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 Az Internet-elérés megosztása

Az Internet-elérés maga egy, a hálózaton megosztható erőforrás.

A megosztás oka: kevés IP cím egyedi gépek számára

csak címtartományok maradtak

gond: ezeken belüli gépeknek nincs egyedi címe

Megoldás: a címtartomány egyedi gépeit egyedi azonosítókkal képviselő
csomópont létrehozása

Módszerek: proxy (alkalmazási rétegben) 
NAT (hálózati rétegben)

Proxy protokollok: 
alkalmazástípusonként eltérő, proxy átjárót csak 
azt  ismerő alkalmazás tud használni. Léteznek több
alkalmazás által használható megoldások is, 
pl. SOCKS v4, SOCKS v5. 



Alkalmazott Informatikai Tanszék               MŰSZAKI INFORMATIKA                    dr.Dudás László   28./2.

NAT - Network Address Translation, hálózati cím fordítás

Lényege: az átjáró kicseréli a kifelé menő IP csomagok fejlécében
szereplő feladó belső címét a saját külső címére, illetve fordítva. A külső 
vonalon az azonos IP cím mellett a beérkező csomagok belső címzett 
szerinti megkülönböztetését az eltérő portszám teszi lehetővé.

NAT-olásra egyes routerek és megfelelő szoftverrel felszerelt
számítógépek egyaránt alkalmasak. Ugyanazt a belső IP címtartományt 
(10.0.0.0 – 10.255.255.25) használják eltérő NAT routerek.

10.0.0.0/8213.56.176.0/29

213.56.176.1    10.0.0.12

213.56.176.2    10.0.28.1

...
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 A Telnet, SSH

Távoli hálózati számítógépre való bejelentkezési lehetőséget nyújt 

kliens-szerver kapcsolat formájában. A saját, klienst futtató gépünkről 

úgy használhatjuk a szervert futtató távoli, remote gépet, mintha 

mellette ülnénk és egyik (szöveges) terminálját használnánk. 
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A távoli gépen futó alkalmazások általában megosztott              

módban futnak. A kliens kezdeményezi a kapcsolat                     

létrehozását és emulálja a szerver által ismert termináltípust (pl. VT-

100) az adott lokális operációs rendszerre és felhasználói felületbe 

épülve.

A kapcsolat felépítése magában foglalja a kapcsolat időtartama

(session) alatt alkalmazott kapcsolati paraméterek beállítását a       

szerver-kliens egyeztetése alapján, a telnet protokollban leírtak 

szerint. Ehhez a protokollhoz igazítják a programok a konkrét 

hardver és szoftver-adottságokat a kapcsolat érdekében. A telnet 

paramétere azon számítógép INTERNET azonosítója, amelyre be 

akarunk jelentkezni. Ha ezen a gépen nincs azonosítónk (account), 

akkor megpróbálhatunk bejelentkezni guest, anonymous, vagy 

newuser néven, jelszó helyett az e-mail címünket megadva. A telnet 

helyett használhatjuk az adatok titkosított továbbítását megoldó 

korszerűbb SSH klienst. 
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 Az FTP (File Transfer Program, Protocol)

Az FTP olyan kliens/szerver program, amely hálózati számítógépek 

közötti fájlátvitelre szolgál a fájlok nevének ismeretében. Mivel a 

hálózaton számtalan szabadon terjeszthető állomány található, a fájlok 

letöltése a saját gépünkre gyakran végzett művelet. Természetesen 

fájlok feltöltésére is alkalmas, amennyiben van jogunk írni a távoli 

gépen. Az FTP is leggyakrabban anonymous bejelentkezéssel zajlik, 

gyakran a hálózati kereső, navigációs programok egyik 

szolgáltatásaként. 
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A fájlok tükröztetése (mirroring) lehetővé teszi, hogy ugyanazt               

az állományhalmazt egy földrajzilag közelebb eső FTP                   

szerveren is megtaláljuk és gyorsabban letölthessük. Több tíz 

megabájtos állományok letöltése hosszabb időt is igényelhet, a hálózat 

foglaltságától függően. 

A fájlok átvitelénél 

legtöbbször a 8 bites binary 

beállítás szükséges, csak 

formázatlan szövegekhez 

megfelelő az ASCII 

beállítás. A mai grafikus 

kliens FTP programok  sok 

kényelmi szolgáltatással 

vannak ellátva, lásd 

WINSCP.
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 A World Wide Web (WWW)

A WWW az egész világot behálózó multimédiás információkezelő 

rendszer, mely az egyes információs állományokat összekötő hálózati 

kapcsolatokat az információkban megjelenő kiemelt pontokkal 

aktivizálva hypertext-szerű rendszert valósít meg. 

Egy HTML (HyperText Markup Language) formátumban megjelenő 

állomány a kliens/szerver kapcsolatot megvalósító helyi gépre a távoli 

gépről a HTTP (Hypertext Transfer Protocol) szabályait betartva 

töltődik át. A helyi gépen futó Web szoftvert browsernek, böngészőnek 

is nevezik. A kiemelt szövegrészek, képelemek egy-egy URL-t (Uniform 

Resource Locator) rejtenek, melyek mindegyike egy hálózati 

szolgáltatással lehívható állományt címez meg. 
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Az URL felépítése a következő:

 a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges protokoll                  

(szabályok, szerverprogram és szervergép típusának                  

megadása), pl. http:, ftp:, stb,

 szerver azonosítója,

 a port száma, amelyen a szerver található, ha az nem az 

alapértelmezett 80, kettőspont után megadva,

 állomány azonosítója útvonallal együtt.

 Pl.: http://www.larc.nasa.gov/cgi-bin/NTRS

A WWW a hálózat sokféle szolgáltatását és az azokhoz használt 

protokollokat ötvözi. A kényelmes Web-'szörfözéshez' a 

multiprotokollos grafikus browserek terjedtek el. Ezek egyszerű 

kezelhetőségének, a multimédiás megjelenésnek és a minden 

szolgáltatást ötvöző multiprotokollos tulajdonságnak köszönhető a 

WWW használat rohamos bővülése.
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 Az Internet Explorer WWW kezelő program

Az Internet Explorer kliens shareware ( ingyenes) tulajdonságának, 

kényelmes grafikus felületének és többplatformos rendelkezésre 

állásának köszönheti elterjedtségét. 

Kapcsolati formák: - szerver - kliens

- peer-to-peer (azonos szintű felek közötti).
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A Weben (hálózaton) való kalandozásunkat általában egy               

induló oldalon, azaz HTML formátumú dokumentumban                       

kezdjük, melyeket Home Page-nek, honlapnak neveznek. 

Az oldalon kiemelt, minket érdeklő téma lapjára a kiemelt részre egérrel 

kattintva ugorhatunk. Mód van azonban egy újabb kapcsolat (link) 

közvetlen megadására az URL cím (Location) megadásával. 

A gyakrabban felkeresett helyekre könyvjelzőket tehetünk. Egy 

kalandozás helyszíneit automatikusan naplózza a rendszer, és 

bármelyikre visszaugorhatunk.

A multimédia eszköztár segítségével rádióállomásokat hallgathatunk, 

filmeket nézhetünk.
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 Az Outlook Express kommunikációs program 

Alkalmas levelezésre és hírcsoportokhoz való csatlakozásra.

Több szervergépen lévő postafiókok együttes kezelésére is alkalmas.

A levelezésben alkalmazott protokollok:

Küldés: SMTP és a továbbfejlesztése, az ESMTP

Levelesláda elérése, fogadás: POP3 és IMAP (helyi hálózaton).
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Kimenő és bejövő leveleink rendszerezésére testreszabható 

mappaszerkezetet használhatunk, a levelek mappákba         

szortírozása automatikus.

Rendelkezhetünk úgy, hogy leveleink a szerver gépen is 

megmaradjanak, hogy más, pl. otthoni gépről is elérhessük azokat. Ha 

az e-mail szerver IMAP (Internet Message Access Protocol) rendszerű, 

a levelek letöltés nélkül is szortírozhatók a szerveren.

A kényelmes címjegyzékkezelés része a megválaszolt levelek 

küldőinek automatikus felvétele, körlevelekhez címzett-csoportok 

létrehozása.

Választható olyan levélformátum, amely megengedi a levélpapír, a 

szöveg formázását, színezését, dinamikussá tételét.

A titkosítás és a digitális aláírás alkalmazhatóságának lehetősége 

biztosítja leveleink tartalmának védelmét.

A levelekhez tetszőleges, digitális formában rögzíthető tartalmat 

csatolhatunk, képeket, zenéket, kisebb filmeket küldhetünk.
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 Keresőprogramok 

A fájlszervereken rendelkezésre álló hatalmas mennyiségű adat egyre 

fejlettebb keresőprogramok kifejlesztését igényelte, hogy egy adott 

témakörhöz tartozó állományt gyorsan megtalálhassunk. 

Adott téma szerinti keresésre alkalmas kezdő és professzionális szinten 

a Google keresőprogram. 

A szóközökkel elválasztott szavak vagylagos előírást jelentenek, a + 

jellel megadott szavak mindenképpen kell, hogy szerepeljenek a 

keresett szövegben. Képekre is kereshetünk jellemző szavakat, ill. 

képet megadva.
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A megtalált - általában nagyszámú - dokumentum közül az 

első néhány helyét és adatait adja meg az első lapon, a 

legjobb - és a szponzorált - találatokat előre sorolva.


