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2 zh + 2 javító

A zh sikeres, ha az elért eredmény legalább 50%

Követelmény: Legalább 2 sikeres zh 
+ a két zh átlaga nagyobb vagy egyenlő, mint 66%+ a két zh átlaga nagyobb vagy egyenlő, mint 66%

Példák: 
1. zh 30%, 2. zh 50%, 3. zh 85% → sikeressikeres
1. zh 50%, 2. zh 50%, 3. zh 85% → sikeressikeres
1. zh 55%, 2. zh 50%, 3. zh 58% → sikertelensikertelen
1. zh 30%, 2. zh 67%, 3. zh 67% → sikeressikeres



Információk

Maximálisan megengedett hiányzások száma: 3 alkalom

Maximálisan megengedett késés óráról: 20 perc

20 perc késés után a megjelenés engedélyezett, de hiányzásnak minősül

Zh-ról történő igazolatlan hiányzás esetén a zh eredménye 0%

Különösen indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján, a zh előtt legalább 
egy héttel jelezve a zh-t lehetőség van az órán megbeszélttől más 
időpontban megírni



Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel 
megvalósítható célértcélért történő összekapcsolása

Számítógéphálózat

Erőforrásmegosztás

Megbízhatóság
 növelése

Sebességnövelés

Emberi 
kommunikáció



Csoportosítás méret szerint

~1m → multicomputer

~1km → helyi hálózat, LAN



Csoportosítás méret szerint
~10km → városi hálózat, MAN

~100+km → nagy kiterjedésű hálózat, WAN



Csoportosítás méret szerint

Internet



Felépítése: végrendszerek és a köztük lévő 
információszállítási infrastruktúra, illetve elosztott 

alkalmazási platform.

Internet

Végrendszer → hoszt (P2P)
Kliens-szerver modell esetén tovább bontható: kliens, szerver



  Csomagkapcsolás         vonalkapcsolás

Vonalkapcsolás:Csomagkapcsolás:

Az internet szinte teljesen csomagkapcsolt



Protokoll rétegbesorolási modellek
ProtokollProtokoll → Protokollréteg → Rétegbesorolási modell

Hibrid modellHibrid modell
 ISO/OSI modell TCP/IP modell

Fizikai

Adatkapcsolati

Hálózati

Szállítási

Viszony

Megjelenítési

Alkalmazási

Hoszt a hálóhoz

Hálózati

Szállítási

Alkalmazási



Protokoll rétegbesorolási modellek
ProtokollProtokoll → Protokollréteg → Rétegbesorolási modell

Hibrid modellHibrid modell

Fizikai

Adatkapcsolati

Hálózati

Szállítási

Alkalmazási

Bitek csatornárabocsátása

Hibamentes adattovábbítás biztosítása

Útvonalválasztás

Végpontok közötti hibamentes átvitel

Szolgáltatások

Alkalmazási: szolgáltatások
Megjelenítési: tömörítés, titkosítás, kódolás
Viszony: szinkronizálás, felhasználói kapcsolatépítés



Enkapszuláció

Hibrid modellHibrid modell

Fizikai

Adatkapcsolati

Hálózati

Szállítási

Alkalmazási
üzenet

szegmens

datagram

keret

bitsorozat



Feladat

tracert.exe segítségével toyota.jp felderítése, majd a 
whoismyisp.org oldal segítségével kiderítwni, hogy az 
útvonalon szereplő csomópontoknak ki szolgáltatja az 
Internet elérést.

Miért nem lehet megállapítani a kezdeti csomópontok 
szolgáltatóját?
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