
Alkalmazott Informatikai Tanszék               MŰSZAKI INFORMATIKA                    dr.Dudás László   27./0.

 Hálózatok

 Számítógépes-hálózat  alapismeretek

 Számítógépes hálózat

 LAN (Local Area Network)

 WAN (Wide Area Network)

 Fizikai hálózati topológiák

 Csomagkapcsolt adatátvitel

 Protokoll 

 Az OSI rétegmodell

 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)



Alkalmazott Informatikai Tanszék               MŰSZAKI INFORMATIKA                    dr.Dudás László   27./1.

 Az INTERNET

 A számítógépek azonosítása a hálózaton

 Az INTERNET-en használható néhány szolgáltatás

 Levelezés ( e-mail )

 Az INTRANET

 Szolgáltató (szerver) gépek, ill. szoftverek fajtái a hálózatokban

 Egyéb hálózati hardver elemek



Alkalmazott Informatikai Tanszék               MŰSZAKI INFORMATIKA                    dr.Dudás László   27./2.

 Számítógépes-hálózat  alapismeretek

 Számítógépes hálózat: egymással vezetékes, vagy vezeték nélküli 

kapcsolatban álló, azonos kommunikációs szabványt (protokollt) 

használó számítógépek összessége, amely a decentralizált, az 

egyes számítógépeken elosztott információ kezelésére alkalmas 

szoftvereszközökkel rendelkezik. A hálózat az egyes gépek 

erőforrásait szinergikusan egyesíti, azaz az összhatás több, mint 

egyszerűen az egyes gépek erőforrásainak, szolgáltatásainak 

összege. 

 LAN (Local Area Network): Helyi hálózat, kis területet, rendszerint 

egy épületet fog át.

 WAN (Wide Area Network): Nagyterületű hálózat, országnyi, 

földrésznyi kiterjedéssel.
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 Fizikai hálózati topológiák (kapcsolat elrendezések): 

 Csomagkapcsolt adatátvitel: Egy hálózat forrás és célgépe között 
egy állomány kisebb ( 64-1518 byte) részekre darabolt formában 
történő átvitele. A csomag fej és törzsrészből áll.

 Protokoll: Kommunikációs szabályok összessége, amelyeket 
betartva két hálózati gép, ill. a működtető programok kapcsolatot 
tudnak teremteni. 
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 Az OSI rétegmodell (1980)

Az OSI (Open System Interconnection) az ISO (International Standards 

Organization) ajánlása hálózati architektúrák szerkezetére, azaz a 

hálózati kapcsolatot megvalósító szoftver rétegekre és a megfelelő 

rétegek kapcsolatának mikéntjét megadó protokollok feladatára.

A 7 réteg közül a felső négy egy állomány egyik hálózati csomópontról 

egy másikra való eljuttatásakor csak az elküldéskor és a fogadáskor

működik, míg az alsó három a végcsomópontok közötti útvonal 

elágazási helyein mindenhol. A legalsó réteg kivételével mindegyik 

rétegben a küldő csomópont a fogadó csomópontbeli azonos szintű 

rétegnek szóló információs részt ragaszt a felsőbb rétegtől kapott 

csomag elé, melyből a fogadó csomópont rétegei csomagolják ki a 

küldött adatot.
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 Az egyes rétegek feladata

 (7) Alkalmazási réteg (Application layer): széles körben használt 

alapvető hálózati alkalmazásokat realizál: terminálemuláció, ftp 

szolgáltatás, elektronikus levelezés, stb.

 (6) Megjelenítési réteg (Presentation layer): adatábrázolási és 

kódeltérés (ASCII – ECDIC) miatti átalakítás, tömörítés, titkosítás, ily 

módon megváltoztathatja a küldött adatot, egyedül a rétegek közül.

 (5) Viszonyréteg (Session layer): feladata két csomópont között 

felhasználói kapcsolat kiépítése (pl. ftp-hez). Szervezi a 

párbeszédet, nagyobb adatmennyiség újraküldetését, 

adásengedély-kezelést végez, szinkronizál.
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 (4) Szállítási réteg (Transport layer): csak a Küldő és a Fogadó 

csomópontokban működik. A Küldő oldalon a fentről kapott adatot 

szétdarabolja, a Fogadó oldalon összerakja, gondoskodik a 

sorrendhelyes, hibamentes fogadásról. Nagy átviteli 

teljesítményigény esetén egy logikai kapcsolathoz több fizikai 

kapcsolatot létesíthet és megfordítva, több kisteljesítményű 

kapcsolatot egyesíthet. (TCP protokoll)

 (3) Hálózati réteg (Network layer): a hálózat topológiájától,   

terhelésétől függően az adatcsomag címzettjének                   

hálózati azonosítója alapján a router-ekben működve               

fogadja és továbbirányítja a csomagot, útvonalat választ. 

Kiküszöböli az inhomogén, pl. eltérő címzési módszerű hálózatok 

gondját. Leginkább Internet Protokoll-t (IP) használ.
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 (2) Adatkapcsolati réteg (Data link layer): a fizikai réteg átviteli 

hibáinak elfedése a hálózati réteg felé. A felülről kapott adatok 

szétdarabolása adatkeretekké (data frame), ezek beágyazása jól 

megkülönböztethető fej- és farokrész közé (data link header; data 

link trail), majd elküldése a fizikai réteg segítségével. 

Fogadóoldalon a fej- és farokrész eltávolítása, elveszett, vagy 

kettőzött keretek problémájának kezelése.

 (1) Fizikai réteg (Physical layer): a fizikai átvivő közeg (pl. 

hálózati kábel) és az azon való bittovábbítás jellemzőinek 

specifikálása, az adatbitek továbbítása a feladata.

 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) : A 

hálózatok legelterjedtebb protokolljai, különböző operációs 

rendszerek alatt működő gépek hálózatba kapcsolására alkal-

masak. Csomagkapcsolt adatátvitelt definiálnak. A TCP protokoll 

a csomagokra bontás és a csomagokból történő összeállítás, az 

IP a csomagok címzésének és továbbításának szabályait rögzíti.
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 Az INTERNET : TCP/ IP protokollok alkalmazásával            
összekapcsolt, különböző rendszert használó                
számítógépek világhálózata, a hálózatok hálózata.                        
Egy olyan új infrastruktúra, amely forradalmasítja a személyek 
közötti kommunikációt, a tudomány, az oktatás, a termelő és 
kereskedelmi szféra, gyakorlatilag a társadalom információhoz való 
jutásának minden formáját. Több, mint 90 országot, 120 millió 
számítógépet és emberek százmillióit köti össze. Lehetővé teszi 
szöveges, képi és hanginformációk átvitelét, egyes esetekben valós 
időben, pl. párbeszéd esetén. Továbbíthatók adatok, programok, 
minden digitális formát öltő média.

Helyettesíthet telefont, faxot, levelet, televíziót, rádiót, videót, 
lemezjátszót, újságokat, könyvtárakat, múzeumokat, képtárakat, 
bevásárlóközpontok katalógusait, vitaesteket, konferenciákat, 
klubokat, társasjátékokat, stb.

A hálózat nyelve az angol, bár használható nemzeti nyelv is határon 
belül.
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Az INTERNET nyitott rendszer, használata demokratikus.

Az INTERNET története: katonai kutatási eredmény, 1964,          
Rand Corporation, USA.

1968, Pentagon, ARPA (Advanced Research Projects Agency) ARPANET 
hálózat, 4 csomópont.

Célja: atomtámadás esetén is működőképes információs rendszer. 

Megoldás: decentralizált hardver, egyenrangú csomópontok (nodes), 
csomagokra tördelt üzenetek, melyek eltérő útvonalakon utaznak. 

Eredmény: megbízható, üzembiztos rendszer.
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 Magyarország bekapcsolódása: IIF, majd  NIIF (Nemzeti 

Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program).

 1988: 6 budapesti, 8 vidéki központ.

 1991: egyetemek bekapcsolása.

 1994: új központi gép: SUN SPARCcenter 2000.

 1995: célok: elektronikus könyvtár, középiskolák bekötése. Üzleti 

alapú INTERNET-használat kibontakozása.

 Világszinten 2000-ben 120 millió összekapcsolt számítógép és        

3 milliárd $ reklámbevétel volt. A szolgáltatások a multimédia 

irányába tolódnak.

 Akadémiai körben a használat ingyenes, egyébként levelezés: 

2eFt/hó, online vonal: 8-15 eFt/hó.

 Fő szervezete: ISOC ( INTERNET Society ) összehangolja a 

fejlesztést, Magyarországon a központ : MTA SZTAKI.
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 A számítógépek azonosítása a hálózaton:

 INTERNET címmel: pontokkal tagolt számok sorozata, 

pl.:  193.6.14.65

 Emberek számára könnyebben kezelhetők a szavak, ezért a 

számok helyett nevekből álló azonosítókat alkalmaznak. A névvel 

adott azonosító megfejtése speciális szolgáltató számítógépek, a 

name (név) szerverek feladata.                                                                 

Az előbbi példának a gold.uni-miskolc.hu felel meg.

 A címek egyes részei különböző nagyságú tartományokat, do-

méneket jelentenek. A fenti példában a gold a Miskolci Egyetem 

egyik központi szervere (csomóponti szolgáltató gépe) az uni-

miskolc a Miskolci Egyetemet, mint intézményt azonosítja, a hu

pedig Magyarország kétbetűs ISO országkódja. Az USA kivételével 

minden ország rendelkezik ilyen kétbetűs kóddal az INTERNET-

címében. Pl. uk az Egyesült Királyság jele. Az USA címei 

hárombetűs domén-azonosítókkal végződnek, melyek  a 

következők: net, org, com, gov, edu. Az edu (educational) az 

oktatási szféra doménjele. 
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 Egy adott hálózati központi gépen bejelentkezési jogosultsággal 

rendelkező személynek személyi azonosítója is van (account), 

melyet a bejelentkezési (login) folyamatban kell megadnia (a 

szabadon megválasztható jelszavával együtt), illetve a levelezési 

címében kell feltüntetnie, a következő alakban:

 név@számítógépazonosító.       Pl.: kovacs@uni-miskolc.hu.
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 A nevek nem tartalmazhatnak ékezetes karaktereket,                  
mivel a hálózat nyelve az angol. Kisbetű helyett sem              
írhatunk nagyot, és viszont. A login bejelentkező 
parancs párja a kijelentkezéshez a logout.
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 Az INTERNET-en használható néhány szolgáltatás:

 Levelezés (e-mail)

 Távoli gép használata (Telnet, SSH)

 Fájlátvitel helyi (local) és távoli (remote) gép között (FTP)

 Hypertext-szerűen szervezett osztott adatbázis (WWW) elérése, 

azaz böngészés (browse) a WWW-en (Opera, Explorer,Chrome,…)

 Zenehallgatás, rádiózás, telefonálás, üzleti tranzakciók, stb.

Az előző szolgáltatások egy része kliens-szerver együttműködéssel

valósul meg. A szolgáltatást megvalósító program egyik része, a kliens

a helyi gépen fut és feladata a felhasználói interfész (kezelői felület) 

működtetése, másik része a távoli szolgáltató gépen futó szerver 

program, mely a klienssel kommunikál és a szolgáltatást nyújtja.
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 Levelezés (e-mail)

 Az elektronikus levelezés (e-mail) alapjában megfelel a valódi 

levelezésnek, azzal a különbséggel, hogy itt a szöveg hordozója és 

továbbítója a hálózat.

 A levelező programok lehetnek 

 önálló szoftvertermékek, pl.: Outlook Express, Thunderbird, 

Pegazus Mail, stb., vagy

 integrált termékek, pl. Google Gmail, Freemail, Citromail, Opera 

email kliens
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 Levelezőprogramok fő szolgáltatásai:

 Levél szerkesztése

 Levél elküldése, körlevelek küldése (To:, CC: {Carbon Copy, 

másolat}, BCC: {Blind CC, titkosított címzett, fejlécről lemarad})

 Aláírás automatikus beszúrása, fájlok csatolása

 Válaszlevél küldése, Re:

 Levél továbbítása, Fw:

 Levelek mappájának listázása, levelek olvasása

 Levelek szűrése, törlése, végleges törlése, automatikus válasz

 Címtárak létrehozása, használata

 Levelezőprogram beállításainak módosítása

 Súgó használata

 Program bezárása. 
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 Az INTRANET:

Az Internet funkcionalitása egy vállalat, intézmény belső hálózatára 

korlátozva. Szemben az Internet nyilvánosságával, az Intranet a 

belső adatok, információk biztonságát fizikai, vagy logikai (tűzfal, 

firewall) leválasztással garantálja. Tűzfal esetén a kapcsolat kifelé 

szabad, befelé korlátozott.

Az Intranet célja a belső információk megosztása, mely több 

jogosultsági szinten történhet.

Az Intranet nem csak LAN, hanem WAN alapú is lehet, pl. 

multinacionális vállalatok esetében.
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 Szolgáltató (szerver) gépek, ill. szoftverek fajtái                            

a hálózatokban:

File szerver: a merevlemezek tartalmának, a fájloknak a 

megosztott használatára

Nyomtató szerver: nyomtató megosztására

Adatbázis szerver: adatbázis megosztására, lekérdezésére, 

módosítására

WWW szerver: html formátumú fájlok megosztására 

Ftp szerver: fájlok átvitelének támogatására

Mail szerver: elektronikus levelek (e-mail) továbbítására

Név feloldó (DNS, domain name) szerver: domén-nevek 

numerikus internetcímekké alakítására

Távoli elérést szolgáló (Remote Access, RAS) szerverek:

telefonvonal-hálózat illesztése, LAN-LAN kapcsolat, stb. 

biztonsági megoldására

 stb.
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 Egyéb hálózati hardver elemek:

Hálózati kártya:

a számítógép csatlakoztatására a hálózatra, hálózati kábelre. 

Leggyakrabban az alaplapra van integrálva. Az önálló hálózati 

kártya kommunikálhat hálózati kábelen, vagy vezeték nélkül 

(mint egy laptop a kijelző élébe épített antennával).

http://www.escotal.com/wifi.html
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 Egyéb hálózati hardver elemek:

Kábelmodem:

a számítógép hálózatra csatlakoztatására kábeltelevíziós 

hálózaton keresztül (Képforrás:NET-RUN COMPUTER, http://net-run.hu/tudastar/tp-link-router-beallitas/)
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 Egyéb hálózati hardver elemek:

Router-ek, irányítók:

az adatcsomagok szűrése, irányítása a bennük adott protokollok, 

címek alapján. A hálózat logikai felosztása.
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 Egyéb hálózati hardver elemek:

Hub-ok, repeater-ek, csatlakoztatók, elosztók:

két, vagy több hálózati szegmens csatlakoztatására, a jelek 

erősítésére

Bridge-k, hidak:

két önálló hálózat összekapcsolására. A hálózatok különböző 

típusúak is lehetnek. Tároló, átalakító, továbbító funkciót látnak 

el.

http://tinhocdaicuong4newbies.blogspot.hu/


