
Hálózati architektúrák és Protokollok
GI – 3

Kocsis Gergely
2016.10.03.



Kábelek

SzáloptikaSzáloptika

Fizikai réteg

Fajtái:
 – Többmódusú
 – Egymódusú
 – Lépcsős

Fizikai jellemzők:
  • 2-125 µm magátmérő
  • Üveg vagy műanyag fényvezető
  • Védőbevonat: műanyag, eltérő optikai    
    tulajdonságokkal
  • Külső PVC védőburkolat a kopás, szennye-
    ződés és mechanikai hatások ellen
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Kódolások

NRZ, NRZINRZ, NRZI

NRZ – Non Return to ZeroNRZ – Non Return to Zero

Az 1 jel teljes idejében alacsony feszültségszint
A 0 jel teljes idejében magas feszültségszint

NRZI – Non Return to Zero InvertedNRZI – Non Return to Zero Inverted

Az 1 jel esetén történjen feszültségváltás
A 0 jel esetén ne történjen semmi



Kódolások

RZRZ

RZ – Return to ZeroRZ – Return to Zero

Az 1 jel esetén történjen feszültségváltás lefelé
A 0 jel esetén ne történjen semmi



Kódolások

Manchester code / PEManchester code / PE

PE – Phase EncodePE – Phase Encode

Az 1 jel esetén történjen feszültségváltás lefelé
A 0 jel esetén történjen feszültségváltás felfelé



Adatkaapcsolati réteg - MAC

Egyedi eszközazonosító, kiosztását az IEEE felügyeli

Formája: 
xx:xx:xx:xx:xx:xx      – ahol x hexa számjegy

Azonos gyártótól származó eszközök fizikai címének első három bájtja azonos

ARP (Address Resolution Protocol) 
IP cím alapján MAC cím megadása alhálón belül

Minden csomópontnak ven egy ARP táblája, ha ebben nincs a keresett cím
Körüzenet az alhálón az FF:FF:FF:FF:FF:FF címre. Az üzenetre az a 
csomópont válaszol, akinek az IP-je megegyezik a keresettel.

Más alhálóba történő kommunikáció esetén mindig a következő csomópont
címét keressük ki



Adatkapcsolati réteg – feladatok

Feladat: 
Az alábbi karaktersorozatok közül melyek lehetnek fizikai címek?
A lehetséges fizikai címek közül melyek tartoznak azonos gyártóhoz?

F1:19:63:DC:95:24 D9:14:FF:34:A5:BB
F1:19:53:BA:5C:11 F1:19:63:34:A5:BB
F1:19:63:H5:54:C4 D9:14:FF:DC:95:24 A1:19:55:CD:0F

Feladat: 
Hogyan kérdeznéd le linux rendszeren géped ARP tábláját?

Hogyan kérdeznéd le a tiéddel egy alhálózatban lévő gép MAC 
címét?

$arp$arp

$ping ip_cím $ping ip_cím →  (Így a gép fizikai címe bekerül az ARP táblába)
$arp$arp
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