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Információk

Kocsis Gergely

http://irh.inf.unideb.hu/user/kocsisg

 - A két zh közül a gyengébbiket lehet javítani

 - Hiányzások maximálisan megengedett száma: 3 alkalom

 - 2 zh lesz, mindkettő legalább 50% kell, hogy legyen, 
        az átlaguk pedig legalább 60%

A diasor egyes diáinak forrása Dr. Orosz Péter diasorozata:
http://irh.inf.unideb.hu/user/oroszp/sites/default/files/HA_labor_2het.pdf
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Alapfogalmak

Kapcsolattípusok
  • Pont-pont (point-to-point) kapcsolat
  • Többpontos (point-multipoint) kapcsolat

Kapcsolat irányítottsága
  • Egyirányú: szimplex
  • Változó irányú: half duplex
  • Kétirányú: full duplex

Küldés/adás: transmit (TX)
Fogadás/vétel: receive (RX)



Protokoll rétegbesorolási modellek
ProtokollProtokoll → Protokollréteg → Rétegbesorolási modell
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Protokoll rétegbesorolási modellek
ProtokollProtokoll → Protokollréteg → Rétegbesorolási modell

Hibrid modellHibrid modell

Fizikai

Adatkapcsolati

Hálózati

Szállítási

Alkalmazási

Bitek csatornárabocsátása (jeltovábbítás, jelkódolás)

Hibamentes adattovábbítás biztosítása

Útvonalválasztás

Végpontok közötti hibamentes átvitel

Szolgáltatások

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



     PDU

Protokoll adatelem (Protocol Data Unit): A rétegelt architektúra egy adott 
rétegprotokollja által előállított adatelem, mely protokoll fejrészből és 
adatrészből áll. A fejrész protokoll specifikus információkat tartalmaz, míg az 
adatrész a felső rétegből érkező felhasználói adatot tartalmazza. 



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?



Enkapszuláció
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Fizikai réteg

A fizikai réteg szolgáltatásai

• Jeltovábbítás: a fizikai rétegben valósul meg az információ 
fizikai továbbítása az átviteli közegen. 
• Jelkódolás

Az adatkapcsolati rétegből érkező adategység (keret) a fizikai rétegben
egyszerű bitsorozatként jelenik meg, melyet a fizikai réteg az adott átviteli
közegen (médium) továbbítható jelsorozattá (impulzus sorozattá) alakít:
bit-by-bit vagy symbol-to-symbol továbbítás.

Fizikai topológia

  • Busz/sín (bus)  • Gyűrű (ring)   • Csillag (star)
  • Multicsillag (multi star)  • Fa (tree)   • Részleges és teljes mesh (háló)
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