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Bevezető 

Hálózati referenciamodellek, réteges tervezés 
A számítógép-hálózatok a fejlődésük során egyre összetettebbek és bonyolultabbak 
lettek, ezért elengedhetetlen volt valamilyen strukturáltság bevezetése. A minél jobb 
átláthatóság érdekében a hálózatok feladatait, szerepeit egymásra épülő rétegekre 
osztották fel. Mindegyik rétegnek két feladata van: 

1. Valamilyen szolgáltatást nyújt a közvetlenül alatta és felette található 
rétegnek 

2. A szolgáltatás megvalósításának részleteit elrejti a többi réteg elől 

Ez a felosztás az informatikában nem ismeretlen, több helyen is előfordul (pl. 
objektum orientált paradigma). Ennek a felosztásnak a következménye, hogy az egyes 
rétegek egymástól függetlenek lesznek. A hálózati eszközök gyártóinak, szoftverek 
fejlesztőinek csak arra kell figyelni, hogy betartsák a rétegek közötti kommunikációra 
vonatkozó szabályokat (protokoll), aminek köszönhetően anélkül cserélhetjük 
ezeket, hogy a felsőbb és alsóbb rétegekhez hozzányúlnánk. 

Ahhoz, hogy a rétegek zavartalanul együttműködhessenek, pontosan definiálnunk 
kell minden rétegnek a feladatát (milyen szolgáltatásokat nyújt) és az egymással való 
kommunikációnak a módját (hogy kapcsolódnak egymáshoz). Az előbbinek a 
leírására használjuk a referencia modelleket, az utóbbit pedig a protokollok 
definiálják. A protokollokra a félév során több példát is fogunk nézni, most vizsgáljuk 
meg a modelleket kicsit részletesebben. 

Tehát a referencia modellek arra szolgálnak, hogy leírják a hálózati architektúra 
rétegeit, illetve azok feladatait. A két legfontosabb referencia modell az OSI és a 
TCP/IP. 

OSI modell 

Az OSI modell az ISO (International Standards Organization), szabványokkal 
foglalkozó szervezet ajánlásán alapszik. Ez egy hét rétegű elméleti modell, ami 
definiálja, hogy egy hálózatot milyen rétegekre érdemes felosztani, és melyik réteg 
mit csináljon (a hogyan kérdésével nem foglalkozik). 

A modellnek nem része, de készítettek az egyes rétegekhez protokollokat is, azonban 
ezeket ma (különböző okok miatt) sehol nem használják. Az ok, ami miatt mégis 
szerepel itt az az, hogy a modell és az egyes rétegek feladatainak leírása elég általános, 
így jól használható a hálózatok megértéséhez. 

Ez a modell hét réteget határoz meg (ld. lejjebb a képen), de ez a felosztás egy kicsit 
erőltetett: az 5. és 6. rétegnek nem sok feladata van, az alsó három pedig túltelített. 
Az egyes rétegek pontos leírását megtaláljátok Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-
hálózatok c. könyvében. 

TCP/IP modell 

Ez a modell az OSI modellel ellentétes sorsra jutott: a protokolljai széles körben 
elterjedtek (a nevét is a két legnépszerűbb protokolljáról, a TCP-ről és az IP-ről kapta), 
azonban maga a modell nem túl hasznos. 
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Ez a modell csak négy rétegből áll (ld. kép), viszont a rétegek feladatai nagyjából 
megfeleltethetők az OSI modell rétegeinek. Az egyes rétegek részletes leírását szintén 
a könyvben találjátok. 

A gyakorlat során az OSI modell hálózati-, szállítási-, valamint kicsit az alkalmazási 
réteggel fogunk foglalkozni. Ez a TCP/IP modellben a felső három rétegnek felel meg. 

Hálózati alapfogalmak 

Host 

A host egy hálózathoz kapcsolódó eszköz általános megnevezése. A hostokat egy 
hálózati rétegbeli címmel (IP) azonosítjuk. Minden host egy fizikai csomópont (node) 
a hálózaton, de ez fordítva nem igaz. Pl. egy switch, hub vagy modem, bár fizikailag egy 
hálózati csomópont, nincs hozzá rendelve IP cím. 

Bővebben a hostokról: http://en.wikipedia.org/wiki/Host_(network) 

A host jele a Packet Tracerben (pl. egy PC): 

Switch 

A switch egy olyan hálózati eszköz, ami a hálózat egyes elemeit köti össze egymással, 
tehát a helyi hálózatok kialakításáért felel. Az OSI modell 2. (adatkapcsolati) rétegébe 
tartozik, de egyes eszközök (úgy nevezett többrétegű switchek) végezhetnek 
adatfeldolgozást magasabb szinteken is (a félév végén látunk erre is példát). 

1. ábra OSI és TCP/IP modell 

http://en.wikipedia.org/wiki/Host_(network)
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A switchek manapság fontos részét képezik a LAN–oknak (Local Area Network). 
Feladatuk, hogy a portjaikra kapcsolódó számítógépek zavartalanul 
kommunikálhassanak egymással. Tehát, ha egy switchhez négy host kapcsolódik, 
akkor A-B és C-D gép kommunikációja ne zavarja egymást. 

Switch a wikipedián: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_switch 

A switch jele a Packet Tracerben:  

Router 

A router egy olyan hálózati eszköz, amely számítógépes hálózatok – LAN-ok – között 
továbbítja a csomagokat. A beérkező csomag fejlécéből kiolvassa a végső célpontot, 
majd az irányítási szabályokat figyelembe véve továbbítja azt. Az interneten a 
routerek látják el a forgalomirányító szerepét: az adatok egyik routertől a másikig 
haladnak egészen addig, amíg el nem jutnak a célig. 

A routereket arra is használhatjuk, hogy különböző címtartománnyal ellátott 
alhálózatokat kössünk össze egymással. 

További információk: http://en.wikipedia.org/wiki/Router_(computing) 

A router jele a Packet Tracerben:  

AP (Access Point) 

Az AP (Access Point, hozzáférési pont) egy speciálisan konfigurált hálózati csomópont, 
mely egy vezeték nélküli hálózat központi rádiójel-vevőjeként működik. Támogatja a 
WiFi vezeték nélküli szabványokat is. 

Az AP segítségével összekapcsolhatunk vezetékes és vezeték nélküli hálózatokat 
egymással. 

További információk: http://compnetworking.about.com/cs/wireless/g/bldef_ap.htm 

Jele a Packet Tracerben:  

Gateway (Átjáró) 

Az átjáró nem egy külön eszköz, hanem a routernek az a hálózati interfésze, amelyre 
a hálózat eszközei a távoli hálózatba címzett csomagokat küldik. Fogadja a hozzá 
érkező csomagokat, a csomag címzett a címtartománya alapján megállapítja, hogy 
mely hálózatban található, majd továbbítja ezt a csomagot a megfelelő irányba az 
útvonal választó táblázat alapján. 

Az átjáró cím (gateway address) ennek az interfésznek az IP címe. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_switch
http://en.wikipedia.org/wiki/Router_(computing)
http://compnetworking.about.com/cs/wireless/g/bldef_ap.htm
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Fizikai réteg 

Vezeték nélküli technológia 
A vezeték nélküli eszközök elektromágneses hullámokat használnak az egymással 
történő kommunikációhoz. Ugyanez a közeg szállítja a rádiójeleket is az éteren 
keresztül. A lenti ábrán látható az elektromágneses frekvenciaspektrum, amelyen 
megfigyelhetjük, hogy melyik hullámhosszú elektromágneses hullámot mire 
használjuk. 

Bizonyos típusú elektromágneses hullámok nem alkalmasak az adatátvitelre, míg 
mások állami szabályozás alatt vannak és használatukat csak adott szervezeteknek 
egy bizonyos célra engedélyezik (pl. mobilszolgáltatók). A tartomány más részeit 
közhasználatra tartják fenn (ilyen például a következőkben tárgyalt rádiófrekvenciás 
és infravörös tartományok is). Érdekes megjegyezni, hogy az emberi szemmel 
érzékelhető spektrum a teljes tartománynak csupán egy elenyésző részét képezi. A 
következő részekben átvesszünk két vezetékmentes technológiát. 

Infravörös 

Az angol terminológia szerint IRnek, azaz InfraRednek nevezik. Ez egy igen gyakran 
használt technológia, amely főként a mobil eszközökben, PDA-kban, távirányítókban, 
vezeték nélküli egerekben és billentyűzetekben terjedt el. Viszonylag alacsony 
energiaszintű, kis hatótávolságú, így a jelei nem képesek áthatolni a falakon vagy 
egyéb akadályokon. 

Az eszközök az egymás közötti információcseréhez egy IrDA (Infrared Direct 
Access, Infravörös Közvetlen Hozzáférés) nevű különleges kommunikációs portot 
használnak. A technológia csak pont-pont típusú kapcsolatot tesz lehetővé, tehát az 
eszközök csak közvetlenül egymáshoz kapcsolódhatnak. 

Az elektromágneses spektrum 



 Bordé Sándor 2012-2019 7 

Rádiófrekvencia 

A rádiófrekvenciás hullámok nagyobb energiájúak, mint az előbb említett infravörös 
technológia, így ezek már képesek a falakon is áthatolni, ezáltal sokkal több 
alkalmazási lehetősége van, főként a telekommunikáció területén. 

A rádiófrekvenciás tartomány bizonyos részeit szabad felhasználásra tartják fenn, 
mint például vezeték nélküli helyi hálózatoknak és egyéb számítógépes 
perifériáknak. Ilyen frekvenciák a 900MHz, 2,4GHz és a 5GHz sávok. Ezen frekvenciák 
az ISM (Industry, Science and Medicine azaz Ipari, Tudományos és Orvosi) sávokként 
ismertek és csekély megszorítások mellett használhatók. A Bluetooth egy ilyen 
kommunikációs technika, amely a 2,4GHz-es sávon működik. Korlátozott sebességű 
és rövid hatótávolságú, de megvan az az előnye, hogy egyidejűleg több eszköz 
kommunikációját teszi lehetővé – ez a tulajdonsága emelte az IR fölé (pl. 
számítógépes perifériák, mobiltelefonok közötti átvitel). 

Egyéb technológiák, amelyek a 2.4GHz és 5GHz tartományt használják a különböző 
IEEE 802.11-es szabványnak megfelelő vezeték nélküli hálózatok. Ezek abban 
különböznek a Bluetoothtól, hogy magasabb teljesítményszinten továbbítanak, ez 
nagyobb hatótávolságot tesz elérhetővé számukra. 

Előnyök és korlátok  

Bizonyos esetekben előnyösebbek a hagyományos vezetékes hálózatokkal szemben: 

• Egyszerűbb csatlakozást tesz lehetővé a mobilis felhasználók számára. 
• Egyszerűen bővíthető több felhasználó fogadása és a lefedettségi terület 

bővítése esetén. 
• Hatókörön belül bárhol, bármikor kapcsolódhatunk. 
• Egyetlen eszköz telepítése számos felhasználó kapcsolódását teszi 

lehetővé. 
• Egyszerűen beüzemelhetők veszélyes és ellenséges környezetben is. 
• Ott is használható, ahol a hagyományos vezetékes kapcsolat nem (vagy 

csak nagyon drágán) alakítható ki. 

Ezen jó tulajdonságokon felül viszont hátrányai is vannak a rendszernek. Ezek pedig 
a következők:  

• A vezeték nélküli technológia érzékeny a többi elektromágneses erőteret 
keltő eszközöktől származó interferenciára. 

• A vezeték nélküli LAN technológiát (Wireless LAN) az átvitelre kerülő 
adatok hozzáférésére és nem azok védelmére tervezték. Ebből kifolyólag 
védtelen bejáratot biztosíthat a hálózatba. 

• Bár a vezeték nélküli technológia folyamatosan fejlődik, jelenleg nem 
biztosítja a vezetékes hálózatok által nyújtott sebességet és 
megbízhatóságot. 

A vezeték nélküli hálózatok típusai és kötöttségei  

A vezeték nélküli hálózatokat fizikai kiterjedésük alapján három csoportba szokták 
sorolni. A hálózat hatókörét viszonylag nehéz pontosan meghatározni, mivel az 
átvitel hatótávolságát számos körülmény (mind környezeti, mind mesterséges) 
befolyásolhatja. Pl.: hőmérsékletingadozás, páratartalom változása. 
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WPAN  

Ez a legkisebb kiterjedésű hálózattípus. Ezt általában a számítógéphez tartozó 
perifériák (nyomtató, egér, billentyűzet) csatlakoztatására használják. Ide tartozik a 
korábban említett IR és a Bluetooth. 

WLAN  

A WLAN-t általában a vezetékes helyi hálózatok határainak kiterjesztése érdekében 
használják. Ez rádiófrekvenciás technológiát használ, és megfelel az IEEE 802.11-es 
szabványnak. Sok felhasználó számára egy csatlakozási ponton keresztül (AP, Access 
Point) biztosít kapcsolatot a hálózat többi része felé. A jegyzet további részében ezzel 
a csoporttal fogunk foglalkozni. 

WWAN  

Ezen hálózatok óriási méretű területeken biztosítanak lefedettséget, mint például a 
mobiltelefon hálózatok. Olyan technológiákat használnak, mint például a GSM 
(Global System for Mobile Communication), vagy a CDMA (Code Division Multiple 
Access azaz Kódosztásos Többszörös Hozzáférés). 

Vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) 

Szabványok 

Ahogy korábban is említettük, a WLAN hálózatokat felépítését az 
IEEE 802.11-es szabvány határozza meg. Ennek négy fő ajánlása 
van, amely különböző jellemzőket szolgáltat a vezeték nélküli 
hálózatok számára. Összefoglaló néven ezeket a technológiákat 
Wi-Fi-nek (Wireless Fidelity) nevezzük. Létezik egy Wi-Fi 
szövetség nevű szervezet is, amely a különböző gyártók WLAN 
eszközeinek teszteléséért felelős, és egy emblémát helyez az eszközre, ha az megfelel 
a szabványoknak. A fentebb említett négy ajánlás:  

• 802.11a: max 54 Mb/s sávszélesség, az 5GHz-es frekvenciát használja  
• 802.11b: max 5,5 Mb/s vagy 11 MB/s, a 2,4GHz-es tartományt használja  
• 802.11g: max 54 Mb/s, és a2,4GHz-es tartományt használja  
• 802.11n: a legújabb szabvány, max 600Mb/s sávszélességet képes elérni, 

valamint a 2,4GHz-es frekvenciát használja. Ezen kívül lefelé kompatibilis 
az „a”, „b” és „g” jelű ajánlásokkal. 

WLAN összetevői 
Egy vezeték nélküli hálózatnak több összetevőre is szüksége van ahhoz, hogy 
megfelelően működhessen. Most ezeket fogjuk röviden áttekinteni. 

Hozzáférési pont (AP) 

Az első, és talán legfontosabb eszköz. Ez biztosítja a vezetékes és a vezeték nélküli 
hálózatok összekapcsolását, tehát lehetővé teszi a vezeték nélküli kliensek számára, 
hogy hozzáférjenek a vezetékes hálózatokhoz és viszont. Továbbá átviteli közeg 
átalakítóként is működik, mivel a vezetékes Ethernet hálózat kereteit fogadja, és 
mielőtt továbbítaná a WLANra, átalakítja a 802.11-es szabványnak megfelelő 
keretekké, illetve ezt fordítva is megcsinálja, amennyiben a vezeték nélküli kliensek 
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(STA) felől érkezik a forgalom. Ezek az eszközök egy korlátozott területen 
biztosítanak hozzáférést, melyet vezeték nélküli cella, vagy BSS néven (Basic Service 
Set, Alapvető Szolgáltatás Készletként) ismerünk.  

Vezeték nélküli kliensek (STA) 

Ezek lényegében bármely eszközt jelenthetik, amelyek részt vesznek a hálózatban. A 
legtöbb eszköz, amely képes vezetékes hálózatra csatlakozni, ellátható vezeték 
nélküli hálózati kártyával és szoftverrel, amely segítségével képes lesz kapcsolódni a 
WLAN-okhoz is. 

Vezeték nélküli híd 

Ezeket két vezetékes hálózat vezeték nélküli összekötésére használják, és nagy 
távolságú pont-pont kapcsolatot biztosítanak a két hálózat között. Engedélyt nem 
igénylő frekvenciát használva egymástól 40 km-re, vagy távolabb fekvő hálózatokat 
tudunk kábelek nélkül összekapcsolni.  

Antennák 

Ezeket az APk és a vezeték nélküli hidak esetében használják. Hasznuk, hogy 
megnövelik az eszköz által kibocsájtott jel erősségét, ami általában nagyobb 
hatótávolságot jelent. Ezek fogadni is tudják a kliensek jeleit. 

Általában az erősségük alapján osztályozzuk őket. Alapvetően kétfajtát 
különböztetünk meg; azokat, amelyek minden irányba egyenletes erősséggel 
sugároznak, illetve azokat, amelyek egy kifejezett irányba sugároznak. Ez utóbbiakat 
nagy távolságok áthidalására használják, míg az egyenletesen szórót az APk esetében 
alkalmazzák.  

SSID 

Nagyon fontos momentum, hogy amennyiben több vezeték nélküli hálózat átfedi 
egymás területét, akkor az egyes kliensek a megfelelő hálózathoz csatlakozzanak. 
Erre használják az SSIDt (Service Set IDentifier, Szolgáltatáskészlet azonosító). Az 
SSID érzékeny a kis- és nagybetűkre, illetve maximum 32 alfanumerikus karakterből 
állhat. Ez az azonosító megtalálható minden WLAN keret fejlécében.  

WLAN kiépítési módok  

Ad-hoc  

Ez a vezeték nélküli hálózatok legegyszerűbb formája, amikor két vagy több eszközt 
kapcsolunk össze úgy, hogy azok egyenrangú hálózatot alkossanak. Ezek nem 
tartalmaznak hozzáférési pontot, minden résztvevője egyenrangú. Ez akkor előnyös, 
ha például független eszközök egyszeri információcserét akarnak végrehajtani, mivel 
ilyenkor felesleges lenne egy AP beszerzése és konfigurálása. A hálózat által lefedett 
terület az IBSS (Independent Basic Service Set, független alapvető 
szolgáltatáskészlet). 
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Infrastruktúra mód  

Az előző módszer működhet kis körben, de amikor például egy épület vezeték nélküli 
hálózattal való ellátásáról van szó, akkor gondok adódhatnak. Ekkor már be kell 
szerezni egy AP-t, hogy a nagy mennyiségű forgalmat kezelni tudjuk és megbízhatóvá 
tegyük a hálózatunkat. Egy ilyen típusú hálózatban az eszközök nem képesek 
egymással közvetlenül kommunikálni, minden forgalom az APn keresztül történik. A 
hozzáférési pont törekszik arra, hogy minden eszköznek egyenlő joga legyen a 
közeghez való hozzáféréshez. Az AP által lefedett terület az alapvető 
szolgáltatáskészlet, más néven cella, avagy az angol terminológiával élve BSS. Ez a 
vezeték nélküli hálózatok legkisebb építőeleme. A lefedett terület bővítéséhez több 
BSS is összeköthető egymással egy elosztórendszer (Distribution System – DS) 
segítségével. Ezzel egy Extended Service Set (ESS) jön létre, ahol az egyes AP-k a 
különböző BSS-ekben vannak. 

Azért, hogy a cellák között a jelek elvesztése nélkül biztosítsuk a kapcsolatot, az 
egyes BSS-ek között megközelítőleg 10%-os átfedésnek kell lennie. Ez lehetővé teszi 
a kliensek számára, hogy csatlakozzanak azelőtt az egyik AP-ról a másikra, anélkül, 
hogy a jelet elveszítenék.  

Csatornák 
Ha egy IBSS, ESS vagy BSS kliensei kommunikálnak egymással, a küldő és a fogadó 
állomások közötti kommunikációt irányítani kell. Erre egy módszer a csatornák 
használata.  

Ezek a rendelkezésre álló rádiófrekvencia tartomány részekre osztásával jönnek 
létre. Hasonló ahhoz, mint amikor több televíziós csatornát szolgáltatnak egy átviteli 
közegen keresztül. Sajnos az egyes frekvenciák átfedésben lehetnek a mások által 
használt csatornákkal, így a párbeszédeknek egymást nem érintő csatornákon kell 
zajlaniuk. Néhány újabb technológia képes arra, hogy több csatornát együtt kezeljen, 
így egy szélesebb átviteli csatornát hoz létre, amely nagyobb sávszélességet, 
megnövekedett átviteli sebességet eredményez.  

Egy WLANon belül, a cellák közötti határvonal elmosódása miatt lehetetlen a 
csomagütközéseket pontosan érzékelni, ezért olyan közeghozzáférési módszert 
használnak a vezeték nélküli hálózatokban, amely biztosítja, hogy ne forduljanak elő 
ütközések. Ez a technológia az úgynevezett CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access 
with Collosion Avoidance, azaz Vivőjel-érzékeléses többszörös hozzáférés ütközés 
elkerüléssel). A CSMA/CA lefoglalja a párbeszédre használandó csatornát, és amíg ez 
a foglalás érvényben van, más eszköz nem használhatja adásra. 
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Adatkapcsolati réteg 

A hálózatok méret szerinti csoportosítása 
A világméretű hálózatokat logikailag három rétegbe szokták sorolni: hozzáférési 
réteg, elosztási réteg és központi réteg. Mindegyik rétegnek van egy rá jellemző 
eszköze és egy vagy több feladata. 

 fő feladat jellemző eszköz 

hozzáférési réteg 
eszközök összekapcsolása 

helyi hálózattá 
switch 

elosztási réteg 
helyi hálózatok 

összekapcsolása egymással 
router, L3 switch 

központi réteg 

nagy sebességű, nagy 
teljesítményű, megbízható 
kapcsolat távoli hálózatok 

között 

nagy teljesítményű 
routerek, switchek 

Ezen kívül a hálózatokat gyakran csoportosítják földrajzi kiterjedés szerint is. Ez 
alapján három kategóriát különböztethetünk meg: LAN, MAN és WAN. 

LAN (Local Area Network) 

Magyarul helyi hálózatnak nevezzük. Ahogyan a nevéből is látszik, főként kisebb 
kiterjedésű rendszerek jelölésére használják (de ez nem mindig teljesül, ld. következő 
bekezdés). A kifejezés önálló helyi hálózatokra, vagy közös adminisztratív irányítás 
alatt álló, egymással összekötött helyi hálózatok csoportjára is vonatkozhat. 

A hálózatok kialakulásának kezdeti időszakában gyakran fizikailag egy helyen 
elhelyezkedő, kisméretű hálózatként határozták meg. Ma viszont már ideérthetjük 
akár az otthoni, akár a több száz gépet, több épületet és helyet magában foglaló 
vállalati hálózatokat is. 

A LAN-ok jellemzően Ethernet vagy Wireless kapcsolatokat használnak, és nagy 
sebesség jellemzi őket. Az Intranet gyakran egy szervezethez tartozó privát LAN-t 
jelöl, amit úgy terveztek, hogy csak a szervezet tagjai férhessenek hozzá. 

MAN (Middle Area Network) 

A LAN-nál nagyobb hálózatot jelent, de kevésbé használt kifejezés. Méretben valahol 
a LAN és a WAN között van, és egy nagyobb területet fed le, mint például egy város. 
Gyakran a kormányzatok és nagyobb szervezetek számára van jelentősége. A 
gyakorlaton nem fogunk a továbbiakban foglalkozni MAN-okkal. 

WAN (Wide Area Network) 

Ha egy vállalat több, egymástól távoleső telephellyel rendelkezik, akkor szükség lehet 
egy távközlési szolgáltató (TSP – Telecommunication Service Provider) bevonására a 
különböző LAN-ok összekapcsolásához. Ezeket a távoleső LAN-okat összekapcsoló 
hálózatokat nagytávolságú hálózatoknak (WAN) nevezzük. 
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Redundáns hálózat 
Napjainkban egyre nagyobb mértékben támaszkodunk a számítógépes hálózatokra. 
A vállalatok és a felhasználók elvárják az állandó rendelkezésre állást. Ehhez olyan 
hálózati topológiát kell terveznünk, amely egy-egy eszköz meghibásodása esetén 
továbbra is működőképes marad. 

A hibatűrés redundanciával érhető el legkönnyebben, azaz a nagy megbízhatóságú 
hálózatokba a szükségesnél több útvonalat és készüléket helyezünk el. Egy így 
kialakított topológiában egyetlen elem meghibásodása nem okoz teljes körű leállást. 
Amint egy eszköz vagy vonal meghibásodik egy másik eszköz vagy útvonal veszi át a 
helyét. 

2. ábra Egy STP nélküli hálózat 

A redundáns kapcsolatok viszont felvetnek egy újabb kérdést: irányítási hurkok 
keletkezhetnek a hálózatban, amelyek szórási viharokhoz és így végső soron a 
szolgáltatások leállásához vezethetnek. A broadcast kereteket a switchek az összes 
portjukon kiküldik, (kivéve amelyen beérkezett). A redundáns vonalakon keresztül a 
switchek újra és újra megkapják egymástól a szórási üzeneteket. Ezt a jelenséget 
szórási viharnak (broadcast storm) nevezzük, és mindaddig folytatódik, amíg egy 
eszköz ki nem száll a hálózat működéséből. A switchek és a végponti eszközök egyre 
terheltebbé válnak a szórásos keretek feldolgozása miatt. A túlterheltség miatt az 
eszközök nem lesznek képesek a felhasználói adatforgalom továbbítására. Ezért a 
hálózat látszólag leáll vagy drasztikusan lelassul. 

Feszítőfa protokoll 
Az irányítási hurkok azért jönnek létre, mert a redundáns kapcsolók nem 
foglalkoznak egymás jelenlétével. Ennek kiküszöbölésére fejlesztették ki a feszítőfa 
protokollt. Segítségével ki tudjuk használni a redundáns kapcsolatok előnyeit azok 
hátrányai nélkül. A STP célja egyrészt egy hurokmentes topológia kialakítása, 
másrészt pedig szakadás esetén a redundáns tartalék kapcsolat mielőbbi felélesztése. 
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Az STP egy minimális konfigurálást igénylő, lényegében önállóan működő 
protokoll. Azok a switchek - melyeken engedélyezett az STP - az első bekapcsoláskor 
ellenőrzik a kapcsolt hálózatok esetleges hurkait. Hurok észlelésekor letiltják az 
érintett portok valamelyikét, míg a többi porton aktív marad a kerettovábbítás. 

Gyökérponti híd 

A problémát az okozta, hogy két hálózati szegmens között kettő vagy több fizikai 
útvonal is létezik. Az STP feladata, hogy egy időben csak egy útvonal legyen 
használatban. Az STP a hálózat összes kapcsolóját egy faszerkezetű, kiterjesztett 
csillag topológiájú hálózattal kapcsolja össze. Ezek a kapcsolók folyamatosan 
ellenőrzik a hálózatot annak érdekében, hogy ne alakulhassanak ki hurkok és a 
portok megfelelően működjenek. 

A topológia csúcsán az ún. gyökérponti híd (root bridge) áll. Hogy melyik switch 
lesz az, egy választási folyamat során dől el. Minden hálózatban csak egy gyökérponti 
híd létezik, melyet a kapcsolók a hídazonosító (bridge ID, BID) alapján választanak ki. 
Minél kisebb a hídazonosító, annál magasabb a prioritás, tehát a gyökérponti híd a 
legkisebb hídazonosítóval rendelkező kapcsoló lesz. A hídazonosító alapértelmezett 
értéke 32,768. Ha két vagy több kapcsoló hídazonosítója azonos, akkor a legkisebb 
MAC-című kapcsoló lesz a root bridge. 

Egy hálózat STP-vel 
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Választási folyamat 

A switchek egymással BPDU (Bridge Protocol Data Unit) keretekkel kommunikálnak, 
melyekkel feltérképezik a hálózatot és megtalálják a root bridge felé vezető összes 
útvonalat. 

A folyamat elején minden eszköz úgy veszi, hogy ő a root bridge és elkezdi hirdetni 
saját magát a hálózaton. Ha érkezik hozzá egy BPDU, akkor megvizsgálja, hogy a 
kapott vagy az általa hirdetett root id a jobb (azaz kisebb). Ha a kapott jobb, akkor 
elfogadja azt és többé nem hirdeti a sajátját. Egy idő után mindenki értesülni fog arról, 
hogy ki lett a gyökérponti híd. 

Miután megtörtént a választás, a gyökérponti híd veszi át az irányítást és ő 
vezényli a továbbiakat. A célja az lesz, hogy őt mindenki a legrövidebb úton érje el. 

Ehhez először kiszámítja minden switchhez minden odavezető útvonal költségét. 
Egy útvonal költsége az útvonalat alkotó szakaszok költségeinek összege (4. ábra). 
Egy szakasz költségét szabványban lefektetett értékek határozzák meg, ami 
összefüggésben áll az átviteli közeg sávszélességével (Ezek a költségek az 1. 
táblázatban láthatók). Ezek alapján minden switch eldönti, hogy ő melyik útvonalon 
keresztül jut el a root bridgehez, ez lesz a root port (gyökérponti port). 

A gyökérponti port kiválasztása is egy többlépcsős döntési folyamat eredménye 
lesz: 

1. Az a port lesz a gyökérponti port, ami a root felé vezető legrövidebb út felé 
néz. 

BPDU keret felépítése 

költségek a hálózatban 
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2. Ha több azonos költségű út is van, akkor ezek közül azt választja, amelyik 
szomszédjának kisebb a hídazonosítója (Bridge ID) 

3. Ha több olyan útvonal is van, amelyik azonos költségű és azonos a BID, akkor 
a legkisebb port ID-t választja. 

Költségek 

A szükséges portok lezárása után kialakul a hálózat feszítőfája. Ez egészen addig 
állandó marad, amíg valami változás nem történik a hálózatban (meghibásodás vagy 
eszköz cseréje). Ekkor a gyökérponti híd felel azért, hogy újra optimális útvonalak 
legyenek aktívak. Az STP fa kialakulása után minden switchnek háromfajta portja 
lesz: gyökérponti port, kijelölt port és lezárt port. 

Gyökérponti port (root) 

Egy kapcsoló azon portja amelyből a legkisebb költségű útvonal vezet a gyökérponti 
kapcsolóhoz. A kapcsolók a gyökérponti switchhez vezető útvonal 
összeköttetéseinek eredő költségértéke alapján határozzák meg a legkisebb költségű 
útvonalat.  

Kijelölt port (designated) 

Egy hálózatszegmens azon portja amelyen át az adott szegmens és gyökérponti híd 
közötti adatforgalom halad, de nem tartozik a legkisebb költségű útvonalhoz. 

Lezárt port (closed) 

Olyan port, mely nem továbbít adatforgalmat. 

STP tervezése 

Egy helyi hálózatban a legkisebb hídazonosítóval rendelkező switch lesz a 
gyökérponti híd, egyenlőség esetén pedig a legalacsonyabb MAC cím dönt. Azonban 
egy hálózatban kezdetben minden switchnek megegyezik a bridge IDja, tehát egy 
automatikus elrendezés lép életbe. Ez azonban nem biztos (sőt, nagyon valószínű), 
hogy a legoptimálisabb kialakítást jelenti. Ezért az STP konfigurálása előtt a hálózati 
rendszergazda elemzi és teszteli a hálózatot, hogy megtalálja a legalkalmasabb 
switchet a gyökérponti híd szerepére. 

Sávszélesség (Mbps) 4 10 16 45 100 155 622 1000 10000 

STP költség 250 100 62 39 19 14 6 4 2 

3 különböző port típus 
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Általában egy központi elhelyezkedésű kapcsoló alkalmas leginkább a gyökérponti 
híd szerepére. A hálózat szélén elhelyezkedő gyökérponti híd ugyanis azt 
eredményezheti, hogy az adatok hosszabb útvonalon jutnak el a célállomásig, mintha 
a gyökérponti híd központi elhelyezkedésű lenne.  

Mivel a választási folyamat automatikus, ezért csak úgy tudjuk befolyásolni a 
választás eredményét, hogy a kívánt switchnek alacsony hídprioritást állítunk be. 

6. ábra Prioritások 
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Hálózati réteg 

ICMP 

Feladata 

Az ICMP csomagokat a host-ok és a router-ek képesek indítani (akik rendelkeznek IP-
címekkel), és ezekben a csomagokban hálózati rétegbeli információkat közölnek 
egymással az eszközök. A protokoll leggyakoribb alkalmazása az ún. hiba jelentés 
(error reporting). 

Például, tegyük fel, indítunk egy HTTP kérést a kliensünkkel, azonban válaszként egy 
hibát kapunk: "Destination network unreachable." Ez a hibaüzenet az ICMP-ből 
származik. Miért is? Ez tipikusan olyan hiba, amikor egy router nem képes megtalálni 
a cél alhálózatot, amelyben az elérni kívánt host van. Ilyenkor a router előállít egy 
ICMP csomagot a megfelelő hibaüzenettel, és visszaküldi a HTTP kérést küldő host-
nak (azaz a kliensünknek). De ez nem az egyetlen alkalmazási módja. 

Megvalósítása a TCP/IP architektúrában 

Sokan az ICMP-t az IP protokoll részének tekintik, azonban a TCP/IP architektúra 
szerint ez mégis fölötte található, egész pontosan az IP payload részt tölti ki 
(akárcsak a TCP vagy az UDP szegmensek), lásd: 1. ábra. 

 
ICMP protokoll beágyazódása 

Az ICMP üzenetek tartalmaznak egy Type és egy Code mezőt. A Type mezőben 
specifikáljuk, hogy milyen típusú ICMP üzenetről van szó, a Code mező segítségével 
pedig a típuson belül altípusokat különböztetünk meg. Az alábbi táblázat néhány 
ismertebb ICMP típust nevez meg (2. ábra). 
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ICMP üzenet típusok 

Ismertebb ICMP üzenetek 
Ahogy az fentebb tárgyaltuk, az ICMP üzenetek tartalmaznak egy Type és egy Code 
mezőt, melyek egyértelműen meghatározzák az üzenet "mondanivalóját". 

A leggyakrabban előforduló típusok a 0-s és 8-as számmal ellátott echo reply és echo 
request üzenetek. Ezek tulajdonképpen a közismert ping parancs hatására állnak elő. 
A pingelési folyamat közismert, kérés-válasz interakción alapszik. Egy host vagy 
router megpingel egy másik hostot vagy routert. Aki kezdeményez, az bocsájt ki egy 
echo request (8) üzenetet, ha eljut a fogadó félhez, azt feldolgozza, majd válaszol egy 
echo reply-jal (0). 

Egy igen érdekes megfontolást takar a 4-es Type értékkel ellátott üzenet. Ennek a 
neve source quench, amely a torlódásokat hivatott szabályozni. A működési elve 
szerint egy túlterhelt router képes volt küldeni egy 4-es típusú ICMP-t a küldő 
hostnak, mellyel az átvitel mértékét egy alacsonyabb számra korlátoztatta. Erre 
azonban tanultunk egy elegánsabb megoldást a TCP témakörében (MSS), a szállítási 
rétegben. Gyakorlatban nagyon ritkán használt megoldás az ICMP-vel végzett 
torlódáskezelés. 

A 3-as típussal jelölt üzenetek mindegyike sikertelen ICMP csomagkézbesítés 
eredményeként jönnek létre. Ezeket jellemzően a routerektől kapjuk, amelyek nem 
találják azt a hálózati eszközt vagy hálózati komponenst (alhálózatot), amellyel mi 
kapcsolatba szeretnénk lépni. Ezeket soroljuk a "Destination unreachable" 
kategóriába. 

Érdekesség: Az IPv6-os címek bevezetésével megoldást kellett találni az ICMP üzenetek 
megvalósításához is, így készültek ICMPv6-os üzenetek, melyekkel számos új típus definiálásra 
került. 
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PING 

A ping egy hálózati segédprogram, melynek segítségével ellenőrizhetjük, hogy egy 
host elérhető-e a hálózaton és mérhetjük az üzenetek visszatérési idejét a tesztelt 
hostról. 

Ezt a küldő a gyakorlatban úgy valósítja meg, hogy küld a célgépnek egy ICMP „echo 
request” csomagot, majd várja az „echo response” csomagot és méri a közben eltelt időt. 
A program futása után kapunk egy statisztikát a legrövidebb-, leghosszabb- és átlagos 
visszatérési időről, valamint az elveszett csomagok számáról. 

A ping parancs egy nem rendeltetésszerű használata a DoS támadások egy egyszerű 
változata, melynek során a támadó elárasztja és túlterheli „echo request” csomagokkal 
az áldozat gépét. 

A ping program indítása (parancssorból/terminálból): 

ping <IP cím/host név> 

Traceroute 

A traceroute szintén egy hálózatelemző eszköz. Arra szolgál, hogy feltérképezze egy 
csomag útját a kiindulási- és a cél gép között (tehát milyen hálózati csomópontokon 
halad keresztül), valamint méri az egyes csomópontoknál az átviteli késleltetést. 

Ez is ugyanúgy az ICMP protokoll „echo request” csomagját használja. Ha ennek a 
csomagnak sikerül elérni a célgépet, akkor elindul visszafelé egy „echo response” 
csomag. Ez a csomag tartalmazza azon routerek adatait és időbélyegzőit, amelyeken 
a csomag áthaladt. 

A program indítása (Windows alatt): 

tracert <IP cím/host név> 
Linux alatt traceroute névvel érhető el. 

IPv4 címek 
A hálózaton a számítógépeket egy egyedi cím, az IP cím azonosítja. Minden gépnek 
van legalább egy címe, de egy gépnek több címe is lehet (pl. minden szolgáltatásának 
egy-egy), illetve egyes címekhez több gép is tartozhat (céges hálózat), valamint egy 
gépnek lehet mindig másik címe (dinamikus IP). Az IPv4 4 bájton (32 biten), az IPv6 
címek pedig 128 biten tárolódnak. 
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Az IPv4 címek 32 bites bináris számok, de mivel ez az alak az ember számára 
nehezen értelmezhető, így a könnyebb átláthatóság kedvéért fel szoktuk bontani 
nyolcas csoportokra (oktett), így kapunk 4db egy bájtos számot. Majd ezeket 
egyenként átváltjuk decimális számokra. A lenti ábrán szemléletesen is látható ez az 
átváltás. 

Címosztályok 

Az IP címzést szokták hierarchikus címzésnek is hívni. A hálózatok hierarchiáját úgy 
valósítjuk meg, hogy az IP címet két részre osztjuk. A 32 bites cím első néhány bitje a 
hálózatot fogja jelölni, a maradék bitek pedig az adott hálózaton belül az egyes 
hostokat. 

Az Internet hőskorában olyan kevés szervezetnek volt szüksége IP címekre, hogy 
úgy határozták meg az előbb említett felosztást, hogy az első 8 bit (első oktett) jelölje 
a hálózat címét, a többi pedig az egyes hostokat. Így meg tudtak címezni 256 
különböző hálózatot, illetve azon belül 16 millió állomást. Az Internet gyors 
terjedésével azonban kevés lett a kiosztható hálózatok száma, ezért létrehozták a 
korábbi anyagokban is említett címosztályokat.  

• A osztály: ez éppen az előbbi leírásnak felel meg, tehát az első 8 bitet 
használjuk a hálózat azonosítására, a maradék 24-et pedig a hálózaton belüli 
hostok azonosítására.  

• B osztály: itt az első 16 bit a hálózat címe, és a maradék 16 pedig a hálózaton 
belüli állomások címe.  

• C osztály: ebben az osztályban az első 24 bitet használják a hálózat 
azonosítására, és a maradék 8-at az egyes hostok jelölésére.  

• D osztály: ezek az úgynevezett többesküldéses (multicast) címek, 
amelyeknek speciális alakjuk van.  

• E osztály: ez a tartomány speciális, jövőbeli felhasználásra szánt címek 
halmaza.  

Az alábbi táblázatokban példákat láthatunk az egyes osztályok felépítésére, illetve 
megfigyelhetjük, hogy az első néhány bit minden osztály esetében kötött. Ezt részben 
technikai okokból valósították meg így, hiszen, ha a cím 0-val kezdődik, akkor a 
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router már rögtön tudja, hogy egy A osztályos címmel van dolga, ha pedig 10-val, 
akkor B osztályos a cím. 

A osztály 
Fix Hálózat Host 
0 0100111 00010100 00010111 00000110 

39 20 23 6 

Az A osztály címtartománya így 1.0.0.0-tól egészen 127.255.255.255-ig terjedhet. 
Viszont, mint látni fogjuk picit később, ennek sem használják ki a teljes spektrumát. 

B osztály  

Fix Hálózat Host 

10 000110 10110010 00011100 01011001 

134 178 28 89 

Kis számolgatással rájöhetünk, hogy a B osztály tartománya 128.0.0.0-tól egészen 
191.255.255.255-ig terjedhet. Ennek is vannak az A-hoz hasonlóan különleges részei. 

C osztály 

Fix Hálózat Host 

110 01100 10101000 11110000 00001111 

204 168 240 15 

Ezen osztály címtartománya 192.0.0.0-tól egészen 223.255.255.255-ig tart. Itt is 
fenntartanak bizonyos címeket. 

D osztály 
Fix  Többesküldési cím  

1110 0110 10101001 11110001 00001110 
230 169 241 14 

Az elérhető tartomány 224.0.0.0-től 239.255.255.255-ig tart. A többesküldés, azaz 
multicast hasonló a korábban már tárgyalt üzenetszóráshoz, azzal a kivétellel, hogy 
itt nem az összes állomáshoz, hanem csak azok egy csoportjához küldjük el az 
üzenetet. Így tehát, akinek a megfelelő multicast címe van, az kapja meg az üzenetet. 
Például mindegyik 224.10.10.10-es IP-vel rendelkező címzett megkapja a 224.10.10.10-
re küldött üzeneteket. 

E osztály 
Fix Jövőbeli felhasználásra fenntartva 

1111 0110 00110011 11110000 00010000 
246 51 240 16 

Itt az elérhető tartomány már a 240.0.0.0-tól – nem meglepő módon – a 
255.255.255.255-ig tart. Ezt az osztályt csak néhány kutatás-fejlesztési szervezet 
használja kísérleti céllal. Ha éles helyen egy ilyen IP címet állítunk be, akkor lehet, 
hogy nem fog megfelelően működni a hálózatunk. 
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Különleges IP címek 

A fentieken kívül alkalmazhatunk még egyes gépek azonosítására más módszereket 
is. Ezek a következők:  

• 0.0.0.0 (csupa nulla cím): „ez a host”, tehát saját magát címezhetjük vele 
• a hálózat része nulla, a host része nem nulla: egy bizonyos host ezen az 

alhálózaton, pl. a 192.168.1.34-es cím (255.255.255.0 hálózati maszkkal) a 
192.168.1.0 alhálózaton jelenti a 34-es gépet, tehát a 0.0.0.34 a jelenlegi 
alhálózaton a 34-es gépet jelöli. Ez feltételezi, hogy mi is az adott 
alhálózatban vagyunk. 

• 255.255.255.255 (csupa 1-es cím): ez a helyi alhálózaton történő adatszórás.  
• A hálózat címe érvényes cím, a host címe pedig csupa 1-es: ez adatszórás a 

távoli hálózaton. Egy ilyen cím például a 192.168.1.255. Ez azt jelenti, hogy a 
csomag, amit küldünk, az a 192.168.1.0-s alhálózaton végez majd 
adatszórást.  

Privát és publikus IP címek 

Az előbbi osztályozáson kívül az IP címeket felosztották aszerint is, hogy milyen 
hálózatra szánják. Ez alapján lettek olyan címek, amelyeket csak magánhálózaton 
lehet használni, és ezekkel az Internetre nem tudnak kimenni, illetve a publikus IP 
címek, amelyekkel tudtak szörfölni a neten. Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a 
fenti osztályokból milyen tartományok esnek a privát részre. 

Osztály Privát IP címek Alapértelmezett 
maszk 

Hálózatok 
száma 

Hosztok száma 
hálózatonként 

Összes hoszt 
száma 

A 10.0.0.0 – 10.255.255.255 255.0.0.0 1 16777214 16777214 
B 172.16.0.0 – 172.31.255.255 255.255.0.0 16 65534 1048544 
C 192.168.0.0 – 192.168.255.255 255.255.255.0 256 254 65024 

További előnye ennek a felosztásnak, hogy kevesebb IP címet kell kiosztani, mivel 
a cégek belső hálózata úgy sem látszik a külvilág felé. A legtöbben manapság ezeket a 
privát címeket használják, és csak az Internetre közvetlenül kapcsolódó eszközök 
kapnak publikus címet.  

Alhálózatok  

Vegyünk egy nagyvállalatot, amelyben több ezer állomás van a céges hálózatban. 
Ennek kiszolgálására tulajdonképpen megfelelne egy B osztályos IP cím, de a 
szervezetben több probléma is felléphet. 
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Először is, feltételezhetjük, hogy nincs egy helyen az összes számítógép, és 
valószínűleg valamilyen hierarchiát akarnak cégen belül kialakítani. Másodszor, egy 
ekkora hálózaton rengeteg szórásos üzenet haladhat végig, ami ilyen mértékben igen 
leterhelheti a hálózatot. Ezért az IP cím kezeléséért felelős szervezet (IETF) úgy 
határozott, hogy megengedi, hogy néhány extra bitet a hostok részéről elvegyenek, 
és egy úgynevezett alhálózati azonosítóként használják. Az alábbi ábrán egy C 
osztályos IP cím egy lehetséges felbontása látható.  

Ennek eredményeképpen tehát az eddigi hierarchiába középre egy harmadik szint 
is beékelődik, ez az azonos méretű alhálózatok szintje. 

Annak érdekében, hogy szemmel is viszonylag könnyen és pontosan be lehessen 
határolni egy IP címet, egy külön jelölést vezettek be: a cím után odaírják egy perjellel 
elválasztva, hogy hány bit alkotja az alhálózati maszkot, tehát hány bit jelöli a 
hálózatot és az alhálózatot. Pl. 192.168.11.24/26 azt jelenti, hogy 24 a hálózat, 2 az 
alhálózat és 6 a hostok címzésére szánt bitek száma. 

Az alhálózatra bontás technikájával nem csak a címeket osztottuk fel, hanem 
létrehoztunk mindegyik tartományban újabb különleges címeket is, mint például a 
hálózatot jelölő csupa nullás, vagy a szórási cím csupa egyes címei.  

A lenti ábrán jól látszik, hogy a szórási cím utolsó oktettje a 0 alhálózat esetén 127, 
mivel binárisan ábrázolva 01111111 lesz, amiből az első az alhálózat, a többi pedig a 
host címe, és ez utóbbit számítjuk csak. 

Alhálózat 
száma 

Hálózat címe Host címtartomány Szórási cím 

0 192.168.1.0/25 192.168.1.1 – 192.168.1.126 192.168.1.127 
1 192.168.1.128/25 192.168.1.129 – 192.168.1.254 192.168.1.255 
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Hálózati és alhálózati maszkok  

Azt eddig még nem tárgyaltuk, hogy egy router hogyan tudja megmondani egy IP 
címről, hogy az melyik hálózatba, vagy ami még nehezebb, melyik alhálózatba 
tartozik? 

Az első kérdés egyszerűen megválaszolható, hiszen egy címről, ha nincsenek 
alhálózatot jelölő bitek, akkor egyértelműen adódik, hogy melyik hálózathoz 
tartozik, hiszen az első oktettje alapján meg lehet mondani. Viszont az alhálózatok 
esetén már trükkösebb a helyzet, hiszen itt a host mezőinek egyes értékeit is 
felhasználjuk, ami alaphelyzetben nem látszik. Ezért vezették be az alhálózati 
maszkokat. Ezek olyan „címek”, amelyek hálózati és alhálózati részén csupa egyes 
szerepel, így egy adott IP címen és a hozzá tartozó maszkon végrehajtott bitenkénti 
logikai ÉS művelettel könnyen kinyerhetjük az alhálózathoz tartozó biteket. 

Az alábbi ábrán ez a művelet látható: 
1100100 01110100 00001101 01101011 
1111111 11111111 11111111 11000000 
1100100 01110100 00001101 01000000 

Decimális ábrázolásban:  
100.116.13.107 

255.255.255.192 
100.116.13.64 

VLAN (Virtual LAN) 

Miért lehet szükség virtuális helyi hálózatokra? 

A helyi hálózat többnyire a fizikailag egymás közelében levő gépek halmazát jelöli. A 
hubokat és switcheket alkalmazó Ethernet révén viszont lehetővé vált, hogy a LAN-
okat ne fizikai közelség, hanem logikai kapcsolódás szerint alakítsák ki. Korábban, ha 
egy vállalat k darab LAN-t akart, akkor vásárolnia kellett k darab switchet. Ha 
pontosan szabályozták és felügyelték, hogy melyik csatlakozót melyik switchbe 
dugják, akkor a LANok tagjait elhelyezkedéstől függetlenül, a szervezeti felépítésnek 
megfelelően lehetett változtatni. Persze, ha két ember ugyanannál a részlegnél, de 
messzebb, más épületben dolgozik, akkor valószínűleg más LAN-hoz fognak tartozni. 
Ez így nem egy tökéletes megoldás, mert körülményes tervezést kíván a 
hálózatépítőktől. 

A rendszergazdák számára több okból is kedvezőbb, ha egy LAN nem a felhasználói 
csoportok fizikai elhelyezkedést tükrözik, hanem az intézmény szervezeti felépítését. 

Az első szempont a biztonság. Sok esetben vannak olyan felhasználói csoportok 
egy vállalatnál (például egy kutatási-fejlesztési részleg), amelyek információit nem 
szeretnénk azon a körön kívül látni. Ilyenkor célszerű őket egy LAN-ba tenni, mert 
így egy fokkal magasabb biztonság érhető el. A vállalati vezetés viszont nem szívesen 
hallja, hogy egy ilyen felosztást csak akkor lehet megvalósítani, ha a részleg összes 
dolgozóját egymás közelébe (pl. szomszédos irodákba) költöztetik, mivel ez igen nagy 
átrendezésekkel járhat. Ezen kívül problémát jelentenek a szervezeti változások, ezek 
ugyanis egy nagyobb cég életében szinte mindennaposak. Viszont, ha a LAN-okat 
fizikai helyük szerint rendeznénk, akkor hatalmas többletmunkával és költséggel 
járna átszervezni a hálózatot. 
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A második szempont a terhelés megosztása. Azokat a LAN-okat, amiket sokkal 
intenzívebben használnak, érdemes lehet elkülöníteni a kevésbé igény bevett 
hálózatoktól. Ha például a kutatási részlegen mindenféle remek kísérletet folytatnak, 
amik felett néha elvesztik az uralmukat és telítődik a LAN-juk, akkor a könyvelési 
osztályon lehet, hogy nem fognak örülni neki, ha az ő hálózatuk erőforrásait is 
igénybe veszik. 

A harmadik szempont az adatszórás kérdése. A legtöbb LAN támogatja az 
adatszórást, és sok felsőbb rétegi protokoll alaposan ki is használja ezt. Ez 
meglehetősen nagy forgalmat generál, így egy rosszul megtervezett hálózaton elég 
sok felesleges adat fog áramolni, ami így szükségtelenül terheli az egész rendszert. 
Ezen kívül, ha egy eszköz meghibásodik, akkor folyamatosan adatszórásos 
üzenetekkel (broadcast storm) áraszthatja el a hálózatot, ami így meg is bénulhat. 

Látható tehát, hogy ha különválasztjuk a logikai és fizikai topológiákat, akkor a 
hálózatunk egyrészt sokkal áttekinthetőbbé, másrészt sokkal költséghatékonyabbá 
válik. Ezen indokok hívták létre a virtuális helyi hálózatokat. 

Gondok a VLAN használatával 

Mivel a VLAN-okat a LAN-ok leváltására vezettük be, jogos lenne az elvárás, hogy a 
switchek nagyjából hasonló feladatokra legyenek képesek, mint a routerek. A 
routereknek három fő feladatát néztük eddig: 

• elválasztja egymástól a szórási tartományokat 
• összeköt távoli hálózatokat 
• forgalomirányítást végez 

Ebből a három pontból az elsőt teljesíti a switch. Az utolsót nem, de nem is várjuk 
el tőle, mert a switchek továbbra is helyi hálózatok kialakításáért felelősek. Viszont a 
switch nem tud átjárást biztosítani két VLAN között, ahogy a routerek LAN-ok között. 
Az eddigi példáinkban olyan eseteket néztünk, ahol ez nem is volt elvárás, de a valós 
életben ez egy természetes igény. Nem beszélve arról, hogy így a VLAN-ba tartozó 
gépek a külvilággal sem tudnak kommunikálni, ami a mai világban (néhány kivételtől 
eltekintve) elképzelhetetlen. 

Megoldás 

A fent említett hátrányt pont az okozza, ami egyben az előnye is a VLAN-nak: a 
VLAN-ok szerinti szegmentálás 2. rétegben történik, a switch pedig nem mérlegel, így 
nem is tudunk neki szabályokat, kivételeket adni. Ezt úgy tudjuk csak áthidalni, hogy 
feljebb lépünk az OSI modellben és rábízzuk a 3. rétegre az összekötést. Ennek az 
összekötésnek három, elég hasonló változata van, mindegyiket meg fogjuk nézni és 
megnézzük, hogy lehet összerakni Packet Tracerben. 

DHCP 

Feladata 
A címkiosztást eddig csak manuális megoldásokkal vizsgáltuk, azaz mi "pötyögtük 
be" egyesével, hogy az egyes host-ok és router-ek milyen IP-címeket vegyenek fel a 
különböző interfészeken. Ez kis hálózatok esetén könnyen kivitelezhető, és talán 
nincs is értelme az automatizálásnak. Azonban nagy méretű topológiák esetében a 
statikus IP-címkiosztás igen komoly fejtörést okozhat a rendszergazdák számára. 
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Erre a problémára ad egy kényelmes megoldást a DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) protokoll, melyet magyarul automatikus címkiosztásnak is neveznek. 

DHCP konfiguráció 
A rendszergazdák a router-ek IP-címeit jellemzően statikus módon adják meg, ezzel 
azokat fixálják, így például az átjáró állandó. Viszont az azonos alhálózatban levő 
host-ok már automatikus címkiosztással kapnak IP-címeket, azaz DHCP-vel. A DHCP 
lehetővé teszi, hogy egy host automatikus felvegyen magának egy IP-címet. Az, hogy 
melyik IP-címet veszi fel az adott host, az konfiguráció kérdése. Lehetőség van arra 
is, hogy egy host a hálózathoz csatlakozáskor mindig ugyanazt az IP-címet kapja meg, 
de lehetőség van ún. temporális IP-címekkel is dolgozni, amelyek mindig 
felszabadulnak, ha a host lecsatlakozik a hálózatról. A DHCP-vel elérhető, hogy akár 
egy IP-címhez tartozó specifikus maszk is hozzárendelődjön az interfészhez, akár az 
átjáró címe is vagy akár egy lokális DNS-szerver címe is. 

DHCP működése 
A DHCP - hasonlóan a korábban tanult protokollokhoz - egy kliens-szerver protokoll. 
A kliens a hálózathoz újonnan csatlakozó host lesz, a szerver pedig egy ún. DHCP 
szerver. A legegyszerűbb esetben, mint alhálózatban található egy ilyen DHCP 
szerver. (Amennyiben mégsem, olyankor egy ún. DHCP relay-agent az (jellemzően egy router), 
aki ismeri a DHCP szerver címét (3. ábra)). 
 

 
DHCP szerver relay-agent-tel megvalósítva 

Példánkban a legegyszerűbb esetet vizsgáljuk, azaz amikor van az alhálózatban egy 
DHCP szerver (nincs szükség relay-agent-re). Az automatikus címkiosztás 4 lépésből 
áll (lásd: 4. ábra). 
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1. lépés: DHCP szerver felderítés 
Az újonnan érkező kliensnek meg kell 
találnia a DHCP szervert. Ezt egy UDP 
kapcsolaton keresztül valósítja meg a 
kliens, mégpedig egy beágyazott 
DHCP felderítő üzenetet (DHCP 
discover message) küld a 67-es 
portra. (A yiaddr mező a "your IP 
address"-re utal.) Ki a cél? Erről nincs 
információnk, még arról sem, hogy 
melyik alhálózatban található. Épp 
ezért kiküldi az üzenetet egy szórásos 
címre (255.255.255.255), amelyet 
mindenki meg fog kapni, és elküldi a 
yiaddr mezőben a 0.0.0.0-t (azaz 
még nem kapott IP-címet). 
 
2. lépés: DHCP szerver ajánlás(ok) 
A DHCP szerver fogadja a szórásos 
címre küldött üzenetet, és válaszol 
egy DHCP ajánló üzenettel (DHCP 
offer message). Ismét felmerül a 
kérdés, hogy kinek küldje el? Ő is a 
szórásos címet választja 
(255.255.255.255), de a port szám, 
amelyre küldi az üzenetet az a 68-as. 
Az ajánló üzenet már tartalmazza a 
kínált IP-címet (223.1.2.4), tranzakciós 
azonosítót (hogy a kliens meg tudja 
különböztetni, hogy mely DHCP 
szerver válaszolt, ha esetleg több is van az alhálózatban), illetve egy Lifetime 
mezőt, mely az IP-cím érvényességének idejét határozza meg. Ez az érvényességi idő 
jellemzően több óra vagy akár nap is szokott lenni. 
 
3. lépés: DHCP kérés 
A kliens fogadja az ajánlatot (vagy ajánlatokat, ha többet is kapott), és választ. A 
választás egy DHCP kérés üzenettel (DHCP request message) rögzítődik, melyet 
visszaküld ismét a szervernek, de itt már ismert a szerver helyi IP-címe. Ebben 
rögzítődik a konfiguráció. 
 
4. lépés: DHCP ACK 
A szerver fogadja a kérést, és visszaválaszol egy DHCP ACK üzenettel (DHCP ACK 
message), mellyel megerősíti a kért paramétereket. 
 
Amikor a kliens megkapja a DHCP ACK üzenetet, a 4 lépéses folyamat véget ért, és 
felveheti a felkínált és elfogadott IP-címet a rögzített időtartamra. Előfordulhat 
természetesen, hogy a kliens a határidőn (Lifetime) túl is szeretné a címet 
használni. Erre egy ún. "megújító" (renew) mechanizmust kínál a DHCP protokoll. 
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Hálózati címfordítás 
Az eddigi modelljeinkben egy hálózaton belül elhelyezkedő eszközökkel 
találkoztunk, melyek egy vagy néhány routeren keresztül közvetlen kapcsolatban 
álltak egymással, köztük az adatáramlás folytonos volt. 

A valóságban azonban a helyi hálózatok sokszor kényszerülnek a külvilággal 
kapcsolatot létesíteni, a külvilág felé küldeni, vagy onnan fogadni csomagot. Ebben 
az esetben viszont a világon minden számítógépnek egyedi IP címmel kellene 
rendelkeznie a forgalom lebonyolítása érdekében, melynek kivitelezése IPv4-es 
címekkel lehetetlen. Az IPv6 protokoll hivatott kiváltani és megoldani ezt a 
problémát, de ameddig az IPv4 is használatban van, szükségesek átmeneti 
megoldások. Az egyik ilyen módszer a hálózati címfordítás (Network Address 
Translation, röv. NAT), mely az OSI modell 3. rétegében működik. 

Használjunk tehát minden helyi hálózatban egymástól független, privát IP 
címkiosztást. Ebben az esetben a világ bármely hálózata használhat bármilyen 
címkiosztást, melyek akár egymással megegyezőek is lehetnek. Ezen privát címek a 
külvilág számára rejtettek lesznek, vagyis ezek az IP címek nem hagyják el a belső 
hálózatot. 

Ekkor viszont, amint a külvilággal szeretnénk kommunikálni, szükség lesz egy 
(vagy több) olyan, úgynevezett nyilvános címre, mely(ek) segítségével a belső 
hálózatbeli gépek a külvilággal kommunikálni képesek. Ezek a nyilvános címek 
minden belső hálózatban elhelyezkedő gép számára elérhetőek, használhatóak. A 
belső címek a külső hálózatba lépéskor erre a nyilvános címre fognak fordulni, tehát 
a külvilág számára a nyilvános cím lesz látható. Emiatt a hálózat felé érkező csomagok 
is ezeket a nyilvános címeket fogják használni. A privát és nyilvános címek fordítása 
a routerek feladata. 

Network Address Translation 

Az a folyamat, mely során a privát címek Interneten irányítható, nyilvános címekké 
alakulnak, a hálózati címfordítás (NAT). A belső, privát címeket helyi, míg a külső, 
nyilvános címeket globális címeknek nevezzük. 

A hálózati forgalom során ekkor elkülönül a hálózaton belüli, és az azon kívüli 
kommunikáció. A belső hostok között, egymásnak küldött csomagok ez után is privát 
címeket fognak használni, a más hálózatokra küldött csomagok esetén szükséges a 
címfordítás. Mikor a belső hálózatból a külvilág felé történik a csomagküldés, akkor a 
helyi címek fordulnak globális címekre, mikor pedig a külső hálózat felől érkezik a 
csomag, akkor a globális címek fordulnak helyi címekre a forgalomirányító 
segítségével. Az átjáró (default gateway) elérésekor a belülről küldött csomagokban 
a forgalomirányító a saját nyilvános IP címére cseréli a csomag forrásában található 
privát IP címet. Ezt a nyilvános címet (adott esetben többet) a forgalomirányító az 
internetszolgáltatótól kapja.  

A hálózati címfordítás működése 

A címfordítás hasonlít a vállalati telefonrendszer működéséhez. Ahogy a cég 
folyamatosan veszi fel az embereket, egy ponton túl nem vezetnek minden dolgozó 
asztalához külön külső telefonvonalat. Ehelyett olyan rendszert használnak, amely 
lehetővé teszi, hogy a vállalat minden dolgozójához egy melléket rendeljen. A 
dolgozók egymást hívhatják csak a mellék tárcsázásával, kívülről pedig egy központi 
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számot hívnak, ahol kapcsolják a kívánt melléket. A cég ezt gond nélkül megteheti, 
mert az összes dolgozó egyidejűleg nem akar telefonálni. A belső hívószámok 
használatával a cégnek kevesebb külső vonalat kell vásárolnia a telefontársaságtól. A 
NAT is hasonlóképpen működik. 

 
3. ábra A NAT alapelemei 

A fenti példában a forgalomirányító nyilvános címe tölti be a „központi szám” 
szerepét, melyet a külső hálózatok elérnek. Erre az IP címre érkezik minden, a 
hálózatba érkező csomag, és ezt az IP címet adja a forgalomirányító minden, a 
hálózatból távozó csomag fejlécébe, mint forrás. Ettől függetlenül a hálózaton belüli 
eszközök a saját „mellékjeiken” – vagyis a privát IP címeiken – változatlanul elérik 
egymást, és általában kevés lesz az olyan eszköz, mely egyszerre szeretne a külvilág 
felé kommunikálni. 

Az RFC 1918 referencia által meghatározott privát IPv4 címtartományok a 
következők: 

• A osztály: 10.0.0.0 - 10.255.255.255 

• B osztály: 172.16.0.0  -  172.31.255.255 

• C osztály: 192.168.0.0  - 192.168.255.255 

Az IPv6 privát címtartományokat az RFC 4193 referencia írja le. 

Előnyök, hátrányok 

A NAT sok esetben hasznos fegyver, például, ha a hálózat egy részét az Internet elől 
szeretnénk elrejteni, vagy ha IPv4 címeket szeretnénk megspórolni, de kisebb 
hálózatokon egy Internet kapcsolat megosztására is használható a gépeink között, 
egyetlen nyilvános IP cím elfoglalásával. 

Bár a NAT használható nyilvános IP címekkel épp úgy, mint a privát (RFC 1918 
szerinti) címekkel, a leggyakrabban akkor használjuk, ha egy eszköz címét el 
szeretnénk rejteni, és helyette inkább a routerét használni a külvilággal történő 
kommunikáció során. Szükség van a NAT használatára akkor is, ha nincs elegendő 

https://tools.ietf.org/html/rfc1918
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elérhető publikus IP cím a belső hálózatunk számára, és egyes eszközöket védetté 
akarunk tenni az Internet felől érkező kérések ellen (NAT Overload).  

Az IPv4-es címek száma miatt nincs is lehetőség arra, hogy minden egyes eszköz 
rendelkezzen saját privát és nyilvános címmel is egyaránt, és ez nem is megfelelő 
eljárás sok esetben. Néha azonban mégis szükséges lehet, hogy a hálózatbeli hostok 
rendelkezzenek mind helyi, mind globális címekkel, ekkor használható 1:1 NAT. 

A NAT előnyei közé sorolható tehát, hogy segít az IPv4-es címek 
megtakarításában. Plusz megbízhatóságot és skálázhatóságot is vihetünk a 
hálózatunkba, ha egyszerre többféle globális címtartományt, tartalék 
címtartományokat, stb. implementálunk. Átláthatóbbá, konzisztensebbé tehetjük a 
hálózati címkiosztásunkat a NAT használatával. Végül, de nem utolsó sorban pedig 
egy plusz biztonsági tényező, mivel a belső hálózatbeli hostok teljes mértékben 
elrejthetővé válnak a külvilág elől. 

Természetesen a számos előnye mellett hátrányai is akadnak a hálózati 
címfordításnak. Egyes eszközök, hostok például limitálják az egy forrásból érkező 
kapcsolatok számát, így problémát okozhat, ha több host akar ugyanarra a külső 
hostra kapcsolódni. Mivel a belső hálózatbeli hostok külső hálózatok hostjai számára 
nem elérhetőek, a pont-pont összeköttetéseken alapuló alkalmazások és protokollok 
nem feltétlen fognak megfelelően működni. Ebből kifolyólag egyes, külső hálózatból 
indított TCP és UDP kapcsolatok sem lesznek használhatóak. Ugyanígy gondot 
okozhat az IP trace, a távoli elérés/vezérlés, vagy egyes tunneling protokollok 
használata is. 

Hálózati forgalomirányítás 
A forgalomirányítási szabályok három fő részből állnak: célhálózat címe, odavezető 
útvonal következő pontja és az odavezető útvonal költsége. 

Célhálózat címe 

Minden szabályban benne van, hogy melyik hálózat felé tartó csomagokra érvényes, 
ezt a célhálózat címével adhatjuk meg. Az előző, IP címekről szóló anyagból tudjuk, 
hogy egy hálózatot a hálózat címével és a hozzá tartozó alhálózati maszkkal adhatunk 
meg egyértelműen. A szabály felvétele után, ha érkezik a routerhez egy olyan csomag, 
ami nem közvetlenül csatlakozó hálózat felé tart, akkor a router a csomagban 
található IP címből az alhálózati maszk segítségével (bitenkénti logikai ÉS művelettel) 
megállapítja a célhálózat címét, majd pedig kikeresi, hogy melyik szabály vonatkozik 
rá. (Ha nem találja, és nem adtunk meg neki alapértelmezett viselkedést, akkor 
eldobja.) 

Útvonal költsége 

Egy routertől egy hálózatba több út is vezethet egyidőben. Ezek közül a router úgy 
választ, hogy megnézi, melyik a legkisebb költségű útvonal. Ezt a költséget nem 
nekünk kell majd megadni, hanem forgalomirányító protokollok (algoritmusok) 
fogják kiszámolni, ezekről a későbbi fejezetben részletesebben beszélünk. 

Útvonal következő pontja 

Az internetet a feltalálásakor úgy tervezték, hogy minél kevésbé legyen sebezhető. 
Ennek az egyik módja az volt, hogy az egyes hálózatok között nem csak egy közvetlen 
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kapcsolat legyen, hanem több elérhető útvonal is. Így, ha az egyik tönkremegy vagy 
megsemmisül, akkor a kommunikáció még folytatódhat. A hálózatokat 
elképzelhetjük egy gráfként: a gráf csomópontjai a routerek, a gráf élei pedig a 
routerek közötti közvetlen összeköttetések. 

Emiatt a tagoltság miatt egy forgalomirányítási szabály az nem azt adja meg, hogy 
egy hálózattól egy másikig milyen úton jutok el, hanem mindig csak egy lépéssel 
közelebb irányít a célhoz. (Lehet, hogy amíg egyik routertől átjut a másikig, 
megszűnne az az útvonal, amit eredetileg használni akart.) 

Statikus forgalomirányítás 
Statikus forgalomirányítás esetén mi határozzuk meg, hogy melyik célhálózatba tartó 
csomag melyik másik csomópontra (next hop) legyen továbbküldve az aktuális 
routerről, és ez a szabály egészen addig életben is marad, amíg azt a rendszergazda 
nem változtatja meg vagy nem törli. (Ezért hívják statikusnak.) Az útvonal hosszának 
csak akkor van szerepe, ha egy hálózatba több útvonal is megy. Viszont a statikus 
módnak éppen az a lényege, hogy konkrétan meg vannak határozva az irányok, így 
ebben az esetben útvonal költségre nem lesz szükség. 

A statikus forgalomirányításnak van néhány kézenfekvő előnye. Egyrészt, a 
routernek nem kell „gondolkodnia”: ha van szabály, tartsuk be, ha nincs, dobjuk el a 
csomagot. Ez erőforrást takarít meg a routernek. Másrészt kézben tarthatjuk vele az 
egész hálózatot, mivel mi határozzuk meg a csomag irányát. 

Ha kicsit belegondolunk, ezek a fenti előnyök csak akkor elérhetők, ha a teljes 
hálózathoz van hozzáférésünk, valamint viszonylag kicsi a hálózat. Ez a két pont nagy 
kiterjedésű hálózatokra (pl. az Internet) nem teljesül, így ott nem praktikus a statikus 
forgalomirányítás a következők miatt: 

• Nagy rendszereknél sok router és sok lehetséges hálózat van, emiatt nem 
egyszerű kitalálni a szabályokat, és sok idő a beállítása. 

• Ha változik a hálózat topológiája, akkor nagy munkával jár átállítani a 
forgalomirányítást (ugyanis mindet „kézzel” kell módosítani). 

• Esetenként akár nagyon nehezen követhető a hálózat működése. 
• Nem eredményez optimális forgalomelosztást, a szabályok nem veszik 

figyelembe a pillanatnyi állapotot. 

Ezekből egyértelműen látszik, hogy bizonyos méret és bonyolultság felett nem éri 
meg statikus forgalomirányítást használni, így inkább automatikus módszereket 
részesítenek előnyben a hálózat tervezői. 

Dinamikus forgalomirányítás 
A fenti gondolatmenet következményeként felmerül az igény, hogy használjunk 
valamilyen algoritmust, ami majd megkeresi és beállítja helyettünk a routereket. Egy 
ideális forgalomirányító algoritmusnak az alábbiakat kell teljesítenie: 

• Könnyen beállítható: a hálózatot gyorsan működésbe tudjuk hozni 
• Könnyen karbantartható: nagy hálózatban gyakoriak a hibák, így minél 

kevesebb munkával járjon a javítás, konfiguráció 
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• Hibatűrő: ha a hálózat egy bizonyos része hibás, a forgalom a többi részen 
ne álljon le 

• Skálázható: lehessen könnyen új eszközöket beépíteni úgy, miközben a 
beállításokhoz ne, vagy ne nagyon kelljen hozzányúlni 

• Hatékony: ossza szét a terhelést a hálózaton, ugyanakkor próbáljon minél 
rövidebb útvonalakat találni. 

A forgalomirányító algoritmusoknak két fő fajtája létezik: távolságvektor alapú és 
kapcsolatállapot alapú. A félév során gyakorlaton csak a távolságvektor alapúval 
fogunk foglalkozni. 

Távolságvektor alapú protokollok 
A távolságvektor alapú forgalomirányításnál az algoritmus a routerektől származó 
információt két szempont szerint értékeli: 

• Milyen távol van hálózat a forgalomirányítótól? (Távolság) 
• Milyen irányba kell a csomagot továbbítani a hálózat felé? (Vektor) 

A távolságot itt nem fizikai távolságként értjük, hanem különböző tényezőkből 
származtatott (esetleg súlyozott) mértékként. Ezek a tényezők a következők 
lehetnek: 

• Ugrások száma 
• Adminisztratív költség 
• Sávszélesség 
• Átviteli sebesség 
• Késleltetések valószínűsége 
• Megbízhatóság 

Az útvonal vektor összetevője pedig az adott útvonalban a következő csomópont IP 
címe. 

A távolságvektort úgy is elképzelhetjük, mint egy jelzőtáblát a kereszteződésben, 
ami mutatja, hogy melyik irányban és milyen messze található a cél. Az út mentén 
pedig további táblák találhatóak, és ahogy közeledünk a cél felé, a távolság egyre 
csökken. 

Minden távolságvektor alapú forgalomirányítást használó forgalomirányító az 
általa ismert irányítási információkat elküldi a szomszédjainak. Ezt az információt a 
szomszédok magukra vonatkoztatják (azaz megnövelik az út távolságát), ezzel jelzik, 
hogy innen már ennyivel nagyobb költséggel elérni az adott hálózatot. Ezután tovább 
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küldik az ő szomszédjaiknak, és így tovább. Végül minden router a szomszédos 
routerek információi alapján „tanulja meg” az egyes hálózatok távolságát. 

A példa kedvéért nézzük meg a fenti ábrát. Az R2 az R1-től kap információt. R2 
megnöveli a kapott táblában szereplő költségértékeket, majd tovább küldi a 
szomszédjainak, jelen esetben R3-nak és R4-nek, így végül kialakul egy összegzett 
távolság. Miután kialakult minden router számára egy forgalomirányítási tábla, a 
hozzá érkező csomagokat ez alapján továbbítja: kikeresi a táblából a legjobb irányt és 
arra küldi. 
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Szállítási réteg 
A szállítási réteg az alkalmazási és a hálózati réteg között helyezkedik el. A fő feladata, 
hogy logikai kapcsolatot biztosítson hálózati alkalmazások között. Azaz, az 
alkalmazások szemszögéből úgy tűnik, mintha a két alkalmazás közvetlen 
összeköttetésben lenne, miközben a másik alkalmazás futhat egy világ másik felén 
lévő gépen is. Ennek köszönhető, hogy a hálózatok anélkül kommunikálhatnak 
egymással, hogy törődniük kellene az átviteli közegekkel. 

Példa: Nézzük meg a szállítási réteg szerepét egy példán keresztül. Tegyük 
fel, hogy van két nagyvállalat a világ két különböző pontján. Az egyik cég 
igazgatója egy kézzel írott levelet szeretne eljuttatni a másik igazgatónak. 
Miután megírta a levelet, odaadja az asszisztensének, hogy juttassa el a 
megfelelő helyre. Az asszisztens ezután elmegy a postára, feladja a 
küldeményt, a posta eljuttatja a másik céghez, ahol a másik igazgató titkára 
felviszi a főnökének a borítékot. 

Ebben a példában az igazgató volt a „folyamat” vagy „alkalmazás”, a cég székháza 
a hoszt, a posta a hálózati réteg, az asszisztens pedig a szállítási réteg. A szállítási 
rétegnek köszönhető, hogy az igazgatónak nem kell törődnie olyan részletekkel, mint 
például azzal, hogy a levelet postán vagy futárszolgálattal továbbítjuk a két székház 
között, vagy hogy hogyan kell megcímezni a borítékot. 

Alapfogalmak 
Mielőtt belevágnánk a szállítási réteg két legismertebb protokolljának a tárgyalásába, 
vegyünk át néhány alapfogalmat, amik elkerülhetetlenek a fejezet megértéséhez. 

Beágyazódások: üzenet, szegmens, csomag, keret 

Amikor egy alkalmazás üzenetet szeretne küldeni egy másik gépen futó 
alkalmazásnak, akkor ezt az 
üzenetet átadja a szállítási 
rétegnek. Ez az üzenet 
többnyire nagy méretű, ezért a 
szállítási réteg feldarabolja 
kisebb, egységnyi méretű 
darabokra. Ezután minden 
darabnak létrehoz egy-egy 
szegmenst, amibe beágyazza 
az adatot, valamint ellátja a 
továbbításhoz szükséges 
információkkal. Ezután a 
szállítási réteg továbbadja a szegmenseket a hálózati rétegnek, aki ezt tovább 
darabolja és csomagokat hoz létre belőlük. Ebben a rétegben is minden csomag 
további fejléceket kap. Végül a csomagokból az adatkapcsolati réteg a fizikai réteg 
által továbbítható kereteket készít. 
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IP és a „best effort” 

Az IP a hálózati réteg (internetréteg) legelterjedtebb protokollja. Az IP felelős azért, 
hogy a csomagok a hálózaton átjussanak egyik hosztról a másikra. Azonban az IP-nek 
van két nagy hiányossága. 

Egyrészt ez a protokoll csak egy „legjobb szándékú” szolgáltatást tud nyújtani. Ez 
annyit tesz, hogy nem ad garanciát a sikeres továbbításra, de azért megteszi a tőle 
telhetőt. Nem garantálja, hogy a csomagok hibátlanul, helyes sorrendben érkeznek 
meg, sőt, azt sem garantálja, hogy egyáltalán célba ér a csomag. Tehát azt 
mondhatjuk, hogy az internetprotokoll egy megbízhatatlan szolgáltatást nyújt. 

Példa: Ha az előző példánkban az asszisztens volt a szállítási réteg, akkor a posta a 
hálózati réteg. Könnyen belátható az analógia: a posta sem tudja garantálni, hogy ha két 
levelet egymás után adunk fel, akkor azok azonos sorrendben érkezzenek meg. Nincs 
garancia arra sem, hogy megérkezik, illetve arra sem, hogy nem sérül meg a levél 
továbbítás közben. 

A protokoll második hiányossága az, hogy az IP csak hoszt-hoszt közötti átvitellel 
foglalkozik, viszont egy hoszton futhat egyszerre több szolgáltatás is (mondjuk 
egyszerre böngészünk, torrentezünk és töltünk le valamit FTP segítségével). A fogadó 
eszközön a beérkező csomagokat a szállítási réteg osztja szét a futó alkalmazások 
között. 

Példa: Az előző levélküldős példára visszatérve: a posta (~hálózati réteg) csak az 
épületig viszi el a levelet, de hogy az épületen belül melyik levél kinek szól, az már az 
asszisztensnek a feladata (~szállítási réteg). 

A szállítási réteg TCP protokollja a fenti hiányosságokat elfedi a felsőbb rétegek 
elől. A másik gyakori protokoll, az UDP viszont csak multiplexálást (ld. következő 
alfejezet) és hibadetektálást végez, a többi problémára nem ad megoldást. 

Multiplexelés, socketek, portszámok 

Minden egyes, hoszton futó folyamatnak lehet egy vagy több socketje. Amikor egy 
hosztra beérkezik egy szegmens, akkor a szállítási réteg nem közvetlenül a 
folyamathoz juttatja azt el, hanem a megfelelő sockethez. Hogy azonosítani tudja, 
melyik csomagot melyik sockethez kell küldeni, minden socket rendelkezik egy 
portszámmal, ami az adott hoszton egyértelműen azonosítja azt. Ezek a portszámok 
a szegmens küldésekor kerülnek bele a szegmens fejlécébe, fogadáskor pedig innen 
tudja kiolvasni a fogadó hoszt szállítási rétege. 

A portszámok 16 bitesek, azaz 0 és 65 535 közötti értéket vehetnek fel. Ezek közül 
az első 1024 (0-1023) az úgynevezett „well known” portok, amik foglaltak a 
leggyakoribb hálózati alkalmazások számára. Ilyenek például: 

80 HTTP 21 FTP 

25 SMTP 110 POP3 

Ha saját hálózati alkalmazást szeretnénk írni, akkor 1024-től kezdve 
használhatunk portokat, hogy ne ütközzünk a foglal portszámokkal. 
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UDP 
Az IP előző fejezetben leírt hátrányai közül az UDP csak egyet old meg ténylegesen 
(multiplexelés), illetve egyet részlegesen (hibadetektálás). 

Egy UDP szegmens két portszámot (forrás és címzett portszáma) és két rövid 
információt (hossz és ellenőrző összeg) tárol csak, ezt leszámítva olyan, mintha 
közvetlenül a hálózati réteggel állnánk kapcsolatban. Ez kisebb csomagméretet és 
gyorsabb küldést tesz lehetővé, viszont megoldatlanul hagyja az IP 
megbízhatatlanságából eredő problémákat: a csomagvesztést, a nem garantált 
sorrendet és a hibás kereteket. Az alábbi ábrán látható, hogy milyen mezőkkel 

rendelkezik. 

A fenti tulajdonságok miatt az UDP is megbízhatatlan továbbítást biztosít, azonban 
megvannak az előnyei a TCP-hez képest (lásd az összehasonlító alfejezetet). 

TCP 
A TCP protokoll képes arra, hogy helyrehozza az alsóbb rétegek 
megbízhatatlanságából eredő hibákat és a felsőbb rétegek számára megbízható 
kapcsolatot nyújtson, ehhez viszont valamennyi kompromisszumra lesz szükség. 

Egyrészt, a TCP szegmensek sokkal több pluszinformációt tárolnak, mint az UDP, 
így nagyobb lesz a csomagméret is. Az alábbi ábrán látható, hogy milyen mezőkből áll 
össze egy TCP szegmens. 

Ezek jelentései: 

• Source port, Destination port: hasonlóan az UDP-hez, a küldő és a fogadó 
socket portszámát tárolja 

• Sequence number, Acknowledgement number: a visszaigazoláshoz 
szükséges mezők (ld. később) 

• Data offset (header length): azt jelzi, hogy milyen hosszú a header (tehát a 
teljes csomagban hol kezdődik az adat). 
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• Reserved: nem használt, későbbi használatra tartják fenn 
• Jelző mezők: 

o ACK: jelzi, hogy az acknowledgement mező helyes, tehát az adott 
szegmens visszaigazolt egy küldést 

o RST, SYN, FIN: kapcsolat felépítésekor használt mezők 
o PSH, URG: ezek a mezők a gyakorlatban nem használatosak 

• (Receive) window: adatfolyam vezérléshez használjuk, most nem beszélünk 
róla részletesen 

• Internet checksum: hasonlóan az UDP cheksum mezőjéhez, a szegmens 
helyességét ellenőrzi 

• Urgent data pointer: gyakorlatban nem használjuk (az URG jelzővel együtt 
használnák) 

• Options field: Nem mindig van kitöltve és változó méretű lehet. Nagysebességű 
hálózatoknál használja a küldő és a fogadó a szegmensméret (MSS) 
egyeztetésére 

• Padding: kitöltő rész. A szegmens fejrészének mindenképp 32bites határon kell 
végződni, azonban az options mező változó hossza miatt egy ritkán teljesül. 
Hogy a header 32bites határon végződjön, a hiányzó helyet csupa nullával tölti 
fel. 

Kapcsolat felépítése 

Egy TCP adattovábbításnak egy nem túl érdekes, ugyanakkor nagyon fontos része a 
kapcsolat felépítése. Ez egy háromlépéses folyamat, melynek során adat nélküli TCP 
szegmenseket küld egymásnak a két hoszt (kliens és szerver) és megállapodnak az 
átvitel részleteiről. A három lépés miatt szokták ez a folyamatot „Three-way 
handhsakenek” is hívni. 

1. lépés: A kapcsolat kezdeményezője (kliens) küld egy adat nélküli TCP 
szegmenst. Ennek csak a SYN nevű header mezője van 1-re állítva. Ezt a 
csomagot szokták SYN csomagnak is nevezni. Emellett a küldő 
véletlenszerűen választ egy kezdeti Sequence numbert, amit betesz ennek a 
csomagnak a megfelelő mezőjébe (legyen egy client_sn). 
2. lépés: Ha a SYN csomag megérkezik a fogadóhoz (szerver), a fogadó 
előkészíti a TCP buffert a fogadásra, valamint visszaküld egy válaszszegmenst. 
Ebben a szegmensben szintén nincs adat, hanem három nagyon jelentős 
információ. Először is, a SYN mező itt is 1-re van állítva. Másodszor, az 
Acknowledge number mezőt beállítja client_sn + 1 értékre. Ezután a szerver is 
választ magának véletlenszerűen egy Sequence numbert (legyen ez serv_sn), és 
azt is beleteszi a csomagba. Ezt a csomagot szokták SYNACK szegmensnek is 
nevezni. 
3. lépés: Ha a kezdeményező kliens megkapta a SYNACK szegmenst, akkor ő 
is felkészül az adatok fogadására (a TCP kapcsolat kétirányú, tehát lehet 
adatmozgás a szerver felől is), előkészíti a TCP buffert és visszaküld egy 
szegmenst, amiben a SYN mező 0 (ugyanis a kapcsolat már elkészült), az 
Acknowledgement mezőt pedig beállítja serv_sn + 1 értékre. 
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Ha ez a három lépés sikeresen lejátszódott, akkor innentől kezdve a kliens és a szerver 
küldhetnek egymásnak adatokat. Ezekben a szegmensekben a SYN mező már végig 0 
lesz. 

Ha befejeződött az adattovábbítás, akkor le kell zárni a kapcsolatot. Záráskor a 
kliens küld egy speciális szegmenst a szervernek, amiben szintén nincs adat, de a 
header FIN mezője 1-re van állítva. Ha a szerver megkapta ezt a szegmenst, akkor 
tudomásul veszi és válaszul küld egy ACK szegmenst. Majd ezután elküldi a saját FIN 
szegmensét, amit a kliens szintén egy ACK szegmenssel nyugtáz. 

A gyakorlati részben meg fogunk nézni egy konkrét példát egy TCP kapcsolatra, 
mely után világosabb lesz a protokoll működése. 

Visszaigazolás 

A TCP protokoll úgy biztosítja az összes csomag megérkezését, hogy visszacsatolást 
(nyugtázást) küld a megérkezett szegmensekről. A visszacsatolást a TCP csomag 
fejlécének Sequence number és Acknowledgement number mezőivel valósítja meg. A TCP 
úgy veszi, hogy az adat, amit küldeni szeretnénk, az egy rendezett bájtfolyam. Éppen 
ezért, a Sequence number mező azt jelzi, hogy ebben az adott szegmensben a 
bájtfolyam hányadik bájtjától található adat. Tegyük fel, hogy 5000 bájt hosszú adatot 
szeretnénk továbbítani, az MSS (Maximum Segment Size) értéke pedig 1000 bájt. 
Ekkor a küldő 5 szegmensre fogja feldarabolni az adatot, az első szegmensnél a 
Sequence number 0 lesz, a másodiknál 1000 és így tovább. 

Az Acknowledge number mezőben jelezzük azt, hogy rendben megérkezett-e a 
küldött adat? A fogadó ebbe a mezőbe azt a bájtszámot írja, aminek következnie kell. 
Pl. ha 500 bájtos szegmenseink vannak és 0-tól kezdődik a számozás, akkor ha 
megérkezett az első szegmens, akkor a fogadó a válaszként küldött szegmens 
acknowledgement mezőjébe az 500-at fogja írni, jelezve, hogy „Az 500 előtti adatok 
mind megérkeztek, jöhet az 500.”. 

Tegyük fel, hogy megkaptuk az első szegmenst (tehát a bájtokat 0-tól 499-ig), majd 
ezután kapunk egyet, aminek a Sequence number értéke 1000. Ez azt jelenti, hogy 
kimaradt egy szegmensünk, ami a 500-999 bájtokat tartalmazta. Ilyenkor az 
Acknowledge number ismét 500 lesz, mert a TCP mindig csak a folytonos bájtfolyamot 
nyugtázzuk le (ezt hívják kumulatív nyugtázásnak). 
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Azt, hogy mi történjen akkor, amikor előbb kapunk meg egy későbbi szegmenst, a 
TCP hivatalos dokumentációja nem rögzíti, hanem az alkalmazás készítőjére bízza. 
Egyik megközelítés, hogy az ilyen szegmenseket eldobjuk és mindig csak annyit 
tartunk meg, amennyit lenyugtáztunk. Ez egyszerűsíti a fogadást, mert nem kell 
később sorba rendezni a fogadott szegmenseket, viszont pazarolja a sávszélességet. 
Ezért a gyakorlatban az ilyen „lyukas” szegmenseket inkább eltárolják és a később 
megérkező szegmensekkel betöltik ezeket a „lyukakat”. 

Újraküldés (retransmission) 
Ahogy az elején említettük, a TCP megbízható kapcsolatot biztosít. Ez annyit tesz, 
hogy ha egy alkalmazás kiolvas egy adatfolyamot a fogadó TCP bufferéből, akkor az 
legyen hibátlan, hiánytalan és sorrendhelyes. 

Az előző alfejezetben láthattuk, hogy a fogadó minden helyesen fogadott 
szegmens után nyugtázza, hogy eddig hány bájtot fogadtunk helyesen. Ha a küldő azt 
látja, hogy egy korábbi szegmensről kapott nyugtát, akkor onnan tudja, hogy egy 
későbbi csomag vagy elveszett, vagy hibásan érkezett meg, ezért újraküldi azt (ezt 
nevezzük retransmissionnek). Azonban ennél a megoldásnál egy esetet figyelmen 
kívül hagytunk: mi van akkor, ha a nyugta veszik el? Ilyenkor a protokollunk 
megakadna, mert nem tudja, hogy honnan kezdve küldheti a következő szegmenst. 
Azonban a TCP-nek erre is van megoldása. 

A küldő a szegmens kiküldésekor elindít egy időzítőt. Ez az időzítő a csomag 
várható „roundtrip time” értékére lesz beállítva. Ez nagyjából annyi idő, amennyi idő 
alatt oda kéne érnie a szegmensnek és vissza kéne érkeznie a nyugtának a küldőhöz. 
Ha ez az időzítő lejár, és ez idő alatt nem érkezett vissza nyugtázó szegmens, akkor 
újraküldi a szegmenst. 

Bár ez a fenti megoldás helyesen működik (megérkezik minden csomag helyesen), 
a hálózat kihasználtsága nagyon alacsony, mivel a következő szegmens küldésével 
meg kell várni az előző nyugtát. Ezért a küldő a nyugta visszaérkezéséig több 
szegmenst is elindít, majd a nyugták megérkezése után folytatja a küldést. Ezzel a 
megoldással fel lehet gyorsítani az átvitelt. Ezekkel az algoritmusokkal gyakorlaton 
nem foglalkozunk, előadáson bővebben elő fognak kerülni. 

Folyam vezérlés (flow control), Torlódás-vezérlés (congestion control) 

Már többször említésre került, hogy a fogadó a beérkező csomagok számára fenntart 
egy buffert, ahol gyűjti a beérkező csomagokat, amíg az azt váró alkalmazás nem 
olvassa be őket. Ha a küldő gyorsabban küldi a szegmenseket, mint ahogy a fogadó 
azt fel tudja dolgozni, a fogadó buffere túlcsordulhatna. Ezért a fogadó mindig 
tájékoztatja a küldőt arról, hogy mennyi szabad hely van jelenleg, így a küldő 
szabályozni tudja, hogy mennyit és milyen ütemben küldjön. 

A folyam vezérléshez hasonló, de más célt szolgáló működés a torlódás vezérlés. 
Míg az előző a fogadó állapotától függően változtatta a küldési sebességet, a 
torlódásvezérlés a köztes hálózat pillanatnyi állapotától függően módosítja azt. 
Tehát, ha azt észleli, hogy a hálózaton torlódás van, akkor csökkenti a küldés 
sebességét. 

Ezekről gyakorlaton nem fogunk szót ejteni, de előadáson szintén elő fog kerülni, 
valamint az ajánlott irodalomban utána lehet olvasni bővebben. 
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UDP vs. TCP 
Összehasonlítva a két szállítási rétegbeli protokollt, felmerülhet a kérdés: Miért 
használnánk UDP-t, ha a TCP sokkal többet nyújt, megbízhatóbb? A válasz éppen az 
UDP egyszerűségében rejlik. 

• Láthattuk az előző fejezetekben, hogy a TCP-be be vannak építve 
szabályozó mechanizmusok, amik növelik a pontosságot, 
megbízhatóságot, ugyanakkor növelik az átvitel időtartamát is. Ha olyan 
alkalmazásunk van, ahol tolerálható a minimális adatvesztés, 
ugyanakkor fontos a minél rövidebb késleltetési idő, akkor UDP-t kell 
használnunk. 

• Nem kell kapcsolatot felépíteni és fenntartani, így megspóroljuk ennek 
az idejét. Ha kis méretű adatot küldünk, lehet tovább tart a kapcsolat 
kialakítása, mint magának az adatnak az átküldése. 

• Kisebb csomagmérettel jár, mert kevesebb plusz információt kell 
„hozzáragasztani” a csomaghoz, mint TCP esetén. Éppen ezért gyakran 
használják hálózat-menedzsment célokra (mint pl. a múlt heti DNS 
protokoll) 

Alkalmazások és jellemző protokolljuk 
Alkalmazás Protokoll neve Jellemző szállítási 

rétegbeli protokoll 

E-mail SMTP TCP 

Távoli szerver elérés Telnet TCP 

Web http TCP 

Fájlátvitel FTP TCP 

Hálózati könyvtár megosztás NFS Tipikusan UDP 

Multimédia stream általában saját fejlesztés UDP vagy TCP 

Internet telefon általában saját fejlesztés UDP vagy TCP 

Hálózat adminisztráció SNMP Tipikusan UDP 

Forgalomirányítás RIP Tipikusan UDP 

Domain név fordítás DNS Tipikusan UDP 

Ha a második gyakorlaton épített hálózatunkat kiegészítenénk még egy routerrel, és 
a két LAN két különböző routerre csatlakozna, akkor azt figyelhetnénk meg, hogy a 
korábban tanult ismeretek nem elegendőek ahhoz, hogy a két hálózat kapcsolatba 
léphessen egymással. Ha a Packet Tracer szimulációs módjában végigkövetjük a 
csomag útját, akkor azt látjuk, hogy mindkét hálózatból a routerig eljut, viszont 
onnan nem megy tovább. 

Ennek az az oka, a routerünk nem tudja, mit kell tenni ezzel a csomaggal: annyit 
lát csak, hogy a célhálózat címe nem egyezik meg egyik interfészén látható hálózattal 
sem, így eldobja a kapott csomagot. A csomag eldobását úgy tudjuk elkerülni, hogy 
forgalomirányítási szabályt adunk a routernek, ami meghatározza, hogy ilyen 
esetekben mit kell tenni. 


