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TCP/IP alapok – IPv4

IP cím: 32 bites hierarchikus logikai azonosító. A hálózaton minden
csomópontnak rendelkeznie kell legalább egy IP-címmel.

1. Példa: 11000000101010000000000000001111

A bináris alak nehezen olvasható, ezért bájtonként csoportosítjuk és a 
csoportokat decimális formában írjuk le:

2. Példa: 11000000.10101000.00000000.00001111
3. Példa: 192.168.0.15

Egy IP cím két részből áll: hálózatazonosító, csomópontazonosító. 

A két rész közötti határvonal nem azonos minden IP-re!

Netmaszk: Olyan 32 tagú bitsorozat, melyben 1 értékkel helyettesítettük a 
kapcsolódó IP hálózatazonosító bitjeit és 0-val a csomópontazonosító biteket.

Prefix hossz: a netmaszk elején elhelyezkedő 1-ek száma



TCP/IP alapok – IPv4

Osztály Prefix Netmaszk Első bitek Tartomány

A 8 255.0.0.0 0… 0 – 127

B 16 255.255.0.0 10… 128 – 191

C 24 255.255.255.0 110… 192 – 223

D – multicast címek

E – fenntartott

Címosztályok

Speciális IP címek:

0 … 0: aktuális gép (nem lehet célcím)
0 … 0 hoszt: aktuális hálózaton a hoszt (nem lehet célcím)
hálózat 0 … 0: hálózatazonosító
hálózat 1 … 1: üzenetszórás a hálózaton
1 … 1: üzenetszórás saját hálózaton
127.bármi: loopback













IP cím lekérdezése / beállítása - GUI



IP cím lekérdezése / beállítása - ipconfig

ipconfig /all View detailed configuration information.
ipconfig /release Release the leased configuration back to the DHCP server.
ipconfig /renew Renew the leased configuration.
ipconfig /displaydns View the DNS resolver cache entries.
ipconfig /flushdns Purge the DNS resolve cache



IP cím lekérdezése / beállítása - netsh

Netsh interface ipv4 set address name="Local Area Connection”

source=static addr=10.10.0.10 mask=255.255.255.0 gateway=10.10.0.1

New-NetIPAddress –InterfaceAlias "Local Area Connection" –

IPAddress 10.10.0.10 -PrefixLength 24 –DefaultGateway 10.10.0.1

Set-DNSClientServerAddress –InterfaceAlias "Local Area Connection" 

–ServerAddresses 10.12.0.1,10.12.0.2

IP cím lekérdezése / beállítása - PowerShell



Hálózat kezelés - eszközök 

ping: ICMP csomagok segítségével ellenőrzi az összeköttetést két csomópont között
tracert: ICMP csomagok segítségével feltérképezi az útvonalat egy cél csomópont felé
pathping: hasonlóan működik, mint a tracert, de részletesebb kimenetet ad
route: a route tábla lekérdezése, módosítása
telnet: egy nyitott port ellenőrzése

Lépés PowerShell Cmd

Hálózati konfiguráció elleenőrzése Get-NetIPAddress Ipconfig

Hálózati útvonal ellenőrzése Test-NetConnection –TraceRoute tracert

A távoli host válaszol-e? Test-NetConnection ping

Adott szolgáltatás ellenőrzése a távoli hoston. Test-NetConnection -Port telnet

Alapértelmezett átjáró ellenőrzése Test-NetConnection ping



Routing



Route tábla

Route tábla kiratása: 

route PRINT

Illesztéses algoritmus:
 netmaszk prefix hossz alapján csökkenő sorrendben haladok a

bejegyzéseken
 az IP-t maszkolom a megfelelő netmaszkkal
 ha a megfelelő célhálót kapom vissza, elküldöm a csomagot a

megfelelő átjáróra, egyébként lépek a következő sorra
 az alapértelmezett átjáró sora bármely címre megfelel



Route tábla

Feladat: A routing tábla alapján merre kell haladniuk a 184.93.146.5, 
a 184.93.145.70, és a 193.6.138.45 IP címnek szóló csomagoknak?

célhálózat netmaszk átjáró interfész

194.93.0.0 255.255.255.192 184.93.146.3 eth1

184.93.145.128 255.255.255.128 0.0.0.0 eth0

184.93.146.0 255.255.255.0 0.0.0.0 eth1

184.93.128.0 255.255.128.0 0.0.0.0 eth2

184.92.0.0 255.254.0.0 0.0.0.0 eth3

0.0.0.0 0.0.0.0 184.92.192.1 eth3



Dynamic Host Configuration Protocol



DHCP

Mire jó a DHCP?

 Automatikus IP cím kiosztás

 Biztosan helyes értékek beállítása

 A konfiguráció frissítése automatikus

 A hálózati problémák egy jelentős forrását szünteti meg

NAP (Network Access Protection)

Lehetővé teszi, hogy a DHCP szerver segítségével előírásokat tegyünk a 
kliensekről. Pl: Csak az a gép csatlakozhat, amelyik eleget tesz a belső 
biztonsági szabályoknak, illetve van friss bekapcsolt vírusirtó.



DHCP címkiosztás

A szerver az IP címeket dinamikusan osztja ki. Ehhez „lease”-eket, azaz 
bérleteket használ. Elvileg lehetséges „Unlimited” opciót megadni a 
lease érvvényességéhez, de a gyakorlatban ez nem ajánlott.

Alkalmazott (default) értékek

 Vezetékes kliensek esetén 8 nap

 Vezeték nélküli kliensek 3 nap 

A kommunikáció kezdetén a DHCP szerver broadcast üzenetek 
segítségével kommunikál, ezért egy szerver hatásköre (alapesetben –
relay agent nélkül) egy alhálózatra korlátozódik



DHCP címkiosztás

Lease generálás:

1. A kliens DHCPDISCOVER csomagot küld szét üzenetszórással, amire 
csak a DHCP szerverek (vagy relay agent opciójú routerek) 
válaszolhatnak.

2. A DHCP szerve DHCPOFFER csomaggal válaszol, mely a potenciális IP 
címet tartalmazza.

3. A kliens megkapja a csomagot, majd újabb DHCPREQUEST 
csomaggal válaszol (több szerver esetén a kiválasztott szervernek). A 
csomag tartalmazza a szerverazonosítót (több szerver esetén innen 
tudni melyik a kiválasztott)

4. A kiválasztott szerver regisztrálja a címet az adatbázisában, majd 
DHCPACK csomaggal válaszol. (Ha a cím mégsem osztható ki 
DHCPNAK). A többi szerver az azonosítójukat nem tartalmazó 
DHCPREQUEST csomagból tudja, hogy nem ő a kiválasztott.



DHCP címkiosztás

Lease újrakérése (renewal):

A lease érvényességi idejének 50%-ánál a kliens új kérést indít. Mivel 
ekkor ismeri a DHCP szervert, ez nem broadcast üzetenet. A szerver 
válaszában tudatja a klienssel az esetleges megváltozott 
paramétereket.

Ha a szerver nem válaszol, akkor a lejárati idő 87.5%-ánál broadcast
DHCPREQUEST üzenetet küld a kliens és egy szookásos lease
generálás zajlik.



DHCP scope

DHCP scope: Egy a DHCP szerver által kezelt folyamatos címtartomány, 
melyen belül lease generálást valósít meg (azaz címeket oszt ki).

Példa: 192.168.10.0/24 scope -> 
IP címek 192.168.10.1-től 192.168.10.254-ig

DHCP scope tulajdonságai:

 Név és leírás a scope azonosítására

 IP címtartomány

 Alhálózati maszk

 Kivételek: a tartomány azon címei, amiket nem szabad kiosztani

 Késleltetés a DHCPOFFER előtt (pl. tartalék szerver létrehozása)

 Lease érvényesség

 Opciók: pl. default GW, DNS szerver, DNS prefix



DHCP scope

Foglalt címek (reservation):

A szervereken lehetőség van címek statikus hozzárendelésére MAC 
cím alapján.

Tipikus használati esetek pl. hálózati nyomtatók, szerverek, stb…

A MAC cím lekérdezhető   ipconfig /all paranccsal, 
illetve egyes eszközökre rá is írják.

Fontosabb opciók:

 1 Subnet mask

 3 Router

 6 DNS servers

 15 DNS domain name

 31 Perform router discovery

 33 Static route



Gyakorlati feladat
DHCP szerver telepítése, konfigurálása



Elvárt eredmény:

Az SVR1 szerverre DHCP szerver szerepkör kerül. 

A CL1 kliens IP beállításokat kap az SVR1 szervertől


