvitelre használhassuk,
a számító-gépbıl kikerülı digitális jeleket át kell
alakítani analóg jelekké, majd a fogadóoldalon el
kell végezni az ellenkezı irányú konverziót.
• A széles sávú koaxiális kábelek akár GHz-es jelek
átvitelét is lehetıvé teszik.
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3.2. Csavart érpár

3.2. Csavart érpár 2.

• A két ér csavarása a kábel átviteli jellemzıit
javítja az egyszerő párhuzamosan futó vezetékpárhoz képest. Minél több az egységnyi hosszra
jutó csavarások száma, annál nagyobb sebességig
használható a vezeték. A kábelben több érpárt
fognak össze egy közös szigetelıben. Minden
érpár egységnyi hosszon eltérı számú csavarást
tartalmaz, a köztük lévı áthallás csökkentése
miatt. Megkülönböztetünk árnyékolt sodrott érpárt
(Shielded Twisted Pair, STP), és árnyékolás
nélkülit UTP (Unshielded Twisted Pair)

• Szabványos osztályozásuk:
– 1. kategória
– 2. kategória
– 3. kategória
– 4. kategória
– 5. kategória
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hangátvitel (telefon)
4 Mbit/s-os adatvonal
10 Mbit/s-os adatvonal
(Ethernet)
20 Mbit/s-os adatvonal
100 Mbit/s-os adatvonal
(Fast Ethernet)
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4. Adatátvitel rádióhullámok segítségével
4.1. Mikrohullámú átvitel

3.3. Üvegszálas kábel
• Tipusai:
– többmódusú kábel
– egymódusú kábel
• Csillapítás: dB/km
– reflexió
– szennyezıdések
– beesési szög

• Nagyobb távolságok áthidalására pont-pont
közötti összeköttetésre gyakran használják. A
frekvenciatartomány 2-40 GHz között lehet.
• Az áthidalható távolság akár száz kilométer is
lehet. (a láthatóság feltétel.) Ha nagyobb
távolságot kell áthidalni, a jelismétlést ún.
relézıállomásokkal oldják meg.
• A viharok, a villámlás és egyéb légköri jelenségek
zavarhatják az adatátvitelt.
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4.2. Mőholdas átvitel
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5. Vezeték nélküli adatátvitel

• A hálózat végpontjai egy VSAT (Very Small Aperture
Terminal) végberendezéssel és egy kismérető
parabolaantennával, mőholdon keresztül tartják a
kapcsolatot a központi számítógéppel. Általában
csomagkapcsolt protokollal mőködnek.
• A mőholdakon lévı ún. transzponderek a felküldött
mikrohullámú jeleket egy másik frekvencián felerısítve
visszasugározzák. A mőholdak geostacionárius pályán,
az Egyenlítı fölött kb. 36.000 km magasságban
keringenek. A Földrıl állónak látszanak. Ezért a földi
antennákat nem kell mozgatni. A mai technológia mellett
90 db mőhold helyezhetı el ezen a pályán (4 fokonként).

5.1. A lézeres adatátvitel
• Az adó-vevı párokat pont-pont közötti
adatátvitelre használhatjuk. A kommunikáció
teljesen digitális, a lézerfény irányított
energiakoncentrációja nagyobb távolság (néhány
km) áthidalását teszi lehetıvé. Az illetéktelen
lehallgatás, illetve külsı zavarás ellen viszonylag
védett. Az idıjárási viszonyok azonban
befolyásolják a fény terjedését. Felhasználható
lokális hálózatok, telefonközpontok összekötésére.
Az adatátviteli sebesség jelenleg 2 és 100 Mbps.
51

5.2. Adatátvitel infravörös fény segítségével
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5.3. Szórt spektrumú sugárzás WLAN

• A kapcsolatot megvalósító szórt spektrumú adó
nagyon kis teljesítmény mellett a moduláció
ütemében változtatja adási frekvenciáját. Széles
frekvenciasávot használ, amit egy hagyományos
vevı fehér zajnak érzékel. A szórt spektrumú vevı
azonban felismeri és "megérti" az adást.
• Az adatátvitel frekvenciája folyamatosan, adott
algoritmus szerint változik, amit mind az adó-,
mind a vevıállomás ismer. Ez meglehetısen
biztonságos módszer: illetéktelenek nem
tudhatják, hogy mikor melyik frekvenciára
váltsanak ahhoz, hogy a teljes adatfolyamot
megkaphassák.

• Az IrDA-Data eszközöket elsısorban a vezetékes
kapcsolat alternatívájaként kezelhetjük. Az
adatátvitel feltétele, hogy a két berendezés lássa
egymást, kb. 1 méternél ne legyenek távolabb. A
vevı kb. 30 fokos szögő látó kúpon belül.
• Az IrDA általános jellemzıi
– Elterjedt megoldás világszerte, "célozd meg és
mehet az átvitel" stílusú, egy-szerő használat.
– Rendkívül sokféle hardver- és szoftver létezik.
– Zavarás ellen védett.
– Nagy adatátviteli sebesség (cél: 16Mbit/s)
53
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A Bluetooth-rendszer

6. Telefónia

• A Bluetooth általános jellemzıi:
–Mőködési tartománya a szabadon felhasználható
2.4 GHz-es, ún. ISM-rádiósáv.
–Megvalósítása az ún. frekvenciaugrásos, szórt
spektrumú technológiával történik.
–A rendszer számára definiált ún. piconethálózatot egyszerre 8 eszköz használhatja a
csatornákon megosztozva.
• A Bluetooth olyan eszközöknél használható
amelynél az IrDA, de kényelmesebb, mert az
eszközöknek látniuk sem kell egymást.

• A hagyományos nyilvános, kapcsolt távbeszélı
hálózatok kialakításakor a cél az emberi hang
felismerhetı módon való átvitele volt.
• Ha ezt az analóg átvitelre tervezett rendszert
digitális adatátvitelre akarjuk használni, az
elérhetı, néhány 10kbit/s adatátviteli sebesség
számítógépek kommunikációjára csak
kompromisszumok árán alkalmas.
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6.1 A telefon mőködési elve

7. Digitális átvitel

• felépítési elve és mőködése

• A digitális adatátvitel leglényegesebb elınyei:
– a hibaarány alacsony szinten tartható;
– beszéd, adat, zene és kép (pl. televízió, fax,
videó) együttes (integrált) továbbítását is
lehetıvé teszi;
– a jelenleg meglévı vonalakon is jóval nagyobb
adatsebességet lehet elérni ezzel a módszerrel;
– a digitális átvitel sokkal olcsóbb, mint az
analóg;
– üzemeltetése egyszerőbb,

• Az elıfizetık egymást a központon
keresztül érik el, az összeköttetés
a beszélgetés idejére létrejön.
• A távhívó központok a nem ugyanazon helyi központok
közötti kapcsolat kialakításában játszanak fontos szerepet.
• Hierarchikus rendszer
a központok
kapcsolódásában.
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7.1. Adatátviteli eljárások

7.2.Digitális jelek kódolása

• tipusai:
– karakterorientált átviteli eljárás
– bitorientált adatátviteli eljárás
• átviteli módszerek
– szinkron átvitel: szinkron bitek használata
– aszinkron átvitel: START bit, STOP bit, paritás

• NRZ (Non Return to
Zero)
• RZ (Return to Zero)
• AMI (Alternate
Mark Inversion)
• Manchester-kódolás
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7.3. Karakterek ábrázolása

8. Az RS 232 szabvány

• ASCII kódrendszer: 7 bites karakter ábrázolás
angol karakter készletés néhány speciális jel
• Latin 1 karakterkészlet: 8 bites karakter ábrázolás,
a teljes magyar jelkészletet ez sem tartalmaza.
• 852-es kódlap: magyar jel készlet. Több nyelv
esetén a kódlapokat váltogatni kell.
• Unicode: a XEROX cég fejlesztette. 16 bites
jelkészlet. Ebbe már belefér a világ összes abcjének kódolása, még a holt nyelveké is, viszont,
hogy sokkal több helyet foglal, mint az ASCII.

Soros aszinkron kommunikáció tipikus értékei:
56 75 110 300 600 1200 2400 4800 9600 19200 38400 bit/s
25
pólusú
csatlakozó

9
pólusú
csatlakozó

2
3
4
5
6
7
8
20
22

3
2
7
8
6
5
1
4
9

A jel rövidítése és neve
TxD (Transmit Data, átvitt adat)
RxD (Receive Data, vett adat)
RTS (Request to Send, adáskérés)
CTS (Clear to Send, adásra kész)
DSR (Data Set ready, modem üzemkész)
GND (Ground, föld)
DCD (Data Carrier Detect, vivıérzékelés)
DTR (Data Terminal Ready, számítógép üzemkész)
RI (Ring Indicator, telefoncsengés)
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9. Modemek
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Szinuszos jelek modulációja

• Ha a telefonrendszeren adatokat akarunk átvinni,
az információt a 300Hz - 3400Hz-es tartományba
esı szinuszos jel valamely jellemzıjéhez kell
rendelni. Ezt a szinusz hullám modulálásával
tudjuk megvalósítani.
• Azt az eszközt, mely a bemenetére adott digitális
jel vezérlésével a modulációt elvégzi, illetve a
modulált analóg jelet visszaalakítja (demoduláció)
digitális bitsorozattá, modemnek (modulátordemodulátor) nevezzük.
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10. Cellás mobiltelefonok

9.1. A modemek felépítése

• Analóg rendszerek a 450MHz-es sávban. Ezek
adatátviteli sebessége: maximum 1,2 kbps, vagy jó
esetben 2,4 kbps.
• A 900 MHz-es és az 1800 Mhz-es GSM digitális
átvitelre épültek, adatátviteli sebessége 9,6 kbps.
• A GPRS (General Packet Radio System csomagkapcsolt mobiltelefon-szolgáltatás) kb. 6070 kbps sebességet biztosít adatátviteli célra.
• Az UMTS rendszer (Universal Mobile
Telecommunication System) a 2 GHz-es sávban
mőködı rendszer 2 Mbps adatátvitelre is képes, de
teljesen új hálózat kiépítését igényli.

• A kapcsolatban két egységet különböztetünk meg:
– DTE (Data Terminal Equipment): adatvégberendezés, a számítógép vagy a terminál
neve.
– DCE (Data Circuit-Terminating Equipment):
adatáramköri- végberendezés, a modem
hivatalos elnevezése.
• Két modem a telefonhálózaton keresztül kerül
összeköttetésbe.
• A modem a számítógép soros portjára (RS232)
csatlakozik.
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10. Cellás mobiltelefonok

2.

• A cellák méretük szerint lehetnek:
– hiper: R >10 km, vidéken (R = sugár)
– makro: 0,5km < R < 10 km, városi területeken
– mikro: 0,1km < R < 0,5 km, nagyvárosok
központjában
– nano: 50m < R < 100 m, épületen belül
– piko: 20m < R < 50 m, épületen belül
• Ha a mobiltelefonáló beszélgetés közben lép át
egy cellahatárt, az összeköttetés nem szakadhat
félbe. A hívást átkapcsolják a következı cella egy
csatornájára. Ezt a váltást handovernek vagy
handoffnak nevezzük.

• A cellás technika alapja:
– a cellaosztás és
– a frekvenciák ismételt felhasználása.
• A mobil felhasználók egy cellán belül a helyi
bázisállomáson keresztül tartják a rádiós kapcsolatot.
• A mobilközpont feladata:
– a cellás rendszer mőködésének vezérlése
– kapcsolattartás a mobil felhasználókkal
– a cellarendszer illesztése a nyilvános postai
távbeszélı hálózathoz
67
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10.2. Csatornakiosztás

10.1. Barangolás

• Fix csatornakiosztás: ebben az esetben a központ
elıre meghatározott számú csatornákkal
dolgozhat, nincs módja új csatornákat nyitni.
• Dinamikus csatornakiosztás: ha elfogy az elıre
definiált csatorna, a központ a szomszédos
cellából kérhet szabad csatornát.
• Hibrid csatornakiosztás: a rendelkezésre álló
csatornák egy részét fix módon, másik részét
dinamikus módon használja a cella.
• Adaptív csatornakiosztás: a csatornákat elıször
fix módon kiosztja, majd hagyja, hogy dinamikusan kezeljék a cellák. Egy meghatározott idı
letelte után azonban újra kiosztja a csatornákat.

• A mobilitás feltétele a barangolás (roaming),
melyet kapcsolatvesztés nélküli cellaváltásként
lehet definiálni.
• Egy csomagkapcsolt LAN-rendszerben a
cellaváltás létrejöhet két csomag átvitele között,
ellentétben a telefóniával, ahol akár beszélgetés
közben kell megvalósítani a cellák közti
átmenetet.
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11. ISDN - integrált szolgáltatású digitális hálózat

12. ADSL - aszimmetrikus digitális elıfizetıi vonal

• Célja: hogy egyesítsék a hang és nem hang átviteli
szolgáltatásokat egy gyors, digitális rendszerbe.
• A szolgáltató és a vevı között digitális vonalat
építenek ki. A vevınél a szolgáltatás igénybevételére egy ún. NT felszerelése szükséges.
• NT1 esetében legfeljebb 8 ISDN telefon, terminál
(számítógép), riasztó főzhetı fel.
• NT2 esetében az NT-re egy alközpont
kapcsolódik, a rákapcsolt berendezések számát a
központ korlátozza, nem az NT.

• ADSL - technológia: a rézkábelek normál
összeköttetésben ki nem használt áteresztı
képességének segítségével az átviteli sebesség
megszázszorozható.
• Az ADSL-1 elméletileg 1,53 Mb/s-os felhasználó
felé irányuló és 16 Kb/s-os központ felé irányuló
sebességet kínál.
• Az ADSL-2 és ADSL-3 ennek javításával
kedvezıbb arányt tud elérni, de a központ felé
történı adatátvitel mindenképpen lényegesen
kevesebb, mint a felhasználó felé történı adatátvitel.
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Hálózati szabványok

13. Terminálkezelés
• Terminálnak nevezzük a monitorból,
billentyőbıl, kommunikációs egységbıl álló
megjelenítési és beviteli eszközt.
• Fajtái:
– Egyszerő, intelligencia nélküli terminál
– Korlátozott intelligenciával rendelkezı terminál
– Terminálként mőködı kisszámítógép
• Terminálvezérlı:
– Körbekérdezés
– Központ felé haladó lekérdezés:

802.1

Internetworking: bevezetést nyújt a szabványhalmazba és meghatározza az
alapegységeit

802.2

LLC: Logical Link Control – logikai kapcsolatvezérlés

802.3

CSMA/CD LAN

802.4

Token Bus LAN

802.5

Token Ring LAN

802.6

MAN hálózatok

MAC: Media Access Control –
közeghozzáférést vezérlı alréteg
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III. Adatkapcsolati réteg
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III. Közeghozzáférési módszerek

MAC: Media Access Control
– közeghozzáférést vezérlı alréteg

• Pont - pont összeköttetés esetén jól elkülöníthetı a
két fél adása.
• Üzenetszórásnál mindenki ugyan azt a csatornát
használja. Meg kell oldani, hogy a csatornát több
hoszt is tudja használni anélkül, hogy az adatok
összekeveredjenek.
Erre több féle módszert is kidolgoztak.

Véletlen vezérléső
közeghozzáférés

Osztott vezérléső
közeghozzáférés

2.

Központosított vezérléső
közeghozzáférés

ALOHA

Vezérjeles győrő

Lekérdezéses eljárás

Vivı figyelı, ütközést jelzı
(CSMA/CD)

Vezérjeles sín

Vonalkapcsolásos eljárás

Réselt győrő

Vivı figyelı, ütközést
elkerülı (CSMA/CA)

Regiszterbeszúrásos győrő
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1. Véletlen vezérléső közeghozzáférés
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1.1. ALOHA
Bármelyik hoszt bármikor, bármekkora adást
kezdeményezhet. Ha az adás pillanatában már van
üzenet a csatornán, akkor természetesen ütközés
keletkezik, és mindkét üzenet elvész. Viszont az
adók visszacsatolással adják le üzeneteiket, így
értesülnek az üzenet elvesztésérıl. Ekkor a küldı
véletlen hosszúságú ideig vár, majd megismétli az
adást.

Nincs szabály arra, hogy melyik hoszt mikor adhat.
A csatorna használat véletlen szerő. Ha egyszerre
több állomás próbálja használni a csatornát akkor
ütközés keletkezik. azaz mind a csatornán lévı jel,
mind pedig az új adás jelei feldolgozhatatlanok
lesznek. Errıl mindkét adó értesül, és valamennyi
idı elteltével megismétli az adást.
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1.3. Vivı figyelı, ütközést jelzı (CSMA/CD)

1.2. Réselt ALOHA

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

A réselt ALOHA eljárásnál a felhasználóknak
meg kell egyezniük abban, hogy mekkora
idıközönként lehet adást kezdeményezni.
A szinkronizálás egy lehetséges módja, hogy egy
kijelölt állomás speciális jelet bocsát ki az
idıintervallumok kezdetekor.
Réselt ALOHA esetében a munkaállomásoknak az
adással meg kell várniuk a következı idırést.

Csak akkor kezdeményezhet adást a hoszt, ha a
csatorna üres, így nem ütközhet bele a már csatornán
lévı adatba. Ezért az adó az adás megkezdése elıtt
belehallgat a csatornába, ha a csatorna üres, adást
kezdeményez. Elıfordulhat, hogy két (vagy több)
állomás egyszerre veszi észre, hogy üres a csatorna,
és azonos pillanatban kezdeményez adást. Ebben az
esetben ismét ütközés keletkezett.
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1.3. CSMA/CD 2.

1.3. CSMA/CD 3.

Az adók az adás ideje alatt is figyelik a csatornát, és
összehasonlítják a csatornán található adatot az
általuk kibocsátott adattal. Ütközés estén a két
adat különbözik, ezért az adást leállítják és adott
ideig várnak, majd újra megpróbálják ha a
csatorna üres.
Fontos kérdés még, hogy mennyi ideig várakozzon
az adó? Ezt a perzisztencia (kitartás) határozza
meg.

A protokoll szerint mőködı állomások három
állapotot vehetnek fel:
• · versengéses állapot: vár az adás megkezdésére,
versenyez a többi állomással, hogy ki adhatja le
hamarabb az üzenetét,
• · átviteli állapot: éppen adatátvitelt bonyolít le,
• · tétlen állapot: nincs továbbítandó adata.
A CSMA/CD az egyik legfontosabb protokoll, mivel
a gyakorlatban az Ethernet-kártyák ennek egy
változatát, az IEEE 802.3-at alkalmazzák.
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1.4. Réselt győrő

1.5. Regiszterbeszúrásos győrő

Csak akkor adhat az állomás, ha a szinkronjel a rés
kezdetét jelzi. Egy-egy állomás mindig csak egy
"résnyi" adatot adhat le.
A módszer lényege, hogy az állomások megvizsgálják az éppen hozzájuk érkezett keretet. Ha a keret
foglaltságát jelzı marker szabad, az adó a csatornára
teheti az adás egy keretnyi részét, és bebillenti a
markert foglalt állásba. A többi részével az adásnak
meg kell várnia a következı szabad keretet.
A vevı megvizsgálja a keretet: ha neki címezték az
adatot, kiolvassa azt, és a markert szabadra állítja.

• A győrő-topológiák léptetı- és tárolóregisztereit
használja ki a protokoll.
• A léptetıregisztert használják arra, hogy a
csatornáról a biteket egyesével bemásolja a hoszt a
regiszterbe. A regiszter elejére kerül a célhoszt
címe. Ha ez nem egyezik meg a másolást végzı
hoszt címével, egyszerően eldobja a regiszter
tartalmát.
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1.5. Regiszterbeszúrásos győrő /2

2. Osztott vezérléső közeghozzáférés

• Ha a cím a hoszt címe, a regiszterbıl a biteket
átadja a munkaállomásnak feldolgozásra.
• Adás esetén a tárolóregisztert tölti fel a
munkaállomás a csatornára küldendı bitekkel. A
csatornára való másolást azonban nem teheti meg
tetszıleges idıben, mert ütközést okozhatna. Csak
akkor lehet elkezdeni a bitek kiküldését, ha a
léptetıregiszter üres, mert akkor a csatorna is üres.

• Az ütközéseket úgy küszöbölik ki, hogy egyszerre
csak egy állomás adhat. Az adás joga azé az
állomásé, amelyik a "tokent" (adásjogot)
birtokolja. Az állomás a tokent adás után
valamilyen elv alapján továbbadja egy másik
hosztnak.
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2.1. Vezérjeles győrő
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2.2. Vezérjeles sín

• Győrő-topológia esetén alkalmazható protokoll.
Lényege, hogy a legelsı adást kezdeményezı
hoszt elıállít egy tokent, melyet adás után
továbbad a szomszéd hosztnak. Az vagy adást
kezdeményez, vagy adási szándék hiányában
egyszerően továbbadja a tokent.
Az elv megengedi a prioritás létrehozását.
• Gond lehet, ha a token elvész, vagy leblokkol.

• Ugyanaz az elv, mint elıbb, azzal a különbséggel,
hogy a fizikai sín topológiát logikai győrővé
alakítják.
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3. Központosított vezérléső
közeghozzáférés

2.3. Vivı figyelı, ütközést elkerülı (CSMA/CA)
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

• A CSMA/CD protokoll nagy számú hoszt
esetében már nem mőködik kielégítıen.
Túlságosan sok hoszt kerül versengési állapotba,
és így kénytelen lesz várakozni.
• Megoldás: az ütközés lehetıségének elkerülése.
Az ütközés elkerülését úgy oldják meg a
CSMA/CA típusú protokollok, hogy az adás
befejezése után a hosztok egy logikai listában
elfoglalt helyüktıl függı ideig várakoznak, és
csak utána kezdik meg az adást.

• Ebbe a csoportba tartoznak az olyan protokollok,
melyek úgy kerülik el az ütközést, hogy egy
központi egység szabályozza az állomások
csatornahasználatát.
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3.1. Lekérdezéses eljárás

3.2. Vonalkapcsolásos eljárás

• Az állomások között létezik egy kitüntetett, master
állomás, amely egymás után szólítja fel a mellékállomásokat adásra. Csak az az állomás adhat,
amelyiket a fıállomás felkért adásra. Ha nincs
szüksége a csatornára az állomásnak, akkor ezt
tudatja a fıállomással, amely a következıt kérheti
fel adásra.
Elınye az eljárásnak, hogy rugalmasan
változtatható a mellékállomások prioritása.
Hátránya viszont, hogy a fıállomás sérülése a
teljes rendszer üzemképtelenségét okozza.

• Itt is létezik fıállomás és mellékállomások. Ám
ebben az esetben a fıállomás egy kapcsolóközpontként köti össze a kommunikálni kívánó
mellékállomásokat.
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1. Keretek képzése
1.1. Karakterszámlálásos módszer

IV. Adatkapcsolati réteg és protokolljai
LLC: Logical Link Control
– logikai kapcsolatvezérlés

• A módszer lényege, hogy a keret fejlécében
megadják, hány karakter van a keretben. Nincs
megszabva, hogy a kereteknek mennyi karaktert
kell tartalmazniuk, ez mindig a legelsı karakterbıl
derül ki a vevı számára.

• Fı feladatai:
– Keretek képzése
– Hibakezelés
– Elemi adatkapcsolati protokoll
– Kétirányú protkollok

5 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 5 1 2 3 4
1. keret
2. keret
3. keret
5 karakter
8 karakter
5 karakter
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1.2. Kezdı- és végkarakterek alkalmazása
karakter-beszúrással

1.3. Kezdı- és végjelek alkalmazása
bitbeszúrással

• E módszernél a speciális DLE STX karaktersorozat vezeti be a keretet, és a DLE ETX
jelsorozat zárja le.
• A módszer problémája lehet bináris típusú adatok
átvitelénél, hogy a kezdı- és vég karakterek
bitmintája elıfordulhat a keret adat-részében. A
probléma kiküszöbölhetı, ha az adó adatkapcsolati
rétege minden véletlen elıforduló DLE ASCII
karaktersorozat elé egy plusz DLE karaktersort
szúr be, melyet a vevı automatikusan eltávolít. Ezt
a módszert karakterbeszúrásnak nevezik.

• Ez az eljárás lehetıvé teszi, hogy tetszıleges
számú bit legyen egy keretben.
• Minden keret egy speciális bitsorozattal kezdıdik
és fejezıdik be. Ez a speciális minta két 0 között
hat 1-es. Hogy a minta ne ismétlıdhessen meg az
adás folyamán, az adó minden öt egymást követı
1-es után automatikusan beszúr egy 0-t, melyet a
vevı szintén automatikusan eltávolít.

95

96

16

1.4. Keretezés a fizikai rétegben nem használt
állapottal

2. Hibakezelés
• A keretezés arról biztosítja az adót és a vevıt,
hogy az adat eljutott a címzettig. A belsı tartalom
helyessége még egyáltalán nem biztos.
• Beszélhetünk egyedi, illetve csoportos bithibáról.
• A hibák kezelésére kétféle módszert használnak. a
– hibajavító kódok Hamming-távolság
– hibajelzı kódok paritás, CRC
• Tehát egy keretnyi adat két részbıl tevıdik össze.
Elıször az adatbiteket, majd az adatbitek
ellenırzésére szolgáló biteket kell kódolni. Ezt az
egységet gyakran szokták kódszónak is nevezni.

• Ezt a módszert olyan hálózatok esetén
alkalmazzák, ahol a fizikai réteg kódolása
redundanciát tartalmaz, azaz van még fel nem
használt jel.
Az eredeti jel
1

0

0

1

1

Manchester
kódolással

Keretezve
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3. Elemi adatkapcsolati protokollok

3.1. Korlátozás nélküli, szimplex protokoll

• Az adatkapcsolati réteg a hálózati réteg által a
réteginterfészen keresztül eljuttatott csomagokat
továbbítja a vevı hoszt hálózati rétegének.
• Az adatkapcsolati réteg a hálózati rétegtıl kapott
csomagokat keretekre tördeli, ellátja fejrésszel és
ellenırzı résszel, majd a fizikai réteg segítségével
továbbítja a másik hoszt adatkapcsolati rétegének.
A vevı oldalán az adatkapcsolati réteg ismét
elıállítja a keretet.

• Ennél a protokollnál feltételezzük, hogy csak egy
irányba történik adás, illetve hogy az adó és a
vevı hálózati rétegei mindig készen állnak keretek
küldésére és fogadására.
• A protokoll algoritmusa is nagyon egyszerő:
– Az adó adatkapcsolati rétege elkészíti az
adatkereteket, és a fizikai rétegnek továbbítja.
– A vevı adatkapcsolati rétege fogadja a
kereteket, feldolgozza, és a hálózati rétegének
továbbítja.
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3.2. Egyirányú "megáll és vár" protokoll

3.2. Egyirányú "megáll és vár" protokoll 2.

• Ennél a protokollnál már nem tételezzük fel azt,
hogy a vevı ugyanolyan sebességgel tud dolgozni,
mint az adó, ugyanakkor még mindig
feltételezzük, hogy az adás hibamentes.
• A fı probléma ennél a protokollnál, hogy meg kell
akadályozni az adót abban, hogy gyorsabban adja
a kereteket, mint ahogy a vevı fel tudná dolgozni
azokat. Több lehetséges megoldás közül az a
legcélravezetıbb, ha a vevı visszajelzést ad az
adónak a keret feldolgozásáról, így csak a
visszajelzés megérkezésekor küldheti a következı
keretet az adó.

• Adó esetében:
• Eljárás eleje.
–Keret elıállítása.
–Keret elküldése..
• Érkezett nyugta az
elızı keretre?
– “Igen”kilépés a
ciklusból.
– “Nem” vissza
ciklus elejére.

–Ha van még küldendı adat vissza az
eljárás elejére.
• Eljárás vége.
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• Vevı esetében:
• Eljárás eleje.
• Érkezett keret?
– “Nem”
esetben
várakozás, eljárás elejére
lépés.

– “Igen”
a

esetben keret
feldolgozása,
nyugta
küldése, eljárás elejére
lépés.

• Eljárás vége.
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3.3. Egyirányú összetett protokoll

3.3. Egyirányú összetett protokoll 2.

• Mi történik akkor, ha a hibátlan adatátvitel
feltételétıl is eltekintünk (ahogy az a valóságban
is elıfordul)?
Ekkor a keretek megsérülhetnek vagy elveszhetnek.
• Hibás keret esetén a nyugtában újra adást lehet
kérni.
• Keret elvesztés estén nincs nyugta, újra adás.
• Nyugta vesztés esetén keret ismétlıdés!!

Adó esetében:
•Eljárás eleje.
•Keret elküldése (Ny.bit=0)
– Ciklus kezdete.
– Érkezett nyugta az elızı
keretre?
• “Igen” kilépés a ciklusból.
• “Nem”
• Várakozás lejárt?
– „Nem”: vissza a ciklus
elejére.
– „Igen”: a nyugtabit 1-re
állítása, keret újraküldése,
ciklus elejére lépés.

– Ciklus vége.
•Ha van még küldendı adat,
visszalépés az eljárás elejére.
•Eljárás vége.

Vevı esetében:
•Eljárás eleje.
•Érkezett keret?
–“Nem”: eljárás elejére
–“Igen” :
• Nyugtabit 0?
– “Igen”: keret
feldolgozása, nyugta
küldése, eljárás elejére
lépés.
– “Nem”: keret eldobása,
nyugta küldése, eljárás
elejére lépés.

•Eljárás vége.
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4. Kétirányú protokollok

4.1. Csúszóablakos protokoll

• Az eljárások lényege, hogy összekapcsolják az
ellenirányú nyugtát és az adást. Pontosabban, az
adást követı nyugtát ráültetik a másik irányba
tartó adásra. Ha belátható idın belül nincs
visszafelé irányuló adás, akkor a vevınek külön
kell küldenie a nyugtát.
• A ráültetés alkalmazásának fı elınye a különálló
nyugtakeretekhez képest a csatorna rendelkezésre
álló sávszélességének jobb kihasználása.

• A csatorna még jobb kihasználását teszi lehetıvé,
ha egyszerre több nyugtázatlan keret is a csatornán
lehet.
• Az adó ezeknek a kereteknek a sorszámait
megjegyzi, vagyis ezeket a kereteket az adási
ablakba teszi. Ha egy keretre megérkezik a nyugta,
az ablak feljebb csúszhat. Nem szükséges minden
keretet egyesével nyugtázni. Ha egy keretre
megérkezik a nyugta, az azt jelenti, hogy az összes
elıtte lévı keret is megérkezett a vevıhöz.
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4.1. Csúszóablakos protokoll 2.

4.2. Az n visszalépést alkalmazó protokoll

• A vevı egy vételi ablakot tart fenn, amely az
elfogadható keretek sorszámait tartalmazza. Ha
olyan keret érkezik, melynek a sorszáma az
ablakon kívül esik, azt eldobja. Egy beérkezett
keretet a vevı akkor nyugtázhat, ha a keret még
nem került nyugtázásra, és az összes elıtte lévı
keret is beérkezett.

• A mőholdas hálózatnál az átviteli idı már jelentıs
lehet. Úgy kell megválasztani az ablak méretét,
hogy folyamatosan legyenek várakozó, vevı felé
haladó, és adó felé haladó keretek, nyugták is a
csatornán.
• "visszalépés n-nel" (go back n) eljárás.
Ekkor a vevı eldobja az összes keretet, amely a
hibás keret után érkezett. Ennek az lesz az
eredménye, hogy a csıvezeték kiürül, az adónak
lejár az idızítése, és megismétli az adást.
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4.3. Szelektív ismétlı protokoll

V. Hálózati réteg

• Szelektív ismétlés (selective repeat).
• Ennek az a lényege, hogy a vevı hiba esetén nem
dobja el az összes keretet, hanem egy pufferbe
menti, és a hibás keret ismétlését kéri az adótól.
Ha a hibás keret újraküldése megérkezett, a
pufferbıl áttölti a többi jó keretet, így megırizte a
kerek sorrendhelyességét. Ekkor a legnagyobb
sorszámú keretet, ami a pufferben volt, nyugtázza,
így az adó egyszerre több keretet léphet feljebb, és
nem ürül ki a csıvezeték. Hátránya a módszernek,
hogy nagy pufferrel kell rendelkeznie az
adatkapcsolati rétegnek.

• A hálózati réteg feladata, hogy a csomagokat
eljuttassa a forrástól a célig.
• Mivel több csomópontot is érint a kapcsolat
létrehozása, figyelembe kell venni a hálózat
topológiáját, és megfelelı utat kell találni. Ügyelni
kell arra, hogy a hálózatban ne okozzunk túl
terhelést egy-egy kommunikációs vonalon, vagy
ne legyen túlságosan kihasználatlan a hálózatnak
egy bizonyos része.
• Feladata az is, hogy két különbözı hálózatban
lévı hoszt összeköttetését megoldja.
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1. Forgalomirányítás
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1.1. Forgalomirányítási algoritmusok

• Virtuális áramkörök használatakor az adó és a
vevı összeköttetése úgy jön létre, hogy a
kapcsolathoz szükséges hosztok
összekapcsolódnak az adat átvitelének idejére.
• Ezzel szemben a datagram típusú alhálózatokban
nincs elıre meghatározott útvonal. Minden egyes
csomag a hálózat aktuális állapotától függıen
halad csomópontról csomópontra. Nem biztos,
hogy a csomagok sorrendhelyesen fognak
megérkezni.

• Determinisztikus forgalomirányítás: a
csomópontok úgy hoznak útválasztási döntéseket,
hogy nem veszik figyelembe a hálózat pillanatnyi
leterheltségét.
– Véletlen forgalomirányító eljárás
– Elárasztásos forgalomirányító eljárás
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1.1. Forgalomirányítási algoritmusok 2.

2. Torlódásvédelem

• Adaptív forgalomirányítás: a csomópontok úgy
hoznak forgalomirányítási döntést, hogy
figyelembe veszik a hálózati forgalom változását.
– Elszigetelt adaptív forgalomirányítás
• Forró krumpli
• Fordított tanulás módszere
– Elosztott adaptív forgalomirányítás
• Távolságvektor-alapú
• Kapcsolótábla-alapú
– Központosított adaptív forgalomirányítás
• Hierarchikus forgalomirányítás

• A valóságban nagyon gyakori az olyan eset, mikor
a csomagok nem tudnak lekerülni a vonalról, és
ezt a tényt az adó nem ismeri fel, hanem folytatja a
további csomagok kiküldését. Ekkor egyre több
feldolgozatlan csomag halmozódik fel. Ezt az
eseményt szoktuk torlódásnak nevezni.
• A torlódásnak egy speciális esete, mikor
véglegesen leállnak a hálózatok. Ez a szélsıséges
esetet befulladásnak (lock-up) nevezik.
• A torlódás másik, még súlyosabb esete a holtpont.
Ebben az esetben két csomópont egymásra vár.
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2.1. Torlódásmegelızı módszerek

2.2. Torlódásvédelmi algoritmusok

A torlódások kialakulását próbálják elkerülni úgy,
hogy az adatkapcsolati, hálózati és szállítói
rétegeknél olyan elveket vezetnek be, amelyek
lehetetlenné teszik a torlódás kialakulását.
Befolyásolja a torlódás kialakulását ezekben a
rétegekben az, hogy:

• Belépés-ellenırzéssel: ha már fellépett a torlódás,
letiltjuk a kapcsolatteremtést addig, amíg a
torlódás meg nem szőnik.
• Pufferek foglalása: A csomópontok csak akkor
nyugtázzák a csomag továbbítását, ha van szabad
puffer, tehát nem fog kialakulni torlódás.
• Csomageldobásos módszer: a csomópont puffere
megtelt, a további csomagokat egyszerően eldobja.

– az adónak milyen gyorsan jár le az idızítése,
– a visszalépés n-nel vagy a szelektív ismétlés technikáját
alkalmazza,
– azonnal nyugtáz-e, vagy megvár több keretet és egyben
nyugtázza,
– mekkora a csúszóablak mérete,
– mennyi ideig "élhetnek" a csomagok,
– megfelelı-e forgalomirányítási algoritmusuk.
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VI. A felsıbb rétegek

2.2. Torlódásvédelmi algoritmusok 2.

• Ezek a rétegek már csak a forráshoszt és a
célhoszt megfelelı rétegei között jönnek létre.

• Izometrikus torlódásvédelem: engedélycsomagokat vezetünk be. Csak az adhat, akinél az
engedélycsomag van.
• Lefojtó csomagok használata: Az algoritmus csak
torlódásveszélyes helyzetben lép mőködésbe. A
csomag küldıjének egy lefojtó csomagot küld
vissza, aminek csupán annyi a szerepe, hogy az
eredeti csomag küldıjét lefoglalja.

1. A szállítási réteg
• Feladata biztosítani azt, hogy a két kommunikáló
hoszt virtuális pont-pont kapcsolatban lássa
egymást, azaz úgy tudjanak kommunikálni, hogy
közben ne kelljen tudomást venniük arról, hogy a
kapcsolat létrehozásában akár több száz
csomópont is részt vett.
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1.1. A szállítási szolgálat

1.2. A szállítási protokollok elemei

• A szállítói rétegnek szolgálatokat kell nyújtani a
felette lévı rétegeknek. Azt a hardver- vagy
szoftverelemet, amely a szolgálatot végzi,
szállítási entitásnak nevezzük.
• Az összeköttetésnek három fázisa van:
– összeköttetés létesítés
– adatátvitel
– összeköttetés bontása
• A címzés és a forgalomszabályozás hasonló a
hálózati és szállítási rétegben.

• Néhány feladatát tekintve a szállítási protokoll az
adatkapcsolati protokollra emlékeztet: a feladataik
közé tartozik a hibakezelés, sorszámozás és
forgalomirányítás. Ugyanakkor jelentıs eltérés is
mutatkozik a két réteg protokolljai között.
– meg kell adni a kapcsolódó hosztot.
– forgalomszabályozási eljárások is
megváltoznak.
– pufferelési elvek is más jellegőek,
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1.3. Szállítási protokollok

2. Viszonyréteg

• A gyakorlatban több szállításiprotokoll-kialakítás
is létezik. Ezek közül talán az Internet szállítási
protokollja a legismertebb, az Internet
elterjedtsége miatt.
• Az Internet szállítási rétegében két protokoll
található: a TCP, ami egy összeköttetés-alapú
szállítási protokoll, és az UDP, ami összeköttetésmentes szállítási protokoll. Mindkét protokollal
késıbb fogunk részletesen foglalkozni.

• A viszonyréteg feladata, hogy a felhasználók
között viszony létesítését tegye lehetıvé. Az
adatok átvitelén túl, a felhasználó számára nyújt
szolgáltatásokat: pl. segítségével beléphet egy
távoli gépre, fájlokat másolhat különbözı
gépeken. Egy viszony használhat egy vagy több
szállítási összeköttetést is.
– A viszonyréteg egyik szolgáltatása a
párbeszédek irányítása is.
– Másik fontos feladata a viszonyrétegnek a
szinkronizálás.
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3. Megjelenítési réteg

3.1. Adatábrázolás

• Ez a réteg felelıs az adatok szabványos módon
való kódolásáért. Ennek eredményeként
tetszıleges lehet a kommunikáló gép típusa,
operációs rendszer. Minden adó és vevı olyan
adatátalakítást végez ezen a szinten, hogy a másik
fél képes legyen feldolgozni az adott vagy kapott
adatokat.
• Ezenkívül fontos feladata még a rétegnek a
hatékony adatovábbítás érdekében végzett
tömörítés, illetve a biztonságos adat átvitel
érdekében végzett titkosítás.

• Különbözı számítógépek kommunikálnak
egymással a hálózat segítségével.
Erre példa az ASCII kód és a nagy számítógépek
által használt EBCDIC kód. A két kódrendszer
nem igazán volt kompatibilis. Mégis, ha régen egy
nagygépen megírtak egy levelet, és elküldték egy
személyi számítógépeket használó rendszernek,
annak úgy kellett konvertálnia a levél jeleit, hogy
mindkét rendszerben értelmes szöveget kapjanak.
Ugyanez elképzelhetı a számábrázolás terén is.
Ennek a problémának a kiküszöbölése is a
megjelenítési réteg feladata.
123

3.2. Adattömörítés
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3.2. Adattömörítés

• A tömörítési eljárásokat több csoportba
sorolhatjuk.
• Megkülönböztethetünk például szimmetrikus és
aszimmetrikus tömörítési eljárásokat aszerint,
hogy a betömörítési és kitömörítési módszerek
azonosak vagy különbözıek-e.
• Másik csoportosítási elv a veszteséges vagy
veszteségmentes tömörítés.

•
•
•
•
•
•
•
•
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2.

Darabszám-kódolás
Szimbólumsor-helyettesítés
Minta-helyettesítés
Sorozathossz-kódolás
Statisztikai kódolás
Huffmann-kódolás
Transzformációs kódolás
Predikciós vagy relatív kódolás
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3.3. Titkosítás
• A titkosság feladata az adat védelme az
illetéktelen felhasználók ellen.
• A hitelesség azt garantálja, hogy valóban attól
származik az üzenet, aki fel van tüntetve
küldıként.
• A letagadhatatlanság az aláírással foglalkozik,
• A sértetlenség biztosítja azt, hogy az üzenet
ugyanaz a megérkezés pillanatában is, mint az
elküldés pillanatában.

• Helyettesítéses rejtjelezés
– Caesar-féle rejtjelezés
– Többábécés rejtjelezés
• Felcseréléses rejtjelezés
– Keverıkód
– Egyszer használatos bitminta
– DES
– Nyilvános kulcsú titkosítás
– PGP („elég jó titkosítás”)
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VII. Lokális hálózatok

4. Alkalmazói réteg

1. A lokális hálózat definíciója

• Az alkalmazói réteg feladata hálózati
szolgáltatások biztosítása a felhasználó és a
felhasználói programok részére.
• A legfontosabb hálózati szolgáltatások:
– állomány-hozzáférés biztosítása, állományok
továbbítása (pl. FTP),
– elektonikus levelezés (e-mail),
– virtuális terminálok kezelése (pl. Telnet),
– egyéb szolgáltatások, pl. névszolgáltatások (pl.
DNS).

• Ha két vagy több számítógépet összekapcsolunk
úgy, hogy azok kommunikálni tudnak egymással,
már számítógépes hálózatról beszélünk.
• A legelterjedtebb csoportosítása a hálózatoknak:
– LAN: Local Area Network
lokális (helyi) hálózat
– MAN: Metropolitan Area Network
városi hálózat
– WAN: Wide Area Network
nagy kiterjedéső hálózat
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2. Funkcionális szervezés
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2.2. Kliens-szerver (ügyfél-kiszolgáló) hálózat

2.1. Egyenrangú (peer to peer) hálózat

• A hálózati munkát egy (vagy több) kiszolgáló gép
koordinálja, és teljesíti a hálózati kéréseket.

• Az számítógépek mindegyike ugyanolyan
jogokkal, lehetıségekkel bír, továbbá egyiknek
sincs kitüntetett szerepe a hálózati munka
szempontjából.
– Mindegyik gép a saját erıforrásait mások
rendelkezésére bocsáthatja és meghatározhatja
az ezekhez hozzáférık körét és jogosultságát.
– Két gép közötti üzenetküldésnél nincs szükség
további szereplıre.

• Szerver nagyobb, drágább gép, üzembentartási
költségek magasabbak.
• Könnyen és jól áttekinthetı, menedzselhetı
rendszer.
• Nincsenek bıvítési korlátok, a rendszer jól
skálázható.
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3. Szerverszolgáltatások 2.

3. Szerverszolgáltatások

• 3.3. Nyomtatószerver
–A szervergépre csatlakoztatott nyomtatót a
szerver mint saját erıforrását - a jogosultsági
elıírásoknak megfelelve - a felhasználók
rendelkezésére bocsátja. A nyomtatószerverprogram gondoskodik a kliensoldali nyomtatási
kérések fogadásáról, sorba állításáról, ütemezett
végrehajtásáról.
–Szervertıl független “nyomtatószerver”. Ez egy
olyan berendezés, mely közvetlenül kapcsolódik a
hálózatra, és ehhez csatlakoztatják a nyomtatót.

• 3.1. Hálózati felhasználók adminisztrációja
A hálózat felhasználóinak, azok jogköreinek
nyilvántartását a szerver operációs rendszere
végzi.
• 3.2. Fájlkiszolgáló
A kiszolgáló - a beállított hozzáférési
jogosultságoknak megfelelıen - a hálózati
felhasználók rendelkezésére bocsátja
merevlemezes erıforrásának egy részét.
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3. Szerverszolgáltatások 3.

3. Szerverszolgáltatások 4.

• 3.4. Alkalmazásszerver
Vannak olyan, hálózatot feltételezı programok,
melyek a kiszolgálón futnak. A kliensek ezeket
egyidejőleg használhatják.
Jellemzıi: – a programfrissítés gyorsabb,
– szerényebb kliensgépek is elegendık,
– a felhasználó nincs konkrét kliensgéphez kötve,
– viszont gyors hálózat szükséges
• 3.5. Adatbázisszerver
A kiszolgálón fut az adatbázis-szerverprogram,
amely fogadja a kliensoldali kéréseket, és
ütemezve hajtja azokat végre.

• 3.6. Levelezıszerver
A kiszolgálón futó levelezıszerver-program
nyilvántartja a levelezı felhasználók adatait, és
tárhelyet biztosít a ki- és bejövı levelek számára.
A leveleket a lokális hálózaton fogadja, majd a
többi küldendı levéllel együtt továbbítja, a LAN
egy kilépési pontján egy elektronikus levelezı
szolgáltatást biztosító számítógépre. Idıszakosan
vagy folyamatosan lekéri, a külsı leveleket, és
behelyezi azokat a címzett postafiókjába.
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3. Szerverszolgáltatások 5.

4. A lokális hálózat eszközei

• 3.7. Proxy szerver
– A proxy szerver felhasználónként és
csoportonként szabályozza az Internet beállított
címeihez való hozzáférést. Aktív gyorsítótára
(cache) jelentısen felgyorsítja a gyakran kért
oldalak elérését.
– A LAN gépein általában intranetes
címtartományt használnunk, a szervernek pedig
az Interneten érvényes IP-címmel kell
rendelkeznie. Ilyenkor lokális hálózatunk gépei
rejtve maradnak az Internet felıl.

• 4.2. Kábelek
Az IEEE 802.3 specifikáció rögzíti a fizikai
jellemzıket. A kábelek típusát megadó név három
részbıl áll: · az elsı a hálózat sebessége
megabitben másodpercenként (Mbps), · a középsı
az alapsávot (Base) vagy a széles sávot (Broad)
jelöli, · a harmadik a szegmens hosszát adja 100
méterben.
• 4.3. Jelátvivı (Transceiver)
A jelátvivı az a berendezés, mely közvetlenül az
adott hálózati közegben továbbítható fizikai
formára alakítja a neki átadott információs jeleket.
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4. A lokális hálózat eszközei

4. A lokális hálózat eszközei

• 4.1. Hálózati csatoló (Network Interface Card)
–A hálózati csatoló olyan hardvereszköz, mely a
számítógépet a hálózati közegre (kábelre)
csatlakoztatja.
–A hálózati kártyák fontos jellemzıje, hogy milyen
hálózati közegre (kábelre) csatlakozhatnak. Vannak
úgynevezett "combo" kártyák, melyek kétfajta
jelátvivı csatlakozóval is rendelkeznek.
–Napjaink fejlıdı technológiája a vezeték nélküli
számítógép-hálózat. Ennek megvalósításához
szükséges egy bázisállomás és a PC-kbe
csatlakoztatható vezeték nélküli hálózati kártya.

2.

• 4.4. Jelismétlı (Repeater)
– Jelismétlı berendezés alkalmazásával az
áthidalható távolságok megnövelhetık. A
jelismétlı felismeri a fogadott jelet, és
letisztítva továbbküldi. A felismert fizikai jelet
nem értelmezi, csak egyszerően "bután"
továbbítja.
– A problémát okoz, hogy a jelismétlı
késleltetéssel dolgozik.
– A jelismétlı a digitális adattovábbításnál
használatos, az analóg megfelelıje az erısítı.
– A jelismétlık az OSI-modell fizikai rétegéhez
tartoznak.
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4. A lokális hálózat eszközei

3.
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4. A lokális hálózat eszközei

4.

• 4.8. Kapcsoló (Switch)
– Az OSI-modell adatkapcsolati rétegében
tevékenykednek, ezért speciális hidaknak
tekinthetjük ıket. Az egyik oldaluk egy közös
belsı szegmenshez, buszhoz, a másik oldaluk
pedig valamilyen hálózati csomóponthoz vagy
egy további szegmenshez kapcsolódik.
– A kapcsolókat elláthatják útválasztó
képességekkel is, így alkalmassá válnak
hálózati szintő címek alapján megvalósuló
kapcsolásra is.

• 4.5. Elosztó (HUB)
A HUB (angol szó, jelentése: középpont) a csillagtopológia középpontjának feladatát ellátó eszköz.
– A passzív HUB-ok egyszerő fizikai kapcsolatot
valósítanak meg,
– Az aktívak jelerısítést is végeznek.
– Az intelligensek
intelligensek csomagkapcsolá
csomagkapcsolást vagy
forgalomirá
forgalomirányí
nyítást is vé
végeznek.
• Az elosztók az OSI-modell fizikai rétegéhez
tartoznak.
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4. A lokális hálózat eszközei

5.
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4. A lokális hálózat eszközei

• 4.6. Híd (Bridge)
– A híd a hálózati szegmensek között biztosít
adatforgalmat intelligens módon.
– Tárolt áthidalási táblázat használata,azonban
csak a MAC-címekre (Media Access Control:
közeghozzáférés vezérlési alréteg)
vonatkozóan, mivel az OSI adatkapcsolati
rétegében tevékenykedik. A magasabb szintő
címek (ilyen az IP) átirányítására nem képes.
– Tolmács hidak, tanuló hidak

6.

• 4.7. Útválasztó (Router)
– Az útválasztók az OSI-modell hálózati
rétegében mőködnek. A csomagok hálózati
címét vizsgálják. Az útválasztók csak
úgynevezett routolható protokollokat képesek
kezelni (TCP/IP, IPX/SPX).
– Az útválasztók különbözı architektúrák, illetve
eltérı hálózati közeghozzáférési metódust
használó szegmensek között is meg tudják
teremteni a kapcsolatot.
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4. A lokális hálózat eszközei

7.

5. Hálózati szabványok

• 4.9. Átjáró (Gateway)
– Az átjárók elsıdlegesen az alkalmazási
rétegben mőködnek.
– Protokollok, illetve adatformátumok közötti
konverziót hivatottak ellátni.
– A különbözı technológiát használó szegmensek
közötti kapcsolat megvalósítását is szolgálják.
– Az átjáró további jellemzı alkalmazási területe
még a speciális levélformátumok általános
formátumra való átalakítása.
• 4.10. Szünetmentes tápegység (UPS)

802.1

Internetworking: bevezetés t nyújt a s zabványhalmazba és meghatározza az
alapegys égeit

802.2

LLC: Logical Link Control – logikai kapcs olatvezérlés

802.3

CSMA/CD LAN

802.4

Token Bus LAN

802.5

Token Ring LAN

802.6

MAN hálózatok

MAC: Media Acces s Control –
közeghozzáférés t vezérlı alréteg
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5. Hálózati szabványok 2.
802.7

Broadband Technical Advisory Group – szélessávú átvitel

802.8

Fiber Optic Advisory Group – optikai átvitel

802.9

Integrált hang- és adathálózatok

802.10

Network Security Technical Advisory Group – hálózatok biztonsági
kérdései

802.11

Drótnélküli hálózatok

802.12

Demand Priority Access LAN, 100VG-AnyLAN – alacsony szintő
hozzáférés a LAN-okhoz
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6. Hálózati azonosítás
• 6.1. A számítógépek azonosítása
– 6.1.1. Hardvercím (hardware address)
Minden hálózati csatoló rendelkezik egy ilyen
"beégetett" címmel (a kártya ROM-jában tárolt
hexadecimális számmal).
– 6.1.2. NetBIOS név:
A Windows operációs rendszerek az
alkalmazási rétegben egy - a felhasználó által
könnyen megjegyezhetı - maximum 15
karakter hosszú nevet használnak.
Fordítás: WINS vagy DNS
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6. Hálózati azonosítás 3.

6. Hálózati azonosítás 2.

– 6.1.5. DHCP (Dinamic Host Configuration
Protocol)
A DHCP szerver egy meglévı címtartományból
oszt ki IP-címeket a bejelentkezı klienseknek.
Így egy kliensnek a különbözı bejelentkezések
alatt eltérı lehet az IP-címe.
• 6.2. Felhasználók azonosítása
– A felhasználó hálózati azonosításának egyik fı
célja, hogy a folyamatok kiindulási és
célobjektumait azonosítsák.
– Másik cél az, hogy felhasználói azonosítóhoz
rendelten lehet szabályozni az elérhetı hálózati
tevékenységek körét, és a hálózati jogokat.

– 6.1.3. FQDN név:
Ezek a nevek "gépnév.tartománynév" alakúak,
ahol a gépnév (hostID) egyértelmően azonosít
egy gépet a tartományán belül (Windows NT
esetén NetBIOS név). Egy tartománynévhez
(netID) tartozó gépeket pedig egy tartománykiszolgáló adminisztrál.
– 6.1.4. TCP/IP-cím
Az ilyen címek ccc.ccc.ccc.ccc alakúak, ahol egy
„ccc” csoport 0-255 közötti számot jelöl. Ez
lényegében egy 32 bites számot jelent.
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7. Felhasználói jogok

8. Lokális hálózati operációs rendszerek

• 7.1. Egyedi felhasználó
A jogos ults ági s zint
megnevezés e
Supervis or
A dminis trator
Read

A jogos ults ági s zint
magyarul
M inden jog
Olvas ás

W rite

Írás

Create
Eras e

Kés zítés
Törlés

M odify

M ódos ítás

• 8.1. Microsoft hálózati operációs rendszerek:
Munkaállomás-operációsrendszerek, melyek
egyenrangú hálózat kialakítására alkalmasak:

A jogos ults ági s zint jelentés e
A hálózatban az ös s zes létezı jogot
megkapja.
Állomány megnyitás a és tartalmának
olvas ás a, programok futtatás a.
Állomány megnyitás a és tartalmának
változtatás a.
Új fájl vagy rés zkönyvtár kés zítés e.
Könyvtárak, fájljaik, rés zkönyvtáraik
törlés e.
Név- vagy attribútummódos ítás

– Windows NT 4.0 Server
– Windows 2000 Server
– Windows 2000 Advanced Server
– Windows 2000 Datacenter Server
– Windows 2003

• 7.2. Felhasználói csoportok

151

8. Lokális hálózati operációs rendszerek 2.
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9. A lokális hálózat védelme

• 8.2. NetWare hálózatok
– Novell Kisvállalati Csomag
– NetWare 6 és NetWare Cluster Services
– Novell StandbyServer
– a StandbyServer Many-to-One
• 8.3. Unix-hálózatok
– Sun-rendszerek
– Solaris 8
– LINUX

• 9.1. Tőzfal
– Minden, ami az Internetrıl a helyi hálózatba
bejut, illetve onnan az Internetre kikerül, át kell
haladjon a tőzfalon,a folyamatok tehát jól
kézben tarthatók.
– A routerek nagy része számos tőzfal-funkciót
képes ellátni.
– Típusai:
- külsı tőzfal
- belsı tőzfal
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VIII. A TCP/IP protokoll és az Internet

9. A lokális hálózat védelme
• 9.2. Vírusfigyelı rendszerek
–Több maggal mőködı víruskeresı
–Háromrétegő hálózati architektúrát képez:

• 1. A TCP/IP protokoll

• Az adminisztrátor saját gépérıl felügyeli a teljes hálózat
víruseseményeit a menedzser-modulon keresztül.
• a Policy Manager Server továbbítja a felhasználók felé
• a Management Agent amely a víruskeresı beállításaiért
és a hálózati kommunikációért felelıs.

–A felhasználók elıl szinte száz százalékosan el lehet
rejteni a keresı jelenlétét.
–A vírusfigyelı valós idıben végzi a vírusok
felkutatását.
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Információáramlás a TCP/IP-ben

• A TCP/IP alkalmazások általában a következı
négy réteget veszik igénybe:
– alkalmazási protokollok (pl. levelezés);
– a TCP-hez hasonló protokollok, amelyek
rengeteg alkalmazás számára biztosítanak
szolgáltatásokat;
– IP, amely a datagramok célba juttatását
biztosítja;
– a felhasznált fizikai eszközök kezeléséhez
szükséges protokollok (pl. Ethernet).
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1.1. Az Internet szállítási rétege: a TCP
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A TCP csomagformátum
32 bit

• TCP (transmission control protocol átvitelvezérlési protokoll): az üzenetek
széttördelését, összeállítását, az elveszett részek
újraadását, a datagramok helyes sorrendjének
visszaállítását végzi.
• a TCP egy datagramot ad át az IP-nek egy
rendeltetési címmel együtt. Az IP semmit sem tud
arról, hogy ez az információ hogyan viszonyul
más datagramokhoz.

Forrásport

Célport
Sorszám
Ráültetett nyugta

TCP
fejrészhossz

U A P R S F
R C S S Y I
G K H T N N

Ellenırzıösszeg

Ablakméret
Sürgısségi mutató

Opciók (0 vagy több 32 bites szó)

Adatok (opcioális)
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A TCP fejléc elemei (min 20 byte)

A TCP fejléc elemei (min 20 byte)

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Forrásport, célport: összeköttetés végpontjai
Sorszám: datagramon belüli byte-sorszám
Ráültetett nyugta: „várt” byte sorszáma
TCP fejrészhossz
Jelzıbitek:
URG sürgısségi mutató aktív
ACK
PSH
RST
SYN
FIN

Ablakméret: forgalomban lévı adatok mennyisége
Ellenırzı összeg: átvitel ellenırzést szolgál
Sürgısségi mutató: feldolgozandó byte sorszáma
Opciók: „jövıbeni igények”

ráültetett nyugta érvényes
pufferelés tiltása
adási probléma
összeköttetés szinkronizálás
összeköttetés vége
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1.2. Az UDP protokoll

1.3. Az Internet hálózati rétege: az IP

• UDP (user datagram protocol - felhasználói
datagram-protokoll): ha a kérésre rövid idın belül
nem jön válasz, a kérést elveszettnek tekintjük, és
megismételjük.

• Az IP feladata abban áll, hogy a datagram számára
megkeresse a megfelelı útvonalat, és azt a másik
oldalhoz eljuttassa.
• Az útközben fellelhetı átjárók és egyéb közbülsı
rendszereken való átjutás megkönnyítésére az IP a
datagramhoz hozzáteszi a saját fejlécét.

32 bit

Forrásport
UDP szegmens hossza

Célport
UDP ellenırzı összeg
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Az IP fejrész felépítése

Az IP fejrész felépítése
•
•
•
•
•
•
•
•

32 bit

Verzió

IHL
Szolgálat típusa
Azonosítás

Élettartam
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D
F

M
F

Teljes hossz
Darabeltolás

Protokollszám
Fejrész ellenırzı öszege
Forrás címe
Cél címe
Opciók (0 vagy több szó)

Verzió: IP verziószám (pl. IPv4 v. IPv6)
IHL: IP fejrész hossza
Szolgálat típusa: „mit viszünk át”
Teljes hossz: datagram + fejléc teljes hossza
Azonosítás: „datagram száma”
DF, MF, Darabeltolás: nyomonkövetési lehetıség
Élettartam: „végtelen ciklus” elleni védelem
Protokollszám: datagram azonosító szám
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Az IP fejrész felépítése

1.4. Címzési rendszer

•
•
•
•

• A címzési rendszer kialakításánál azt a valóságos
tényt vették figyelembe, hogy a címzés legyen
hierarchikus:
– azaz vannak hálózatok (network)
– ezen belül gépek (hosztok).
• Így célszerő a címet két részre bontani: egy
hálózatot azonosító (net ID - network
identification), és ezen belül egy, a csomópontot
azonosító címre (host ID - host identification).

Fejrész ellenörzı összeg: fejrész külön ellenırzése
Forrás címe: küldı gép IP címe
Cél címe: fogadó gép IP címe
Opciók: „jövıbeni fejlesztések” lehetısége
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IP címformátumok
• A hálózati csomópontok IP-címe 32 bites szám,
amelyet a leggyakrabban az úgynevezett pontozott
tízes formában (dotted decimal form) írunk le, azaz
négy darab 0 és 255 közötti decimális számmal,
egymástól pontokkal elválasztva, például
192.168.67.4.

8 bit

8 bit

0 hálózat (7)

hoszt (24)

1 0 hálózat (14)

8bit

8 bit

hoszt (16)

1 1 0 hálózat (21)

hoszt (8)

1 1 1 0 hálózat (28)

• Pl 11000000 10101000 01000011
•
192.
168.
67.

osztály

hálózat azonosító Csomópont
(net ID)
azonosító
(host ID)

„A”

0-126

0.0.1-255.255.254

„B”

128.0-191.255

0.1-255.254

„C”

192.0.0223.255.255

1-254

„D”

00000100
4
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• Az IP-címben a hálózat és a csomópont azonosítója
az alhálózati maszk (netmask) segítségével
választható szét.
• Kettes számrendszerben:

170

Gyakorló feladat:
• Határozza meg az alábbi IP cím és hálózati maszk
esetében a NetID-t, HostID-t, és a hálózathoz
tartalmazó BroadCast címet!
– 200.100.50.25 /28
– 100.50.200.25 /11
– 144.80.70.152 /19
– 85.162.36.142 /14
– 220.84.36.240 /26
– 150.40.52.172 /21

• IP-cím:
11000100 11100001 00001111 00000100
• Alhálózati maszk: 11111111 11111111 11111111 00000000

• A két szám között az ÉS (AND) mőveletet bitenként
elvégezve a hálózat címét kapjuk:
•
11000100 11100001 00001111 00000000
• (tízes számrendszerben: 196.225.15.0)

• Ha az ÉS mőveletet a cím és az alhálózati maszk
inverze között végezzük el, az állomás hálózaton
belüli címét kapjuk. 0.0.0.4
171

A címzésnél bizonyos címtartományok nem
használhatók.
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Nem használhatók továbbá:
• A magán hálózati IP címek:
– 10.0.0.0 /8
– 172.16.0.0 /12
– 192.168.0.0 /16

• A 127-el kezdıdı címek a "loopback”
(visszairányítás)-címek, nem használhatók a
hálózaton kívül, pl. az 127.0.0.1 IP-cím a saját
gépünket jelenti.
• A hoszt címrészbe csak 1-eseket írva lehetséges az
adott hálózatban lévı összes hosztnak üzenetet
küldeni (broadcast).
• Ha a hoszt net-címrésze 0, az az aktuális hálózatot
jelöli. Például a saját géprıl 0.0.0.0 címre küldött
üzenet a saját gépre érkezik.

• APIPA tartomány:
– 169.254.0.0 /16
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• A számítógépeket alacsonyabb (fizikai,
adatkapcsolati) szinten nem az IP-cím azonosítja.
Minden hálózati hardverelemnek az egész világon
egyedi azonosítója van: ez a hálózatikártyaazonosító (NetCard ID) vagy hardvercím (hardware
address). Egy hálózati kártya tehát a vele
elektromosan összekapcsolt más hálózati kártyának
célzottan tud jeleket küldeni a címzett kártya
hardvercíme alapján, az IP-cím alapján azonban
nem. A címzett állomás eléréséhez az IP-címhez
meg kell találni az adott IP-címmel rendelkezı
hálózati kártya hardvercímét. Ez a mővelet a
címfeloldás (address resolution).

A 802.3 MAC technika
Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection: CSMA/CD
– Az állomás mielıtt adna, megfigyeli a csatornát (CS), és
megállapítja,
• hogy a csatorna tétlen, nincs adás (idle): ekkor adni
kezd.
• vagy a csatorna foglalt, van adás (busy). Ekkor folytatja
a figyelést, míg a csatorna tétlen nem lesz: és ekkor kezd
adni.
– A topológia biztosítja a többszörös hozzáférést (a
figyelésnél) (MA)
– CD: képes arra, hogy ütközést érzékeljen már miközben ad
(listen while you talk). Ütközés lép fel, ha több állomás ad
szimultán.
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A 802.3 MAC technika
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Keret adás

• Ütközést detektál (már adás
közben), ha –az átlagos
feszültségszint (signal)
meghaladja a CD küszöböt
(COAX),–vagy több mint egy
inputján van jel (UTP).
• Minden ütközést detektáló
állomás abbahagyja az adást,
és helyette zajos jelet
(jammingsignal) küld, hogy
mindenki biztosan észrevegye
az ütközést.
• Ezután véletlen ideig
(helyettes exponenciális
visszatartási ideig) vár, majd
újra kezdi az egészet ...
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Keret vétele

178

802.3 keret szerkezet
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A MAC cím felépítése
•
•
•
•

•
•

A minimális keretméret

A DA, SA címek a szabvány szerint 2, vagy 6 bájtosak lehetnek, de 10
Mbpsesetén csak 6 bájtosak
Gyakorlatilag csak a 6 bájtosakat használják: ez 48 bit
Csupa 1: valamennyi állomásnak szóló cím(BroadcastAddress)
Ha legfelsı (47-ik) bit = 1: csoportcím (MulticastAddress)
– a többi bit a csoportot határozza meg;
– a keretet a csoport összes tagja veszi.
Ha legfelsı (47-ik) bit = 0: közönséges cím
A 46-ik bit speciális szerepő: a helyi és a globális címek
megkülönböztetésére
– Helyi cím: a hálózatmenedzser konfigurálja (pl. DECNet)
– Globális cím: az IEEE osztja ki
• a világon egyedi (minden gépnek "automatikusan" egyedi MAC
címe van);
• ROM-baégetve.

• Összefügg a csatornára megengedett maximális
késleltetéssel (τ)
– a keretnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a
legrosszabb esetre számított körbejárási késleltetés (2*τ)
esetén is érzékelni lehessen az ütközést!
– 64 byte = 512 bit; 10Mbs ⇒2τ= 51,2 µsec: ez a max.
megengedett körbejárási késleltetés!
– És ebbıl jön a 2,5 Km hossz (5 szegmens összekötve
• 4 ismétlıvel.
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A késıi ütközés (late collision)
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A helyettes exponenciális visszatartás
• Binary Exponential Backoff Algorithm az ütközések
kezelésénél
• Ütközés detekciója esetén "jam"-ot küld, majd megszünteti
az adást és vár …
– Az idıt résekre bontja, résidı = 51,2 µsec (a max
körbejárási késleltetés)
– Az elsı ütközés után az állomás (véletlenszerően) 0
vagy 1 résidıt vár mielıtt újból próbálkozik …
• Ha két állomás újból ütközik, annak oka, hogy
véletlenül ugyanazt a véletlen számot generálták…
– Az i-ik ütközés után véletlenszerően 0 és 2i-1 közötti
idırés várakozást iktatnak be … (de)

• Olyan ütközés, ami az elsı 64 bájt küldése után
következik. Oka:
– hosszú kábel, sok ismétlı; rövid keret.
• Eredménye: a küldı arra a helytelen konklúzióra jut,
hogy a kerete rendben elment (nem a kerete adása
közben érzékeli, hogy ütközött)
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A helyettes exponenciális visszatartás
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Binary Backoff Algorithm

• Folytatjuk, az algoritmust ...
– Ha i ≥10, akkor 0 -1033 között generálnak
véletlenszámot, és idırést várakoznak (a 10 az ún.
backofflimit).
– Ha i = 16 lesz, az állomás nem próbálkozik tovább
(16 az ún. attempt limit),
• Hibajelzést ad a felettes rétegnek.
• Az algoritmus dinamikusan alkalmazkodik az adni
kívánó állomások számához!
– A véletlen számgenerálás intervallumának
exponenciális növelése kis várakozásokat ad kevés
ütközésnél;
– és ésszerőértékeket, mikor sok az ütközés ...
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1.5. A domainnév-rendszer (DNS - Domain
Name System)

• Az útválasztó csomagokat fogad az egyes, hozzá
csatlakozó hálózatok számítógépeitıl, és
továbbítja ıket egy másik hálózati csatolóján.
Az, hogy melyik hálózati csatolót kell használni a
csomag elküldéséhez, a memóriájában lévı
útválasztási tábla (routing table) alapján dönti el.
A tábla bejegyzései hálózatok felé vezetı
útvonalakat (route) képviselnek.

• A számítógépeket az IP-címek helyett könnyen
olvasható és megjegyezhetı nevek megadásával is
elérjük.
Azonban a TCP/IP protokollkészlet használata
esetén a számítógépeket csak az IP-cím alapján
lehet elérni, név alapján nem. Ezt a mőveletet
névfeloldásnak.
• Minden csomópontnévhez egyetlen IP-cím
tartozik, de egy csomóponthoz (azaz IP-címhez)
több név is rendelhetı.
187

• A névfeloldás alapvetıen háromféleképpen
történhet:
– 1. Szórt üzenettel
– 2. Táblázatban való kereséssel
– 3. Névszolgáltatóval (name server)
• A felhasználó számára könnyebben használható a
név alapján történı címzés, ahol az IP-cím helyett
egy karakterlánc, az FQDN használható. Az FQDN,
azaz a teljes domain-név, amelyet a DNS (Domain
Name System), vagyis a domainnév-rendszer
szerint képeznek, ugyanúgy hierarchikus felépítéső,
mint az IP-cím, formailag pedig több, egymástól
ponttal elválasztott tagból áll.
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2. Kapcsolódás az Internetre
• Az Internet
legfontosabb
része a nagy
adatátviteli
sebességő
gerinchálózat
(bone), amely az
ide kapcsolódó
hálózatok
információit
szállítja.
189

Kapcsolódás az Internetre

2.

190

Telefonvonalon való kapcsolódás

• A megfelelı hálózati teljesítmény eléréséhez csak
nagy teljesítményő gépekkel lehet a gerincvonalakra csatlakozni.
• Az átlagos felhasználók ezért a helyi hálózati
kapcsolataikat használhatják fel, míg egyéni
felhasználók számára az Internet szolgáltatók
(providerek) által üzemeltett nagyteljesítményő
gépeken keresztül való csatlakozás a megoldás.
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Telefonvonalon való kapcsolódás
2.
• A hálózati kapcsolódás feltétele: a helyi hálózaton a
TCP/IP protokoll használata.
• SLIP/PPP kapcsolat: telefonvonalon keresztüli
kapcsolódás esetében egy modem és a telefonvonalon
TCP/IP-szerő kapcsolatot megvalósító SLIP/PPP
(SLIP - Serial Line Interface Protocol: soros vonali
kapcsolati protokoll, PPP - Point to Point Protocol:
pont-pont kapcsolati protokoll) protokoll szükséges.
Számítógépünk a vonal másik végén egy Internetre
kapcsolódó kiszolgáló számítógépen keresztül egy IPcímet hordozó hálózatra kapcsolt géppé válik.

3. Internetszolgáltatások

• Az Internet fontosabb alkalmazási protokolljai a következık:
– SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): a hálózati
felhasználók egymással való kommunikációját teszi
lehetıvé; leveleket tud küldeni és fogadni.
– POP3, IMAP
– TELNET: terminálemuláció segítségével egy távoli
hosztra felhasználóként lehet bejelentkezni.
– VPN, távoli asztal
– FTP (File Transfer Protocol), SFTP
– Gopher: hierarchikusan felépített információban keresı
protokoll.
– RSS
– HTTP: HyperText Transport Protocol
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3.1. Elektronikus levelezés
• Az üzenet formátumát egy internetszabvány
(RFC 822) írja le.
– az üzenetet ASCII karakterekként kell továbbítani.
– az üzenet szerkezete:
– fejlécsorok,
– egy üres sor,
– üzenet szövege következik.
– Végül a fejlécsorok szintaxisát definiálja
részletesen: általában egy kulcsszó, majd egy
érték.

• Egy levelezıprogram (mail) segítségével szöveges
állományt küldhetünk az Internet bármelyik
felhasználójának. Ehhez az kell, hogy minden
levelezınek egyedi címe legyen
– Egy felhasználó e-mail címe általánosan a
következıképpen épül fel:
Felhasználói_név @ gépnév . domain_név .
subdomain_név . oszág(intézmény)azonosító
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3.2. Állományok átvitele - FTP

Levelezı programok funkciói:

• Használata az e-maillel szemben már folyamatos
hálózati kapcsolatot igényel. Adatátvitelisebességigénye is jelentısebb.

– levél küldése közvetlenül, vagy egy listán
szereplı címzetteknek (send),
– kapott levelek tartalomjegyzékszerő listázása a
"levél témája" (subject) mezıket mutatva,
– válasz adott levélre (reply),
– levél továbbküldése (forward),
– levél tárolása különbözı irattartókba
(folderekbe),
– levél törlése (delete).

• Az FTP protokoll
átviteli módjai:
– ASCII
– binary
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3.3. TELNET
• A felhasználó általában akkor tud egy távoli
géprıl/gépre másolni, ha a távoli gépen is
rendelkezik felhasználói jogosultsággal.
• Vannak mindenki számára elérhetı ún. nyilvános
eléréső gépek, amelyekre természetesen nem kell
account-tal rendelkezni, ez az ún. anonymous ftp.
–Az ilyen gépekre bejelentkezı (login) névként az
"anonymous" szót kell megadni, jelszóként pedig
a saját e-mail címünket adjuk meg. Ezek után a
távoli gépnek nyilvánosan elérhetı könyvtárait
láthatjuk, és az összes FTP parancs használható.

• Egy távoli gépre úgy lehet belépni, mintha egy
terminálja elıtt ülnénk. Ez is folyamatos (on-line)
hálózati kapcsolatot igényel.
• TELNET-tel csak akkor
tudunk egy másik gépre
belépni, ha azon a
gépen is van
accountunk.
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3.4. Gopher

• Bejelentkezés után a
rendszer úgy
viselkedik, mintha ott
ülnénk a távoli gép
elıtt, azaz a távoli gép
operációs rendszerének
konvenciói érvényesek.

• A Gopher szervere többfeladatos (multitasking),
rendszerint több felhasználós (multiuser) operációs
rendszer alatt futó információgyőjtı,
információszolgáltató alkalmazás.
• A Gopher képes:
–hierarchikus struktúrában információkat tárolni,
–kliensektıl kiinduló kérésre kapcsolatokat létesíteni,
–kliens kérésére "lépni" föl/le a hierarchikus
struktúrán,
–kliens kérésére lapot (fájlt) letölteni a kliens számára,
–kliens kérésére "szolgáltatást" biztosítani.

• Parancsainkat a TELNET protokoll adja át a távoli
gép operációs rendszerének, és az hajtja végre. Így e
távoli gépen programokat futtathatunk,
megnézhetjük oda érkezett leveleinket stb.
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3.5.1. URL (Uniform Resource Locator Egységes forrásazonosító)

3.5. A World Wide Web
• A WWW koncepciójában a már jól ismert kliensszerver koncepció mellett három paradigma
fonódik össze:
– a hypertext paradigmája,
– a hypertext utalások kiterjesztése IPhálózatokra (URL)
– a gondolat és a multimédia paradigmája.

• Az egységes forrásazonosító megadja a
megjelenítı program számára, hogy az adott
szövegrészhez képhez, grafikához kapcsolt
dokumentumot
– milyen módszerrel lehet megjeleníteni,
– milyen típusú kapcsolatot kell felépíteni,
– és ez a forrás hol, az Internetre kapcsolt gépek
közül melyiken található.
pl.: http://helios.date.hu:70/web/inf/index.html
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3.6. A WWW-alkalmazások fejlesztésének
eszközei:

3.5.2. A HTTP protokoll
• A Hyper Text Transport Protocol (Hiperszövegszállítási protokoll - HTTP) lépései:
– a kapcsolatlétesítés (connection): a kliens
kezdeményezi, ehhez a legfontosabb információ a
szerver azonosítója.
– a kliens kérelmet (request) küld a kapcsolaton a
szervernek, ebben közli, hogy milyen protokollal,
melyik dokumentumot kéri
– ezután a szerver megkeresi a kért dokumentumot és
válaszol (response): a kapcsolaton leküldi a kért
dokumentumot.
– végül a kapcsolat lezárul (close).

3.6.1. A HTML
• A dokumentumok logikai struktúráját a HTML
(Hyper Text Markup Language) jelölései
segítségével lehet szabályozni.
A HTML arra készült, hogy segítségével a
dokumentumok szokásos, sorban egymás utáni
olvasása helyett, a szövegben elhelyezett
kapcsolatok alapján az egész dokumentum
könnyebben áttekinthetı és elolvasható legyen.
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3.6.1. A HTML 2.
• Az ilyen módon szervezett szöveget hypertextnek
hívjuk. A folyamatos, sorokba rendezett szöveg
végigolvasása helyett a kereszthivatkozásokat
követve könnyen át lehet kerülni a szöveg egy más
részére, megnézni más információkat, azután
visszatérni, folytatni az olvasást.
• Amennyiben a szöveg mellett más objektum is
megjelenik, akkor hipermédiáról beszélünk.
• A WWW úgy is tekinthetı, mint egy dinamikus
információtömeg, amelyben a hypertext
segítségével létrejött kapcsolatok (linkek)
találhatók.
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3.6.2. A CGI
• A Common Gateway Interface (CGI) protokoll
szerint akár paramétereket is küldhetünk a
kliensbıl a CGI programnak, amely akár bele is
írhat az utoljára megjelenített dokumentumba.
Maga a CGI program pedig akármilyen nyelv is
lehet, gyakran egyszerő burokprogramok
(shellcript), többnyire lefordított és szerkesztett
futtatható fájlok. (Ne feledjük: a CGI nem egy
programnyelv, hanem egy interfész, azt
szabályozza, hogy kap és ad információkat,
paramétereket.)
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3.6.3. Az XML

3.6.4. A PHP (Hypertext Preprocessor)

• Az XML (Extensible Markup Language) egy leíró
nyelv, a strukturált információkat tartalmazó
dokumentumok számára.
• A strukturált információk kétféle dolgot foglalnak
magukba: egyrészt tartalmat (szöveg, képek)
másrészt információkat a tartalom struktúrájáról
(például hogy az adott helyen lévı szöveg fejléc,
lábléc vagy fejezetcím).
• A leíró nyelv egy mechanizmus arra, hogy ezeket
a struktúrákat azonosítsuk a dokumentumban.

• a PHP a legelterjedtebb tartalomgenerátor HTMLoldalakhoz. A PHP-t használó weboldalak száma
több millióra tehetı.
A HTML oldalakba ágyazásra lett tervezve, a
fejlesztıkörnyezetek is eleve úgy vannak
kialakítva, hogy webszerverhez kapcsolódnak, és
a programot ezen keresztül futtatják, az eredményt
pedig weboldalként jelenítik meg.
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A JAVA programozási nyelv 2.
• A program nem a szerveroldalon fut, hanem
letöltıdik a böngészıhöz, és az hajtja végre.
Ennek elınyei:
– tehermentesítik a szervert, esetlegesen a
hálózatot
– nem kell a különbözı operációs rendszerekhez,
géptípusokhoz illeszteni az alkalmazást, a
"szabványos" Java kódot a Java virtuális gép, a
böngészı végre tudja hajtani, és ennek a
feladata az adott hardver, operációs rendszer
tulajdonságaihoz való illesztés.

3.6.5. A JAVA programozási nyelv
• a Sun Microsystems által kifejlesztett
programozási nyelv a WWW-programozáshoz.
Ezzel párhuzamosan a WWW-tallózók fejlesztıi
olyan böngészıt készítettek, amelyik a Java
nyelven írt programokat képes értelmezni és
futtatni. Az ilyen tallózók Java virtuális gépként
viselkednek. A HTML-dokumentumokban Java
programokra való hivatkozások ugyanúgy
megtalálhatók, mint más (pl. kép-) hivatkozások,
és a dokumentum letöltése során akár ezek is
letöltıdnek.
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A JAVA programozási nyelv
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A JAVA programozási nyelv

• Egyszerő. A Java egy olyan programozási nyelv,
amelynek szintaktikája a C++ mintáját követi.
• Objektumorientált. Ez egy olyan fejlesztési
módszert jelent, amelyben újrafelhasználható
adatobjektumok megfelelı összekapcsolásával
hozzuk létre a kívánt programot.
• Biztonságos. Mivel a Java appletek a felhasználó
gépén futnak a hálózatról való letöltés után,
lényeges, hogy a letöltött kód ne tartalmazzon
hibákat és vírusokat.

4.

• Rendszerfüggetlen és hordozható. A Java egyik
legnagyobb erısségét az a képessége jelenti, hogy
ugyanaz a kód különbözı platformokon is futtatható.
Bármely gép, amelyen van Java interpreter
(értelmezı), képes a Java appletek futtatására.
• Párhuzamosságot támogató. A Java lehetıséget ad
arra, hogy a végrehajtás egyszerre több szálon
fusson (multitasking). Ez rendkívül fontos
tulajdonság, mert így jobb interaktív tulajdonságok
és nagyobb valósidejő teljesítmény érhetı el.
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Appletek és programok
• Az appletek nem önálló programok, hanem
mindig egy meghatározott környezetet igényelnek,
amelyben képesek létezni és végrehajtódni. Ezt a
környezetet a WWW-böngészık jelentik,
amelyeknek természetesen "Java-képesnek" kell
lenniük
• Alkalmazások (programok). Teljes értékő önálló
programok, amelyek futtatásához a Java
interpreterét kell használnunk. Ez egy olyan
speciális program, amely a Java virtuális kódját
processzorspecifikus bináris utasításokká fordítja.
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Java fejlesztıeszközök
• Sun JDK - Egyrészt minden Java-fordítók "ıse",
másrészt egy állandóan a fejlıdés élvonalában
lévı alkalmazás.
• Visual J++ - Színes Microsoft-fejlesztıkörnyezet.
• Borland Java-Add on - a Borland C++ számára
készített bıvítés.
• JBuilder - egyesíti a nagy teljesítıképességet a
Java-standard optimális támogatásával, valamint
az integrált fejlesztıi környezetet.
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