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Hálózati alapfogalmak1

A mai ember a számítógépeket már nem csak önmagában használja, hanem egy
hálózat részeként. Ennek egyik ékesszóló példája az Internet. Mellette azonban
sokféle más számítógépes hálózattal találkozunk, amelyeket vállalatok, oktatási
intézmények, kormányzati szervek, kereskedelmi szolgáltatók, stb. üzemeltetnek.
Ezek a hálózatok döntő többségben személyi számítógépekre (PC-k) épülnek.
Kívülről szemlélve ezeket a hálózatokat mint minden más hálózatot, úgy gondoljuk,
hogy szinte törvényszerű a hibamentes működésük, a szolgáltatásaik magas
színvonala. Ha egy kicsit betekintünk a számítógépes hálózat rejtelmeibe,
megérthetjük annak működését, felépítését, sőt gyenge pontjait.

Bővebb értelemben akkor beszélünk számítógépes hálózatról, ha legalább két gép
valamilyen adatátviteli csatornán keresztül össze van kötve. Szűkebb értelemben (és
ahhoz, hogy ez a rendszer ténylegesen működjön) feltétlenül szükség van egy
“közös nyelvre” (protokollra), amelyen kommunikálnak a berendezések és egy
hálózati operációs rendszerre, amely koordinálja, irányítja az adatok mozgását. Ez
utóbbi már magában foglal egyfajta protokollt.

A számítástechnika fejlődése a 60-as évek végén kezdődött el igazán. Ekkor még
nem beszélhetünk hálózatokról. A számítástechnika ebben az időben a
nagyszámítógépes rendszereket jelentette, melyekhez terminálokon keresztül
lehetett kapcsolódni. Ehhez kis sebességű kapcsolat is elegendő volt. A programok
futása és a fájlok tárolása is ugyanazon a gépen történt így egyszerű volt az
erőforrások megosztása.

A 70-es évek végén, 80-as évek elején a PC-k elterjedésével új korszak kezdődött a
számítástechnikában. A PC-k önálló gépek voltak és áruk lehetővé tette, hogy
minden munkahelyre kerüljön belőle. Ekkor kezdték felismerni a drága erőforrások
megosztásának hasznosságát. Elkezdték kifejleszteni a hálózatokat, melyeken
gyorsan kialakult az elektronikus levelezés vagy a fájlok átvitele.

A 80-as 90-es években a hálózatok növekedése minden eddiginél nagyobb ütemű
volt. Ekkor kezdték a vállalatok a belső hálózataikat összekapcsolni. Erre az
időszakra tehető a mai értelemben vett Internet kialakulása is.

A számítógépes hálózat definíciója

A számítógép hálózat olyan függőségben lévő vagy független számítógépek
egymással összekapcsolt együttese, amelyek abból a célból kommunikálnak
egymással, hogy bizonyos erőforrásokon osztozhassanak, egymásnak üzeneteket
küldhessenek, illetve terhelésmegosztást vagy megbízhatóság növekedést érjenek
el. Két számítógépet összekapcsoltnak mondunk, ha azok képesek
információcserére. Az összekapcsolást nem feltétlenül rézhuzallal kell megoldani,
történhet lézersugárral, mikrohullámmal és távközlési műholdakkal is.

                                           
1 Melléklet: Halelm_I.ppt
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Szabványosító szervezetek

A hálózatok világában számos szervezet dolgozik a szabványosításon. Ennek
előnye, hogy a megszülető szabványok lehetővé teszik a különböző gyártók
berendezéseinek együttműködését, végső soron pedig a piaci versenyt, a
szervezetek sokszínűsége és nagy száma pedig széles érdekek érvényesítését teszi
lehetővé. Hátránya, hogy a sok szervezet sokszor egymással nem kompatibilis
szabványokat produkál, aztán a gyártók feladata marad, hogy válasszanak vagy
megoldják a különböző szabványok együttműködését.

Az ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication
Standardization Sector) elsősorban nagy távközlő vállalatok működési körébe tartozó
szabványokat dolgoz ki. Szabványait egy betű és egy szám jelöli, legismertebb
szabványai az X.25, az X.21 digitális interface vagy a V.17-V.34 sorozatú, a
modemekkel kapcsolatos szabványai. Nevéhez fűződik az ISDN és részben az ATM
is. Az ITU-T a korábbi CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et
Téléphonique) jogutódja.

Az ISO (International Standardization Organization) egy másik nemzetközi
szabványügyi szervezet, mely széles körben dolgoz ki szabványokat. Minket
elsősorban a nyílt számítógépes hálózatok körében végzett tevékenysége érdekel.
Nevéhez fűződik az OSI (Open Systems Interconnection) referencia modell, melyről
a 3. fejezetben lesz szó.

Az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) egy szakmai szövetség,
mely hálózati szabványokat (is) definiál. Legismertebb szabványai közé tartozik az
IEEE 802 sorozat a LAN-okról (Ethernet, Token Ring, DQDB, stb.), melyet a 4.
fejezetben ismertetünk.

Az EIA (Electronic Industries Association) gyártók egy szövetsége, mely elsősorban
elektronikus átvitel-technikai szabványokat dolgoz ki. Legismertebb ilyen témájú
szabványuk az EIA/TIA-232 (korábban RS-232) digitális interface (2. fejezet).

Végül néhány szót az Internet szervezeteiről és azok felépítéséről. Az 1980-as
években az Internet fejlesztéséért felelős szerv az Internet Activities Board (IAB) volt,
mely kezdetben az amerikai védelmi minisztérium fejlesztési ügynökségének
(DARPA) részeként működött. Ahogy az Internet nőtt, a 12 IAB tag elégtelennek
bizonyult és különböző szervezeteket hoztak létre a munka folytatásához
(engineering, end-to-end protocolls, security, privacy), melyeket a katonai zsargon
miatt a „task force" elnevezéssel illettek. Tagságuk általában a téma iránt érdeklődő
kutatókból állt. Később az első ilyen csoport, az Internet Engineering Task Force
(IETF) jelentősége túlnőtt a többin, feladatai oly számosak lettek, hogy különböző
munkacsoportokat (working groups) kellett benne létrehozni. Egy munkacsoport egy
bizonyos probléma megoldására jön létre és a probléma megoldásával feloszlik, ami
nagyban csökkenti a szabványosító vízfej kialakulását. A tipikus élettartam fél és két
év között van.
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Ahogy a feladatok növekedtek, az IAB már nem tudta elvégezni a szükséges napi
adminisztrációt, ezért létrejött az Internet Engineering Steering Group (IESG). Az
IESG terület-igazgatókból áll, akik a saját területükön dolgozó számos
munkacsoportot felügyelik. Az IESG élén az IETF elnöke áll. A munkacsoportok
fejlesztik a szabványokat, melyeket az IESG nyújt be szabványosításra az IAB-nak,
melyet időközben az Internet Architecture Board névre kereszteltek át.

Ez a felépítés évekig működött, ám számos probléma adódott. Egyrészt ahogy az
IAB katonai kapcsolatai fokozatosan leépültek, megszűnt az a szervezet, amely
felelős lett volna a kapott szabványokért. Az IAB tagjai, akik önkéntesek voltak,
hirtelen egy nagyon fontos terület döntéshozó vezetőiként találták magukat. Bárki,
akinek nem tetszett a végzett munka, vagy a kidolgozott szabványok, őket tette
felelőssé érdekei csorbulásáért. Éppen ezért született 1992-ben az Internet Társaság
(Internet Society, ISOC), amely egy non-profit szervezet, célja az Internet és
technológiájának fejlesztése, tagjai érdeklődő felhasználók és gyártók.

Az Interneten belüli számok (címek, protokoll-kódok, különböző mezők értékei, stb.)
kiosztását az Internet Assignment Number Authority (IANA) végzi. A címtér ingyenes.
A jelenleg az IETF-ben folyó munkát érdeklődő önkéntesek végzik. Formális tagság
nincs, bárki feliratkozhat bármelyik munkacsoport levelező listájára és részt vehet
bármely IETF találkozón, melyet négyhavonta rendeznek.

Az IETF működési elvét 1992-ben az ISOC megalakulásakor fogalmazta meg igen
találóan Dave Clark: „Elvetjük a királyokat, az elnököket és a szavazást, amiben
hiszünk, az a majdnem teljes konszenzus és a működő kód." Vagyis az IETF
döntéseit nem egy kívülről kinevezett és nem egy választott vezető hozza, ez
tekintélyelvű döntésekhez vezethet. A szavazás nem megoldás számos problémára,
hiszen például abban a kérdésben, hogy egy csomagban hogyan kerüljenek
kiosztásra a mezők, szavazás helyett akár egy érmét is feldobhatnánk. A szavazás
mindemellett formális tagságot, vagy szavazati jogot követel, ami ellentmond az IETF
nyílt működésének. A szavazás elvetésével az IETF elkerülte a tagok közötti
manőverezést is („megszavazom a CRC algoritmusodat, ha te is megszavazod az én
címformátumomat"). Az IETF döntései tehát konszenzussal kell, hogy szülessenek,
mert így garantálhatóak a lehető legjobb döntések. Természetesen mindig marad
meggyőzhetetlen kisebbség, ezért a „majdnem teljes" jelző. Végül pedig egy Internet
szabvány csak akkor válik javaslatból tényleges szabvánnyá, ha megjelent a piacon,
berendezésekben implementálták és az implementációk képesek együttműködni. Ezt
jelenti a működő kód. A tökéletes, de megvalósíthatatlan szabványoknak nem sok
értéke van, mégis sajnos oly sok ilyet látni napjainkban.

Ha a konszenzus nem alakul ki és az IETF tartósan két pártra szakad, akkor mindkét
párt megoldását publikálják és a felhasználókra, a piacra bízzák a döntést.

Az Internet dokumentumokat RFC (Request For Comment) név alatt publikálják.
Minden RFC számot kap egytől időrendben növekedve. Egy kiadott RFC szövege
később sohasem változik, ha hibát találnak benne, új szám alatt újra kiadják. Az
RFC, valamint az összes munkadokumentum (Internet-draft) nyilvánosan és ingyen
hozzáférhető.
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Hálózatok célja, feladatai

Miért is kapcsoljuk össze a számítógépeket? Milyen előnyökkel jár a számítógépes
hálózat?

A hálózatok kialakítását a következő érvek indokolják:

• Erőforrások megosztása: Az erőforrásokat két nagy csoportba szokás
osztani; a hardver és a szoftver erőforrásokra. Az előbbi kategóriába sorolható
minden olyan eszköz, amely a számítógép munkájában önállóan működő
egységként vesz részt. (Azaz: CPU, operatív tár, perifériák. A leggyakrabban
megosztott ezek közül a háttértár és a nyomtató.) A szoftver erőforrásokhoz
tartoznak mindazon programok, amelyek az operációs rendszer keretében a
felhasználók programjainak kiszolgálásában, végrehajtásában vesznek részt.
A cél az, hogy a hálózatban levő programok, adatok és eszközök a
felhasználók fizikai helyétől függetlenül bárki számára elérhetőek legyenek.

• Adatátvitel, kommunikáció: Ide tartozik minden olyan tevékenység, amely
az egyik számítógépről a másikra továbbítja az adatokat a hálózat
eszközeinek kihasználásával. Tipikusan ilyen lehet például az
üzenettovábbítás, vagy fejlettebb formája az elektronikus levelezés.

• Adatvédelem, biztonság: A hálózati szoftver képes az egyes felhasználók
megkülönböztetésére és ennek függvényében az adatokhoz való hozzáférés
differenciálására. (Például egy iskolában a tanár által megírt, a hálózaton
tárolt dolgozati kérdésekhez nem lenne jó, ha a diákok hozzáférnének.)
Minden állomány két vagy több gépen is jelen lehet, így ha pl. hardverhiba
következtében valamelyik állomány elérhetetlenné válik az egyik gépen, akkor
annak másolata egy másik gépen még hozzáférhető marad. Egyszerre több
CPU (központi egység) alkalmazása is növelheti a megbízhatóságot. Az egyik
CPU leállása esetén ugyanis a többi még átveheti a kiesőre jutó feladatokat,
így a teljes rendszer üzemképes marad (bár csökken a teljesítmény). A
működés folyamatos fenntartása kulcsfontosságú a katonai, banki, a
légirányítási és más egyéb alkalmazások esetén is.

• Pénzmegtakarítás: a kis számítógépek sokkal jobb ár/teljesítmény mutatóval
rendelkeznek, mint nagyobb testvéreik. A nagygépek (mainframe) kb. tízszer
gyorsabbak, ugyanakkor kb. ezerszeres az áruk. Ezért a rendszereket
személyi számítógépekből és állomány-kiszolgáló (file server) gépből építik
fel.

• Méretezhetőség: A nagy központi számítógépek teljesítőképességük felső
határának elérésekor csak egyetlen megoldás van nagyobbra kell őket
cserélni. Ez nem csak nagyon költséges, de kiesést és a rendszer váltással
járó plusz munkát is igényel.

• Terheléselosztás: Megelőzhető az egyes számítógépek túlterhelése
alkalmazások, adatbázisok másik számítógépre történő áthelyezésével.
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Számítógépes hálózatok osztályozási szempontjai

Kiterjedtség alapján

Egy jellemző érték, amely arra utal, hogy a hálózat vagy hálózatok milyen távolságra,
illetve területre terjednek ki. Hierarchikus szempontból tekintve (klasszikus felépítés)
lehet úgy is fogalmazni, hogy a helyi hálózatokat (Local Area Network - LAN)
összefogja egy városi hálózat (Metropolitan Area Network - MAN) és ezen utóbbiak
kapcsolatát kiterjedt hálózat (Wide Area Network - WAN) fogalommal lehet illetni.

LAN - Local Area Network
Helyi hálózat - általában így szokták nevezni azokat a számítógépes hálózatokat,
amelyek egy helyiségre vagy épületre vagy több épületből álló intézményre terjednek
ki. Szokás "kerítésen belüli hálózatnak is nevezni". Jellemzően egy szervezet
birtokában, kezelésében van.

MAN - Metropolitan Area Network
Városi hálózat - kiterjedtségére a neve is utal. Általában több helyi hálózatot,
különálló felhasználókat kapcsol össze.  Itt azonban egy lényeges dolgot figyelembe
kell venni, valamilyen távközlési szolgáltató szolgáltatásait. Napjainkban ugyanis a
klasszikus telefonhálózatokat olyan összetett szolgáltatást nyújtó hálózatok váltják
fel, amelyek telefonvonalakon egyaránt képesek beszédet, adatot, hangot, képet
továbbítani. Ezt a szolgáltatást megfelelő vezetékrendszer (üvegszál) és ún. digitális
központok támogatják.

WAN - Wide Area Network
Kiterjedt területű hálózat (pl. országos vagy földrészek közötti világhálózat).
Összekötő közege nemcsak vezetékes, hanem műholdas megoldás is lehet (vegyes
átvivő közegű hálózat). Jellemzően több szervezet birtokában, kezelésében van.

Átvitel iránya szerint

Ezen tulajdonság azt adja meg, hogy a számítógépes hálózat milyen adatátviteli
szabályok szerint képes működni.

Szimplex (csak egyirányú)
Az egyik állomás csak az adó a másik csak a vevő (pl. tv, rádió).

Fél duplex (váltakozó irányú)
Mindkét irányban megengedett az adatátvitel, de egy időben csak az egyik irányban
élhet (pl. adó-vevő).

Duplex (kétirányú)
Mindkét állomás egyszerre lehet adó és vevő is (pl. telefon).
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Átvitel ütemezése szerint

Aszinkron
Byte-onként szinkronizáló jelekkel (start, stop, paritásbit) történő kommunikáció,
egyszerű, olcsó, de nagyobb adatforgalom esetén lassú, mivel nincs komolyabb
hiba-felismerési, javítási lehetősége.

Szinkron
Önmagát szinkronizáló vagy külső órajellel párhuzamosan továbbított adat,
adatblokk elején egy vagy több szinkronizáló karakter, végén hibaellenőrző szám,
több bitnyi hibát képes javítani.

Átviteli sebesség alapján

Gyakorta zavart okoz a sávszélesség és az adatátviteli sebesség meghatározása
és/vagy keverése. A sávszélesség analóg rendszerek esetén használt fogalom, egy
adott analóg jel maximális és minimális frekvenciájának a különbségét értjük alatta
(pl. az emberi beszéd alsó frekvenciája 300Hz, a felső frekvenciája 3400 Hz, így a
sávszélessége 3400-300=3.1 kHz). Digitális hálózatokat az adatátviteli
sebességükkel: az időegység alatt átvitt bitek számával jellemezhetjük. Ezt célszerű
bit/s-ban mérni. Az átvitelt jellemezhetjük a felhasznált jel értékében 1 másodperc
alatt bekövetkezett változások számával is, amit jelzési sebességnek, vagy közismert
néven baud-nak nevezünk.

Lassú (~30 kbit/s)
Általában telefonvonalakat használnak az adatátvitelre.

Közepes (~1-20 Mbit/s)
A LAN-ok többsége ebbe a kategóriába sorolható. Pl.: az Ethernet 10 Mbit/s, Token
Ring 16 Mbit/s.

Nagy sebességű (~50 Mbit/s fölött)
Sokáig speciális célokra használták, de manapság a 100 Mbit/s-os lokális hálózatok
terjednek el. Jó példája az üvegszálra épülő FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
nevű hálózat (ld. később).

Átviteli módszer alapján

Alapsávú (Baseband)
Modulálatlan jeleket továbbít, tehát az átviteli közegben haladó jel frekvenciája közel
azonos a bitsorozat frekvenciájával, egy csatornán egy időben egy kommunikáció
folyhat. Telepítése olcsó, csak rövid távra alkalmazható. Általában LAN-okhoz
használják.

Szélessávú (Broadband)
Az adatátvitel modulált, tehát a vivő frekvenciája jóval nagyobb, mint a bitsorozat
frekvenciája. Az átvitelre használható sávot több logikai csatornára osztják, vagyis
egy csatornán egy időben több kommunikáció folyhat.



Barhács OktatóKözpont Számítógépes hálózatok elmélete modul 1. fejezet

8.

Kapcsolat módja alapján

Vonalkapcsolt
A kommunikáló állomások között állandó kapcsolat épül ki az adás idejére. Jó
példája a telefon.

Üzenetkapcsolt
A két állomás között az átviteli hálózat tárolva továbbító - store and forward -
számítógépekből áll, ezek továbbítják az üzeneteket egy címinformáció alapján. Az
üzenet hossza nem korlátozott. Hasonlít a postai csomagküldéshez.

Csomagkapcsolt
Hasonlít az üzenetkapcsolthoz, csak a csomag mérete maximált, ezért az üzeneteket
csomagokra (packet) kell darabolni. Az információk itt is üzenetek alakjában kerülnek
továbbításra, mivel azonban az üzenet különböző hosszúságú lehet, ezért a hálózat
csomópontjaiban történő átmeneti tárolása nem egyszerű. Ezért az üzeneteket az
adó oldalán meghatározott hosszúságokra tördelik (keret) és csomagok formájában
kerül továbbításra. A vevő oldalán ismét összerendezik a csomagokat és
visszakapják az üzenet eredeti formáját. A szakirodalomban nagyon gyakran a keret
és a csomag egymás szinonimájaként fordul elő. Valójában azonban a keret a
csomag kialakításának leírása, a csomag pedig az adatokkal feltöltött keret.

Egy szokványos csomag (keret) szerkezete a következő:

Erőforrásokhoz való hozzáférés módja szerint

Egyenrangú hálózat (Peer-to-Peer)
A számítógépek oly módon vannak hálózatba kötve, hogy minden gép egyenrangú,
és erőforrásainak egy részét a hálózaton keresztül a többi gép rendelkezésére
bocsátja. Ebben az erőforrás hozzáférési módszerben minden számítógép
felhasználói ill. kiszolgálói szerepet is ellát.

Kiszolgáló - ügyfél hálózat (Server-Client)
A hálózatban található egy kitüntetett, a felhasználói gépeknél általában nagyobb
teljesítményű gép, melynek feladata az ügyfelektől érkező kérések kiszolgálása,
melyek lehetnek állomány-kiszolgálási azonosítási, erőforrás hozzáférés-vezérlési
kérések. A kiszolgáló (szerver) gép felelős a hálózati kommunikáció, adatcsere
zavartalan lebonyolításáért, irányításáért.

CÍM INFORMÁCIÓ

Meghatározott bit-hossz!
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Elosztott rendszer (Distributed System)
Az elosztott rendszerekben a felhasználó számára az autonóm számítógépek
létezése nem látható (azaz nincs tudomásuk azokról).

Egy hálózatban a felhasználónak közvetlen módon be kell jelentkeznie egy gépre, ha
ott dolgozni akar, egy távoli programot közvetlen módon kell elindítania, az
állományok továbbítását közvetlen módon kell meghatároznia, és egyáltalán minden
hálózati tevékenységet közvetlenül kell vezérelnie. Egy elosztott rendszerben semmit
sem kell közvetlen módon csinálni, ezt a felhasználó tudta nélkül a rendszer
automatikusan elvégzi. Bevisz egy parancsot, hogy az elindítson egy programot, és
az futni fog. Az már az operációs rendszer dolga, hogy kiválassza a megfelelő
processzort, megtalálja a bemeneti állományokat, és azokat a kiválasztott
processzorhoz továbbítsa, valamint az eredményt a megfelelő helyre juttassa el. Egy
elosztott rendszer felhasználójának nincs tudomása több gép létezéséről, neki az
egész rendszer egyetlen virtuális gépként jelenik meg. Valójában az elosztott
rendszer egy olyan speciális hálózat, melynek szoftvere a rendszer számára
magasabb fokú összefüggőséget és transzparenciát (átlátszóságot) biztosít.

Az elosztott rendszerek egyik megvalósítása a terminálalapú hálózat. Az ilyen
hálózatokat a 60-70-es években a UNIX rendszerekben használták előszeretettel,
lényege pedig, hogy a felhasználó gépe egy "buta" terminál, mely önálló
munkavégzésre csak korlátozottan volt képes egy vagy több nagyobb teljesítményű
ún. "mainframe" géphez kapcsolódott. A felhasználók munkái ezen a
nagyteljesítményű gépen futottak, oly módon megvalósítva, hogy a felhasználó észre
sem vette a hálózati kommunikációt. Az ilyen megvalósítást a szakirodalom gyakran
"hoszt-terminál alapú hálózat"-nak nevezi.

A másik megvalósítás az ún. fürtözés (clustering). Ez épp az ellenkezője az
előzőnek, vagyis a hálózatban nincs nagyteljesítményű gép, hanem a felhasználók
önálló, közepes teljesítményű gépeit kapcsolják oly módon össze, hogy az egy nagy
virtuális gépnek látszódjon. Az ilyen rendszer viszonylag szabadon bővíthető, ha a
számolási kapacitás igény megnövekszik. Híres megvalósítása az Internetes dnet,
mely a jelentkező felhasználók gépeit egy virtuális elosztott rendszerként használva,
nagy számolási kapacitású feladatokat old meg.
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Többprocesszoros rendszerek fizikai távolság szerinti osztályozása

1. adatfolyamgépek (data flow machines): több funkcionális egységből állnak, s
ezek mind ugyanazon a programon dolgoznak.

2. multiprocesszorok: osztott memórián keresztül kommunikáló rendszerek
3. számítógép-hálózatok: üzenetekkel kapcsolatot tartó számítógépekből állnak
4. hálózatközi kapcsolat (internetworking): két vagy több hálózat összekötésével

nyerjük

Processzorok elhelyezkedése Processzorok távolsága Példa
Kártyán 0,01 m adatfolyamgép
Rendszerben 0,1 m multiprocesszor
Szobában 1-10 m
Épületben 10-100m
Telephelyen 100-1000m

számítógépes hálózat

Városban 1-10 km
Országban 10-100 km
Kontinensen 100-1000 km
Bolygón 1000-40 000 km

hálózatközi kapcsolat

A számítógépes hálózat felépítése

Minden hálózatban van a számítógépeknek egy olyan halmaza, melyeknek a
felhasználói (azaz alkalmazói) programok futtatása a feladata. Ezeket a gépeket
hosztnak nevezzük. A hosztokat kommunikációs alhálózatok, röviden alhálózatok
kötik össze. Az alhálózatok feladata a hosztok közti üzenettovábbítás.

Egy alhálózat két jól elkülöníthető komponensből áll: az átviteli vonalakból és a
kapcsolóelemekből. Az átviteli vonalak, melyeket áramköröknek (circuit),
csatornáknak (channels) vagy törzsnek (trunk) is neveznek - viszik át a biteket a
gépek között.

HOST

IMP

TRUNK
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A kapcsolóelemek specializált számítógépek, amelyek két vagy több átviteli vonal
kapcsolását végzik el. Amikor adat érkezik egy bemeneti vonalon, a
kapcsolóelemnek választani kell egy kimenetei vonalat az adatok továbbításához.
Ezeket a kapcsolóelemeket IMP-nek (Interface Message Processor - üzenet
feldolgozó interfész) nevezzük. A csomagkapcsoló csomópont (packet switch node),
az ismétlő rendszer (intermediate system) és az adatkapcsoló (data switching
exchange) kifejezések szintén közismertek. Minden hoszttól jövő vagy ahhoz érkező
adat a hozzá tartozó IMP-n folyik keresztül.

Az alhálózatok csoportosítása

Két pont közötti csatornával rendelkező alhálózat

A két pont közötti csatornával rendelkező alhálózat nagyszámú kábelt vagy bérelt
telefonvonalat tartalmaz, amelyek IMP-ket kötnek össze. Azok az IMP-k, amelyek
nem közvetlen módon kábellel vagy telefonvonallal vannak összekötve, csak más
IMP-k bevonásával kommunikálhatnak egymással. Amikor egy üzenet (csomag,
packet) az egyik IMP-től egy másikig közbenső IMP-ken keresztül jut el, akkor az
üzeneteket az érintett IMP-k teljes egészében megkapják, és ezt követően
mindaddig tárolják, amíg a kívánt kimeneti vonal fel nem szabadul, s csak ezután
továbbítják az üzenetet.

Az ilyen elven működő alhálózatokat két pont közötti (point-to-point), tároló és
továbbító (store-and-forward), vagy csomagkapcsolt (packet switched)
alhálózatoknak nevezzük. Majdnem az összes nagytávolságú hálózat rendelkezik
tároló és továbbító alhálózatokkal.

Üzenetszórásos csatornával rendelkező alhálózat
Az üzenetszórásos csatornával rendelkező architektúra lényege: a helyi
hálózatokban az IMP-k egyetlen, a hosztban levő chipbe vannak integrálva, így
minden hoszthoz mindig csak egy IMP tartozik, ellentétben a nagytávolságú
hálózatokkal, ahol rendszerint egy IMP-re több hoszt jut.

Az üzenetszórásos alhálózatokban egyetlen kommunikációs csatorna van csak,
amelyen az összes hálózatban levő gép közösen osztozik. Az elküldött csomagokat -
függetlenül a feladótól - mindenki veszi. A valódi címzettet a csomagon belül egy
címmező jelöli ki. Egy csomag vételekor a gépek ellenőrzik ezt a címmezőt. Ha a
csomag másnak szól, akkor az állomás egyszerűen nem veszi figyelembe. Az
üzenetszórásos rendszerek általában lehetővé teszik, hogy a csomag címmezőjének
speciális kódú beállításával minden gép megcímezhető legyen (broadcasting –
üzenetszórás). Az így elküldött csomagot a hálózat összes gépe veszi, illetve
feldolgozza. Néhány rendszerben arra is lehetőség nyílik, hogy a gépek csak egy
kisebb csoportját címezzük meg. Ez csoportcímzés (multicasting) néven ismert.

Az üzenetszórásos alhálózatokban minden időpillanatban csak egyetlen
mesterállomás van, amely adhat a hálózaton. Amíg a mesterállomás ad, addig a
többieknek vissza kell fogniuk adási szándékukat. Kell lennie egy olyan
mechanizmusnak, amely feloldja azt a versenyhelyzetet, amely két egy időben adni
szándékozó állomás között alakul ki. Ez a mechanizmus lehet központosított vagy
elosztott is.
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Topológiák
A számítógépes hálózat topológiája nem más, mint a hálózatba kötött gépek logikai
elrendezése, mely független a hálózat valós fizikai megvalósításától.

Két pont közötti csatornával rendelkező alhálózat jellemző topológiái
Két pont közötti alhálózat alkalmazásakor az IMP-k összekötési topológiája fontos
tervezési szempont. Néhány lehetséges topológia:

• gyűrű, mely nem más mint két pont közötti kapcsolatok körbe rendezett
halmaza.

• csillag, melyben egy központi elosztó eszközön, vagy gépen keresztül
kapcsolódnak a hosztok egymáshoz.

• fa, ahol egy adott géphez több másik gép kapcsolódik, és azokhoz is
kapcsolódhat több másik hoszt.

• metsző gyűrűk, ahol egy vagy több gépen ill. eszközön keresztül több gyűrű is
összekapcsolódhat.

• szabálytalan.

A helyi hálózatok rendszerint szimmetrikus topológiájúak, a nagytávolságúak pedig
tipikusan szabálytalan topológiával rendelkeznek.

Gyűrű topológia

Csillag topológia
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Fa topológia

Üzenetszórásos típusú alhálózatok jellemző topológiái
• sín, ahol a gépek egy közös kábelszegmensre csatlakoznak, a kábel két vége

a jelterjedési visszhang kiküszöbölése miatt le van zárva.
• gyűrű, ami ebben az esetben, a sín topológia olyan megvalósítása, ahol a

kábelszegmens két végét nem lezárják, hanem cirkulárisan összekötik.
• vezeték nélküli műholdas vagy földi rádiós rendszerben minden IMP-nek van

egy antennája, amelyen keresztül adhat és vehet. Minden IMP hallhatja a
műhold felől érkező kimenetet, és néha hallhatják IMP társaik műhold felé
irányuló adásait is.

Sín topológia

Üzenetszórásos gyűrű topológia
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Ellenőrző kérdések

I.
KÉREM VÁLASSZA KI A HELYES MEGOLDÁST!

1. Mikor kezdődött a számítógépes hálózatok fejlesztése?
a., a 60-as években
b., a 70-es években
c., a 80-as években

2. Melyik nem szabványosító szervezet?
a., IETF
b., RFC
c., IEEE

3. A számítógépes hálózathoz nem szükséges:
a., átviteli közeg
b., kábelezés
c., IMP

4. A topológia:
a., a hálózat megvalósítása
b., a hálózat logikai elrendezése
c., a hoszt és az IMP kapcsolatát írja le

5. A legnagyobb kiterjedtségű hálózat a
a., LAN
b., WAN
c., MAN

6. Az egyirányú adatátvitel:
a., duplex
b., félduplex
c., szimplex

7. Az üzenetkapcsolt és a csomagkapcsolt hálózatok közötti fő különbség
a., az egy menetben átvitt adatok mennyisége
b., a kapcsolat felépítése
c., az átvitel ütemezése

8. A gyűrű topológia:
a., üzenetszórásos alhálózatra jellemző
b., két pont közötti csatornával rendelkező alhálózatra jellemző
c., mindkét megvalósításban használt

9. Mi a legfontosabb különbség a két pont közötti és az üzenetszórásos alhálózat
között?

a., az átvitel iránya
b., a kommunikációt érzékelő IMP száma
c., az átvitel sebessége

10. Milyen típusú hálózatot neveznek "hoszt-terminál" hálózatnak is?
a., elosztott rendszert
b., peer-to-peer hálózatot
c., kliens-szerver hálózatot
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II.
KÉREM DÖNTSE EL, HOGY IGAZ, VAGY HAMIS-E AZ ÁLLÍTÁS!

1. Két gépet akkor tekintünk összekapcsoltnak, ha közöttük átviteli közeg található.
igaz
hamis

2. Az IETF Internetes szabványosítási szervezet.
igaz
hamis

3. A hálózatok kialakításánál fontos szempont az adatvédelem és biztonság
megvalósítása.

igaz
hamis

4. Az aszinkron átvitel jó hibajavítási jellemzőkkel rendelkezik.
igaz
hamis

5. A vonalkapcsolt hálózati megvalósítás megegyezik az üzenetkapcsolt hálózattal.
igaz
hamis

6. A peer-to-peer hálózatban minden gép egyszerre kiszolgáló és ügyfél.
igaz
hamis

7. IMP-nek nevezzük a felhasználói számítógépet.
igaz
hamis

8. Az üzenetszórásos csatornával rendelkező alhálózat esetén minden gép hallja az
összes kommunikációt a vonalon.

igaz
hamis

9. A helyi hálózatok általában aszimmetrikus topológiájúak.
igaz
hamis

III.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Sorolja fel miért előnyös a számítógépeket hálózatba kapcsolni!
2. Mi az a hoszt?
3. Magyarázza meg, hogy mit takar az IMP fogalma!
4. Az összeköttetés kialakítása alapján hogyan csoportosíthatjuk az alhálózatokat?
5. Ismertesse a pont-pont kialakítás megoldási lehetőségeit (topológiáit)!
6. Ismertesse az üzenetszórásos kialakítás megoldási lehetőségeit (topológiáit)!
7. Hogyan osztályozzuk a rendszereket a processzorok távolsága szerint?
8. Milyen hálózati kapcsolati módokat ismer?
9. Hogyan osztályozzuk a rendszereket az átvitel iránya szerint?
10. Adja meg a számítógépes hálózat definícióját!
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A számítógépes hálózat hardvereszközei2

Átviteli közegek

Az átviteli vonal célja az, hogy nyers bitfolyamokat szállítson egyik gépről a másikra.
A tényleges átvitelhez többfajta fizikai közeg használható.

Mágneses hordozó

Adatok egyik gépről a másikra való átvitelének egyik legismertebb módja az, amikor
az adatokat a forrásgépen, mágnesszalagon vagy lemezen rögzítjük, majd e
szalagot vagy lemezt a célgéphez visszük, és az adatokat beolvassuk. Ez a módszer
nem valami kifinomult, de sokszor gazdaságosabb, mintha mondjuk földkörüli pályán
levő távközlési műholdakat használnánk, különösen olyan alkalmazásoknál,
amelyeknél a bitenkénti átviteli ráfordítás kulcsfontosságú, hiszen a mágneses
hordozó többször felhasználható ezáltal csökkentve az egy bit átvitelére jutó
költséget. Természetesen a mágneses hordozó nem sorolható a számítógépes
hálózatok átviteli közegeihez.

Sodrott érpár

A legrégebbi és még ma is a legelterjedtebb adatátviteli közeg a sodrott érpár. A
sodrott érpár két szigetelt, tipikusan 1 mm vastag rézhuzalból áll. A két eret
spirálvonalban tekerik fel. A csavart forma az egymás mellett levő erek villamos
kölcsönhatását küszöböli ki. Általában a karakteres terminálok és MAN hálózatok
tipikus fizikai közege.

Manapság többnyire 4 érpár van egy kábelben. Ez maximum 100 Mbit/sec
sebességű adatátvitelt tesz lehetővé. Lehet árnyékolatlan (UTP, Unshielded Twisted
Pair) illetve árnyékolt (STP, Shielded Twisted Pair) felépítésű. Könnyen szerelhető,
strukturált, egyszerűen bővíthető.

A sodrott érpárokat legelterjedtebben a távbeszélőrendszerekben alkalmazzák. A
legtöbb telefonkészüléket sodrott érpár köti össze a telefonközponttal. A sodrott
érpárok erősítés nélkül használhatók több kilométer távolságra is, de nagyobb
távolságok áthidalására már csak ismétlők beiktatásával alkalmasak. Ha hosszabb
távolságon keresztül több sodrott érpár fut egymással párhuzamosan, akkor az
érpárokat kötegelik, és mechanikai védelemmel látják el.A sodrott érpár alkalmas
analóg és digitális jelátvitelre is. A sávszélesség a huzalok vastagságától és az
áthidalandó távolságtól is függ, de sok esetben több megabit/s-os sebesség is
elérhető néhány km-es távolságra. Megfelelő teljesítményének és alacsony árának
köszönhetően széleskörűen használt, bár zajérzékeny, limitált a sávszélessége,
valamint lehallgatható. UTP kábeleknél általában az RJ-45 típusjelű
telefoncsatlakozót használják a csatlakoztatásra. A LAN hálózatokban a kábelek
neve 10BaseT, ahol a T a sodrott (twisted) szót jelöli.

                                           
2 Melléklet: Halelm_II.ppt
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Koaxiális kábel

Középen tömör rézhuzal, ezt egy szigetelő réteg veszi körül, majd erre egy árnyékoló
fémréteg jön (általában szigeteletlen huzalokból fonják össze = "harisnya"), majd egy
újabb szigetelő.

Jellemzője a hullámimpedancia (lezárás ellenállása). 30-300 Ohm tartományban
gyártanak ilyen kábeleket. Szabványos értékek:

• 50 Ohm
• 75 Ohm
• 93 Ohm

A számítógépes hálózatokban kétfajta koaxiális kábelt használnak elterjedten. Az
egyik az 50 Ω-os alapsávú koaxiális kábel, amelyet digitális átvitelre alkalmaznak, a
másik a 75 Ω-os szélessávú koaxiális kábel, amelyet pedig analóg átvitelhez
használnak. Ez utóbbival azonban alapsávúként is találkozhatunk, főleg akkor, ha a
hálózat alapsávúként és szélessávúként egyaránt működhet.

A LAN-ok leggyakrabban 50 Ohm-os kábelt használnak. Egy kábelszegmensre
maximum 100 gép csatlakozhat. A hálózat több szegmensből is állhat, ilyenkor a
szegmenseket erősítő eszközökön keresztül lehet összekötni. Átviteli sebessége 10-
100 Mbit/sec. Hosszabb kábeleket is használhatunk, csak akkor az átviteli sebesség
csökken. Koaxiális kábeleket elterjedten használnak távbeszélőrendszerekben is,
nagytávolságú adatátvitelre. Előnye a nagy sávszélesség, nagy távolság,
zajérzéketlenség. Viszont lehallgatható, rendkívül sérülékeny és nehézkesen
szerelhető.

A számítógépeket kétféleképpen lehet egy koaxiális kábelhez csatlakoztatni. Az első
módszer szerint a kábelt egyszerűen kettévágjuk, majd egy ún. T-csatolót illesztünk
be, amely a két kábelvéget ismét összekapcsolja, továbbá egy harmadik vezetékkel
a számítógép csatlakozását is megoldja. A másik módszer az ún. vámpír-
csatlakozást használja, mely egy rendkívül pontos mélységű és szélességű kábelbe
fúrt lyuk. A lyuknak a rézmagban kell végződnie. Ebbe a lyukba kell becsavarni egy
speciális csatlakozót, amelynek végül is ugyanaz a célja, mint a T-csatolónak, csak
nem kell elvágni a kábelt.

A koaxiális kábel csatlakozója az ún. BNC (Bayone-Neil-Councelmann) szabvány
szerinti dugó ill. aljzat.



Barhács OktatóKözpont Számítógépes hálózatok elmélete modul 2. fejezet

18.

Átmérő Csatlakozó Áthidalható távolság
Vékony koax 6 mm T csatlakozó Legfeljebb 185 m
Vastag koax 15 mm un. vámpír

csatlakozó
Nagyobb pl.: 500 m

A szélessávú koaxiális kábel a kábeltelevíziózás szabványos kábelein keresztül
analóg átvitelt tesz lehetővé. A kábelek közel 100 km-es távolságig 300 MHz-es
(időnként 450 MHz-es) jelek átvitelére alkalmasak. Digitális jelek analóg hálózaton
keresztüli átviteléhez minden interfésznek tartalmaznia kell egy konvertert, amely a
kimenő digitális jeleket analóg jelekké, és a bemenő analóg jeleket digitális jelekké
alakítja át (kábelmodem). Ennek a konverternek a típusától és árától függően 1 bit/s
1 és 4 Hz közötti sávszélességet foglal el. Egy 300 Mhz-es kábel tipikusan 150
Mbit/s-os adatátvitelt tesz lehetővé. A szélessávú rendszereket általában több
csatornára osztják.

Optikai kábel

A legújabb optikai kutatások eredményeképpen vált lehetségessé az adatok
fényimpulzusokkal való átvitele. A fényimpulzus a logikai 1-et, míg az impulzus
hiánya a logikai 0-t jelezheti. Egy optikai adatátviteli rendszer sávszélessége
potenciálisan óriási.

Egy optikai átviteli rendszer három komponensből áll: az átviteli közegből, a
fényforrásból és a fényérzékelőből. Az átviteli közeg hajszálvékony, üvegből vagy
szilikátból készült szál. A fényforrás vagy LED (Light Emitting Diode - fényemittáló
dióda) vagy lézerdióda. Mindkettő villamos áram hatására bocsát ki
fényimpulzusokat. A fényérzékelő egy fotódióda, amely fény hatására villamos
jeleket állít elő. Egy optikai szál egyik végére LED-et vagy lézerdiódát, másik végére
fotódiódát téve egy egyirányú adatátviteli rendszerhez jutunk, amely villamos jeleket
fogad, alakít át, majd bocsát ki fényimpulzusonként, illetve ennek inverzeként az
optikai szál másik végén, a vevőoldalon fényimpulzusokat vesz és alakít vissza
villamos jelekké.

Amikor a fénysugár az egyik közegből a másikba lép át, pl. az üvegből a levegőbe,
akkor a sugár a határfelületen (üveg/levegő) megtörik. A törés mértéke a két közeg
tulajdonságaitól függ. Ha a beesési szög elér egy kritikus értéket, akkor a fénysugár
már nem lép ki a levegőbe, hanem visszaverődik az üvegbe. Ezt használják ki az
optikai szálnál, melynek felépítése: a kb. 50 mikron vastagságú magot egy olyan
üvegköpeny veszi körül, melynek törésmutatója kisebb, ezáltal tükröző felületként a
fénysugarat a mag belsejében tartja. Erre kerül a műanyag védőburkolat, a fizikai
behatások elleni védelem érdekében.

Az optikai szálak kis teljesítményveszteség mellett nagy sávszélességgel
rendelkeznek, következésképpen ismétlők nélkül is nagyon nagy távolságokat
képesek áthidalni. Zavarérzékenységük szinte minimális, nem hatnak rájuk sem a
villamos, sem más külső források által keltett elektromágneses terek, nem
korrodálódnak, stb. A szálakat nehéz összekötni, de megcsapolni is. Nem
bocsátanak ki elektromágneses hullámokat, egyirányúak, és interfészeik is sokkal
drágábbak. Egy üvegszálban egyszerre csak egy irányban mehet az információ,
ezért a duplex összeköttetéshez két szálra van szükség.
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A fényvezető szálakat háromféleképpen lehet egymáshoz csatlakoztatni. Az egyik
módszer az, hogy a fényvezető szál végeit megfelelő csatlakozókkal látjuk el, majd
ezeket dugjuk össze. Az így szerelt kábelek könnyen illeszthetőek, de a
csatlakozásoknál a veszteség elérheti akár a 20%-ot is.

A második lehetőség, hogy a szálakat mechanikusan egymáshoz illesztjük, vagyis
mindkét szálat meghatározott szögben elvágjuk, majd a végeket összeillesztve egy
szorítóval egymáshoz préseljük. Az illesztés pontossága javítható, ha szerelés
közben fényt bocsátunk keresztül a szálon, majd az illesztendő részt mozgatva
megkeressük azt a pozíciót, ahol a kijövő fény intenzitása a legnagyobb. Ez a
módszer maximum 10%-os veszteséget okoz.

A harmadik lehetőség, ha a két kábelt összeforrasztjuk, az ezzel a módszerrel kapott
kábel majdnem olyan jó mint a gyárilag húzott szál. A forrasztáshoz lézert
használnak, a forrasztási törzs körül kialakulhat némi csillapítás ill. interferencia.

Vezeték nélküli átvitel

Általában speciális igényeket elégítenek ki, mint pl.: földrajzi akadályok (folyó), vagy
nagy távolságok (földrészek) áthidalása.

Elektromágneses (mikro-, ultrarövid-, rövidhullámú)
Az egymásnak sugárnyalábot küldő parabolaantennák kiemelkedő helyekre, több tíz
kilométerre egymástól szerelhetők fel, az egyetlen kikötés, hogy az adónak és a
vevőnek rálátással kell rendelkezni a párjára. Minél kiemelkedőbb helyre helyezik el
az antennákat, annál nagyobb az áthidalható távolság. Egy közel 100 m magas
toronnyal már 100 km-es távolság is átfogható. Az elektromágneses átvitel előnye
az, hogy két torony építése gyakran sokkal olcsóbb, mint egy 100 km-es árok ásása,
a kábelek vagy optikai szálak lefektetése, majd az árok betemetése. Azonban az
elektromágneses átvitelt a viharok és az egyéb atmoszférikus jelenségek is
befolyásolják. A leggyakrabban alkalmazott mikrohullámú átvitel 2 és 40 GHz közé
esik. Ezt a frekvenciatartományt a különböző közszolgáltatók, kormány és katonai
intézmények stb. között osztják ki.

Lézeres, infravörös
Az adók és vevők háztetőkre helyezése könnyen megoldható, nem túl költséges és
legtöbbször törvényes is. A kommunikációhoz itt is akadály nélküli rálátással kell
rendelkeznie a két végpontnak egymásra. Az ilyen adattovábbítás teljesen digitális
és rendkívül irányított, szinte teljesen védett a külső zavarástól és az illetéktelen
megcsapolástól. Ugyanakkor a köd és az eső zavarhatja a kommunikációt. A
személyi számítógépeken az ilyen típusú kommunikációt az ún. IrDA szabvány írja
le.
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Műholdas
A távközlési műholdakat nagy, világűrben levő mikrohullámú ismétlőknek foghatjuk
fel. Egy vagy több átjátszót tartalmaznak, amelyek a spektrumnak csak egy részét
figyelik, felerősítik a vett jeleket, és a beérkező hullámokkal való interferencia
elkerülése érdekében más frekvencián adják újra azokat. A műholdas jeleket a
földön a VSAT (Very Small Aperture Terminal - kis nyílásszöggel rendelkező
antennájú vevő) rendszerek veszik és dolgozzák fel.

Interfészek

Az interfészek azok az elektronikus eszközök, melyek a hoszt és a fizikai közeg
közötti kapcsolatot megteremtik, ezáltal lehetővé teszik a kommunikációt a vonalon.

A modem

A analóg telefonhálózatokon való átvitelhez, digitális jeleket át- és visszaalakító
hardver eszköz (MOdulátor/DEModulátor). Általában a soros porton keresztül
kapcsolódik a számítógéphez. Az átlagos otthoni modemek csúcssebessége
nagyjából 9.600-tól 54.400 bps-ig terjed.

A telefonvonalon vagy modemes vagy beszédátvitel folyik, ezek egymást kizárják. A
korszerűbb ún. voice-os modemek képesek a telefonvonalon átvitt hangot is
felismerni, digitális jelekké alakítani, és ily módon a számítógépes tárolásra
előkészíteni.

Mivel az összekapcsolás a soros porton valósul meg, ez bizonyos esetekben
gátolhatja az adatátvitelt ill. csökkentheti annak sebességét. A nagysebességű
modemekhez fel kell gyorsítani a soros portot ehhez adatátvitel vezérlőt (flow control)
kell alkalmazni. Ez hardveresen ill. szoftveresen is megvalósítható.

A modemek valójában önállóan működő számítógépes perifériák, amelyeket az
adatátvitel megvalósításához a számítógépnek kell parancsokkal vezérelni és
állapotát ellenőrizni. A számítógép szöveges parancsokat küld a modemnek, mely
azokat ún. "parancs üzemmódban" értelmezi, majd állapotjelentést (pl. "OK")
visszaküldve nyugtázza, fogadja el. Minden modemparancs az AT karaktersorozattal
kezdődik, és ezt követi a parancs további része.

A legtöbb modemben 28 regiszter van (jelölésük S0-S27), amelyek a modem
működési paramétereit határozzák meg. Ezek szerepe lehet az, hogy időzítőként (pl.
bontási időköz), vagy számlálóként (pl. csengetésszámláló) működjenek, ill. a
tartalmuk meghatározhat bizonyos jellemzőket (pl. tárcsázási mód, sebesség stb.).
Egyes jellemzők értékei egy nem törlődő memóriában az ún. NVRAM-ban
tárolódnak, a modem bekapcsolásakor ezek jelentik az alapbeállítást.

Mivel a modemek által használt vonalak nem tesznek lehetővé fizikailag megbízható
átvitelt, ezért meg kellett találni azokat a megoldásokat, amelyekkel az esetlegesen
előforduló hibákat, komoly teljesítményveszteség nélkül ki tudjuk szűrni. Sok esetben
a hibajavító eljárásokat összekötötték az adatátviteli sebességnövekedést biztosító
adattömörítő módszerekkel. A két legismertebb ilyen eljáráscsomag a CCITT által
kidolgozott szabvány és az MNP (Microcom Network Protocol).
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Modem szabványok
V21 300 bit/s, duplex
V22 1200 bit/s, duplex
V22bis 2400 bit/s, duplex
V23 600/1200b bit/s, fél duplex
V24 Soros interfész szabvány a modemekhez
V32 9600 bit/s, duplex
V42 A modemes hibajavítás szabványa
V42bis A modemes adattömörítés szabványa
V90 56 kbit/s, duplex

A hálózati kártya

A hálózati kártya teszi lehetővé, hogy a hálózat fizikai közegéhez (legtöbbször
kábelezés) kapcsoljuk a számítógépünket. Magyarországon elsősorban az Ethernet
hálózatok terjedtek el kb. 90%-ban, ezért itt ezen megvalósításhoz használt
kártyával, azaz az Ethernet kártyával foglalkozunk. Sok gyártója létezik, de a
szabványosítás miatt bármelyik összekapcsolható egymással. Nincs viszont
szabványosítva a számítógép - hálózati kártya felület, ezért gyártóspecifikus drivert
(meghajtó program) kell használni a kártya működtetésére. Fontosabb gyártók:
3COM, SMC (Standard Microsystem Corporation), Intel.

Az Ethernet kártya nem igényel központi felügyeletet vagy konfigurációt. Minden
Ethernet kártya gyárilag beégetett ún. hardvercímmel rendelkezik, így két azonos
című Ethernet kártya elvileg nincs a világon.

A hálózati kártya tartalmazza az alhálózat hoszthoz kapcsolódó IMP részét,
hardveres csomagdarabolási és összerakási, hibajavítási és alapvető kommunikáció
irányítási eljárások megvalósítását.

A hibajelzési, hibajavítási módszerek közül leginkább kettő terjedt el és alkalmazzák
széles körben a hálózati kártyákon:

1. Paritásvizsgálat: az aktuális átküldendő adatban lévő 1-esek száma a
paritásbittel együtt páros vagy páratlan (pl. 7 bites ASCII kódot tartalmazó
csomagban minden 8. bit a paritásbit).

2. CRC (Cyclic Redundancy Check - Ciklikus redundancia ellenőrzés)
ellenőrzőösszeg képzése: csoportos bithibák fellépésének veszélye esetén
használják. Lényeg, hogy egy csomagnyi adatot egy előre meghatározott
bitsorozattal elosztunk majd a maradékot  a keret részeként továbbítjuk. Az
osztási elvből következően az osztandó megváltozása az osztás (és a maradék)
eredményét is befolyásolja. Mivel a módszer viszonylag nagy számokkal dolgozik
valószínűtlen, hogy a csomag tartalmának megváltozását ne fedje fel.

A beépítés módja szerint a hálózati kártyák ISA buszon, vagy újabban a PCI
szabvány szerint kommunikálnak a számítógéppel. Figyelni kell az IRQ kiosztásra,
mely azt a csatornát adja meg, melyen az eszköz a gépnek jelez, ugyanis ha ez
helytelen a kommunikáció sikertelen lesz. Az újabb hálózati kártyák önkonfiguráló
Plug-n-Play interfésszel rendelkeznek.
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Egyéb interfészek

Párhuzamos és soros adatátvitel

A bitek továbbítása alapvetően két különböző módon történhet. A legegyszerűbb
eset, amikor a biteket sorban egymás után egy csatornán elküldjük a vevőnek. Ezt az
átviteli módot nevezik soros adatátvitelnek.

A másik lehetőség, hogy az adó és a vevő között annyi vonalat alakítunk ki, amennyi
bitet egyszerre át szeretnénk vinni. Ebben az esetben tehát bitcsoportok átviteléről
van szó. Ezt az adatátviteli módot párhuzamos adatátvitelnek nevezik.

Természetesen mindkét módszernek van előnye és hátránya egyaránt. E soros
átvitel kialakítása olcsó, mivel kevés számú kapcsolódásra van szükség, de ezzel
együtt az átvitel sebessége a párhuzamos átvitelhez képest lényegesen kisebb. A
soros kapcsolattal nagyobb távolság hidalható át, mint a párhuzamossal. Azt, hogy
melyik módszert alkalmazzák, egyértelműen a feladat dönti el. Általában
mikroszámítógépek belső áramköreinek az összekapcsolására párhuzamos módot
választanak a kis távolságok és a nagy átviteli sebesség miatt. A külső eszközök
összekapcsolása a számítógépekkel már mindkét módszer szerint történhet (például
az egér soros, a nyomtató viszont párhuzamos átvitelt használ).

Fontos a digitális eszközöknél, hogy az információt akkor vegyék, amikor
ténylegesen az van a csatornán (a másodikként kiadott bitet a vevő is másodikként
értelmezze). Tehát mindkét átviteli mód esetében nagyon fontos az adó és a vevő
egyidejű működésének (szinkronizáció) a biztosítása. A gyakorlatban kétféle
módszert használunk, az egyik a szinkron, a másik pedig az aszinkron adatátvitel.

A szinkron átvitelnél a bitek kezdete, közepe és a vége csak egy megadott
alapidőtartam egész számú többszörösére helyezkedhetnek el egymástól. Ebből is
látható, hogy ebben az esetben a bitek nagyon szigorúan meghatározott sorrendben
követik egymást, a bitek kezdete és hosszúsága is pontosan meg van határozva. A
szinkronizációt speciális bitcsoportokkal valósítják meg, amelyek a tényleges
információt előzik meg. A szinkron bitcsoport általában a legtöbb átmenetet
tartalmazó csoport (1010101010101010) amelynek ideje alatt a vevő képes a saját
működésének az ütemezését beállítani.

Az aszinkron átvitel tipikus karakterátviteli módszer, azonban még a mai napig is
használják nap, mint nap (egér). Általában ezt a módszert a soros átvitelnél
használják. Az adatátvitel egyszerűsített idődiagramja a következő ábrán látható.
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Mint az ábrán is felismerhető, az átvitel megkezdése előtt a vonal állapota állandó
magas szint. Mikor a vevő szeretne csomagot küldeni, a vonalat egy bitnyi
időtartamra alacsony szintre húzza. Ez jelzi a vevőnek az átvitel kezdetét, ezért
nevezik ezt START bitnek. Ezt követően kerülnek elküldésre az adatbitek. A
különböző szabványok 7 vagy 8 adatbitet használnak. Ezek után kerül továbbításra a
paritásbit, amennyiben használunk ilyent az átvitelben. Ez egy védelmi eljárás, ami
lehet páros és páratlan. Páros paritás alkalmazásakor a paritásbit olyan logikai
értéket vesz fel, hogy az adatcsomagban vele együtt az 1 szintű bitek páros
számban legyenek. A páratlan paritás használatakor az 1 szintű bitek páratlanok
lesznek. A vétel során a paritás ellenőrzésével egybites hiba felismerhető. Sajnos a
módszer nem teszi lehetővé sem a javítást, sem a hiba pontos behatárolását. Hiba
esetén ismételten kérni kell az adótól az utolsó csomag küldését. A paritásbit után a
csomagot és az átvitelt le kell zárni STOP bittel, amely logikai 1 szintű. Ennek hossza
egy, másfél vagy két bit lehet. Ez biztosítja a vevőnek, hogy felkészüljön a következő
csomag küldésére. Az aszinkron soros átvitelnél nincs követelmény arra
vonatkozólag, hogy mikor kerülhet sor adatátvitelre. A START és a STOP bit
biztosítja a csomag kezdetének és végének a felismerését.

Az aszinkron soros átvitel nagyon elterjedt a mikroszámítógépek terén, számos
speciális áramkört alakítottak ki az átvitel megvalósításának egyszerűbbé tételére. A
gyakorlatban a PC-s technikában az RS-232C (CCITT V.24), az ipari környezetben
pedig az RS-485 interfészt használják

RS-232-C

A nagyfokú és széleskörű elterjedése miatt egy számítógép és egy modem, vagy
terminál közötti illesztés fizikai rétegének megvalósítása nagyon fontos. Ez teljes
duplex, pont-pont típusú összeköttetés kialakítását igényli.

Az ezt megvalósító szabvány megalkotója az Electronic Industries Association
elnevezésű, elektronikai gyártókat tömörítő szakmai szervezet, így az EIA RS-232-C
a pontos hivatkozás. Az ajánlás (Recommended Standard 232 C) az eredeti ajánlás
harmadik (“C”) változata.

Mivel személyi számítógépek megjelenésével a benne található soros periféria
szabványos illesztő felületté vált, ezért a soros vonalat széles körben - eredeti
funkcióján túlmenően - kezdték különböző perifériális eszközök illesztésére
felhasználni.

A szabványleírásban az számítógép és a terminál hivatalos neve:
- adatvég-berendezés - DTE (Data Terminal Equipment),

a kapcsolódó modemé
- adatáramköri-végberendezés - DCE (Data Circuit-Terminating Equipment),

és a köztük zajló kommunikáció az RS-232 soros vonalon folyik.
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Általánosan fogalmazva egy DCE végzi a kommunikációs közeghez történő fizikai
illesztést, azaz a kétállapotú bináris jeleket átalakítja a közegben átvihető fizikai
jelekké. A legtöbb gyakorlati esetben a DTE egy terminál, vagy egy számítógép, míg
a DCE az analóg telefonhálózathoz kapcsolódó modem.

A DTE-DCE egységeket összekötő vezetékrendszer mechanikus csatlakozóját is
definiálták: 25 pólusú csatlakozó (szokták DB-25-nek is nevezni). Két, egymásba
dugható csatlakozó közül a dugós rész a DTE-n, a hüvelyes részt a DCE-n
helyezkedik el.

Fontos kérdés a vonalon időegység alatt átvitt információ mennyisége, amit bit/s-ban
mérünk. Tipikus, szabványosan használt értékeit a következő táblázat tartalmazza.

bit/s Egy bit átvitelének ideje (msec)
150 6.6666
300 3.3333
600 1.6666
1200 0.8333
4800 0.2083
9600 0.1042
19200 0.0521
38400 0.0261

RS-449

Az RS-232C protokoll nem használható nagy távolságok áthidalására, valamint
zavart környezetben csak korlátozott sebességű kapcsolat hozható létre. Ilyen
esetekben előfordulhat az is, hogy a kábelben indukálódó feszültség ellen védeni kell
a számítógép egységeit. Erre jó módszer az optikai úton való leválasztás. A nagyobb
távolságok áthidalására feszültségszintek helyett (mivel az meglehetősen
zavarérzékeny) áramhurkot használnak. Ilyen kialakításban az adó és a vevő
mindkét adatirányban egy-egy vezetékhurokkal van összekapcsolva. Az adó logikai 1
információ küldésekor 20mA-es áramot kényszerít a hurokba, amelyet a vevő képes
érzékelni. Ebből következik, hogy az információt az áram megléte, illetve hiánya
hordozza. A vezeték sodrott érpár, a jó zavarérzéketlenség miatt.

A maximálisan áthidalható távolság akár 1 km is lehet, az adatátviteli sebesség kissé
korlátozott, 9600 bit-s körüli érték.
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Az áraminterfészt az RS-449-es "szabványgyűjteményben" szabványosították. Több
különböző módszer alakult ki az átvitel megvalósítására, amelyekre most nem térünk
ki, a szakirodalmakban megtalálhatók. Az egyik leggyakrabban használt megoldás
az RS-485 megnevezést kapta. Ez szimmetrikus átvitelt valósít meg, a vonalon több
adó és vevő lehet, ezek között egy vezetékpáron a kapcsolat fél-duplex. A duplex
kapcsolat kialakításához négy vezetékre van szükség.

Az új, RS-449-nek nevezett szabvány valójában három szabvány eggyé ötvözése. A
mechanikai, a funkcionális és az eljárási interfész az RS-449 szabványban, míg a
villamos interfész két további szabványban van megadva.

E kettő közül az egyik az RS-423-A, mely az aszimmetrikus átvitelt, a másik az RS-
422 amely a szimmetrikus átvitelt valósítja meg a szabványban. Az RS-449 egy
legfeljebb 60 méter hosszú kábelen már 2 Mbit/s-os átviteli sebességet engedélyez,
sőt rövidebb távolságokra még ennél nagyobbat is. Ezeknél a szabványoknál már az
egy adó mellett több vevő is lehet a vonalon, szimplex módon összekötve a pont-
pont típusú összeköttetés helyett itt már üzenetszórásos összeköttetés van.

RS-485

Az egyre intelligensebb összekapcsolt eszközök igénylik a kétirányú kommunikációt.
Ezért 1983-ban az EIA egy újabb szabványt jelentetett meg, az RS-485-öt. Az RS-
422-höz hasonló szimmetrikus átvitelt használja, de a vonal-páron már több adó és
több vevő is lehet és közöttük az egy vezeték-páron fél-duplex összeköttetést
lehetséges.

X.21

A CCITT egy digitális interfész ajánlást adott ki 1976-ban, az X.21-et. Ez az ajánlás a
felhasználói számítógép (DTE), és a hálózathoz kapcsolódó készülék (DCE) közötti
hívásokat, valamint az azok kiadásához és törléséhez szükséges jelcseréket rögzíti.

Igen kevés hálózat támogatja ezt az átviteli szabványt, mivel az analóg jelek helyett
digitális jeleket igényel a telefonvonalon. Ma már e helyett inkább RS-232 interfészt
használnak azokban a hálózatokban is, ahol eredetileg az X.21-et választották
illesztő felületül.
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Hálózatok összekapcsolása

Manapság LAN-jainkat egy nagyobb hálózathoz, általában egy WAN-hoz kapcsoljuk,
ezért szükségessé válik olyan eszközök használata, amelyek ezen kapcsolatokat
magvalósítják.

• Repeater (jelismétlő): Egyszerű jelerősítést végez, azaz a fizikai
méretkorlátok átlépését oldja meg. A beérkező jeleket újra digitalizálja, így a
jeltorzulást is kiküszöböli. Nem oldja meg viszont az időkorlátok (távolságból
adódó) és a torlódás problémáját.

• Bridge (híd): Egy tárolva továbbító eszköz (gép). Beolvassa a teljes keretet,
ellenőrzi, majd a célállomás hálózatába továbbítja, és így nem terheli a többi
hálózati részt. Feloldja az időkorlát problémáját. A felhasználó nem érzékeli
jelenlétét. Csak azonos típusú hálózatok köthetők össze vele, és egy időben
csak kettő. Nagy hiányossága, hogy nem ismeri a további hidak helyzetét, így
kettőnél több hálózat esetén nem képes a távoli hálózati szegmensek közötti
adatforgalom lebonyolítására.

• Router (forgalomirányító): Ellátja a bridge funkcióját, emellett azonban
útvonalválasztást is végez. Emiatt képes eltérő típusú hálózatokat, ill. kettőnél
több hálózatot is összekapcsolni. Az útvonal választási funkció
megvalósításához a routereknek ismerniük kell egymás helyzetét és
állapotinformációkat is kell cserélniük. Erre a problémakörre a RIP (Routing
Information Protocol - útvonalválasztási protokoll) szabványban adtak választ.

• Gateway (átjáró): Az összekapcsolódó hálózatok hardver és szoftver elemei
is különböznek. A kapcsolat a felhasználói szinten valósul meg. A felhasználó
érzékeli jelenlétét, képes protokoll átalakítást is végezni. Hálózati rétegbeli
eszköz.
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Kódolás

A kódolás az adatok átalakítása a kommunikációban résztvevő minden fél által
érthető, feldolgozható formába. A hálózati interfészek esetében a kódolás az adatok
(bitek) olyan átalakítása, hogy az a hálózati közegen keresztül átvihető legyen.

Analóg átvitel

Az analóg jel az adóberendezésben keltett jel, hasonló (analóg) a jelforrás jelének
változásaihoz, pl. a mikrofonban keltett beszédáram követi a hangnyomás
változását. A analóg jelek időben és amplitúdóban is folytonosak. A híradástechnika
hosszú időn át kizárólag analóg jeleken alapuló analóg technika volt. Az analóg
átvitel legjobb példája a vezetékes távbeszélő hálózat.

Az analóg jelek időben folyamatosan változnak. Általában elmondhatjuk róluk, hogy
periodikusak, azaz bizonyos időközönként ismétlődnek. Nagyon fontos, hogy a
nagyságuk (amplitúdó) két szélső határ között bármilyen értéket felvehetnek. Az ilyen
jeleknek három tulajdonsága van, amely adatátvitelre felhasználható.
− Frekvenciája, vagy periódusideje: az az időtartam, amely elteltével a jel

megismétlődik.
− Amplitúdója: az analóg jel nagyságát határozza meg. Az analóg jelek amplitúdója

tetszőleges értéket felvehet két határérték között.
− Fázisszöge: annak az időnek az értéke, amikor az analóg jel amplitúdója 0.

Az analóg jelek kezelése meglehetősen bonyolult. A fenti felsorolásban látható, hogy
a jellemzők meglehetősen széles tartományban mozoghatnak. Meg kell oldani, hogy
az információt képesek legyenek továbbítani. A számítógépek digitális jelekkel
dolgoznak, ezeket kell analóg úton továbbítani a másik számítógéphez. A megoldás
az analóg jel valamely jellemzőjének a megváltoztatása a digitális információnak
megfelelően. Ezt a műveletet nevezzük modulációnak. A vevő oldalon
értelemszerűen vissza kell alakítani a digitális információt. Ez a folyamat a
demoduláció. A különböző modulációs eljárásokat a következő ábrán vehetjük
szemügyre.
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− Az amplitúdómoduláció során az analóg jel amplitúdóját változtatják meg a
digitális jelnek megfelelően. A művelet egyszerű, más amplitúdó értéket rendelnek
a logikai 0 és mást a logikai 1 szinthez.

− Hasonlóan képezzük az analóg jelet a frekvenciamoduláció során is. Itt a két
logikai értékhez más-más frekvenciaérték tartozik. A két frekvencia között
megfelelően nagy különbségnek kell lenni a biztonságos érzékelés érdekében.
Általában 1-2 nagyságrend a két érték közötti különbség.

− A fázismoduláció is hasonló elven alapszik. Ebben az esetben a jel fázisszögét
módosítják a digitális jelnek megfelelően.

Digitális átvitel

A digitális jelek az analóg jelnek valamilyen mintavételét jelentik (pl. kiválasztott
számú impulzusát, vagy kódolt jelsorozatát). A digitális jelek időben és amplitúdóban
egyaránt elkülönült tagokból állnak. A digitális jelátvitel: hírek, információk átvitele
számjegyes alakban. A digitális átvitel lényegesen jobb, gyorsabb, olcsóbb,
biztonságosabb a régebbi (analóg) jelátvitelnél. Nem kell pl.: analógról (régi tel.)
digitálisra és vissza kódolni (kódolás, dekódolás).

A digitális jelek két állapottal rendelkeznek, a kikapcsolt állapot a logikai 0, a
bekapcsolt pedig a logikai 1. Annak érdekében, hogy ezek az állapotok kezelhetők
legyenek, hozzájuk a gyakorlatban legtöbbször konkrét feszültségszinteket vagy
feszültségszint-tartományokat rendelnek (0 szint: 0V, 1 szint: 5V). Fontos, hogy a két
feszültségszint között a digitális jelek nem vehetnek fel értéket, a két szint közötti
váltásnak pedig nagyon rövid idő alatt kell megtörténnie (lehetőleg nullához közeli
érték alatt). Ezzel kapcsolatban még el kell mondani azt is, hogy a váltások nem
történhetnek akármikor. Ennek az oka, hogy a digitális rendszerek áramkörei
megadott ütemezés szerint működnek. Erre azért van szükség, hogy a megfelelő
jelszinteket a vevő is megfelelő időben legyen képes értelmezni.

Amikor először alkalmaztak digitális átvitelt, akkor azt szövegek átvitelére használták.
Minden szöveg összeállítható karakterek sorozatából. A csatornán ezeket a
karaktereket kell továbbítani. Minden karakter megadott számú bittel leírható.
Létrehoztak egy táblázatot, amelyben az összes angol karaktert felsorolták, és
hozzárendeltek egy bináris bitsorozatot. Így jött létre az ASCII táblázat, amelyről még
a későbbiekben lesz szó. Mivel a karakterek átvitelénél az információ alapegysége
az a bitcsoport volt, amely egy karaktert egyértelműen meghatározott. Ezek alapján
ezt a módszert szokás karakterorientált átviteli eljárásnak nevezni. Annak érdekében,
hogy a karakterek megfelelő módon kerüljenek átvitelre, speciális karaktereket, ún.
vezérlőkaraktereket használnak. Itt jegyeznénk meg, hogy a hálózati szabványokban
és leírásokban a bájt helyett az oktet (octet) fogalmát használják a 8 bites csoport
jelölésére.

Minél inkább elterjedtté váltak a digitális hálózatok, annál inkább szükségessé vált a
karaktereken kívül más információnak a továbbítása is. Ezekről általánosságban el
lehet mondani, hogy a különböző adatcsomagok hosszúsága nagyon eltérő.
Szükség volt a karakterorientált átviteli eljárást átalakítani úgy, hogy bitcsoportok
helyett tetszőleges számú bit átvitelére lehetőség nyíljon. Így alakult ki a bitorientált
átviteli eljárás. Természetesen fontos a bitcsoportok egymástól való elkülönítése is,
amelyre speciális bitcsoportokat használnak.
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Digitális jelkódolás

A fizikai vonalon való átvitelnél a bitek ábrázolására több lehetőség is van, amely
közül a legegyszerűbb az, amikor minden bitet, értékétől függően két
feszültségszinttel ábrázoljuk. Szokásos az “1” állapotot MARK-nak, a 0-át SPACE-
nek is nevezni.

Megoldásai:

- NRZ (Non Return to Zero - Nullára vissza nem térő), azaz mindig az a
feszültség van a vonalon, amit az ábrázolt bit határoz meg. Ez a leginkább
gyakori, "természetes" jelforma.

- RZ (Return to Zero - Nullára visszatérő). A nulla a "nyugalmi állapot", 1 bitnél
a bitidő első felében a +V, a második felében a jel visszatér a 0-ra:

− NRZI (Non Return to Zero Invertive: Nullára nem visszatérő
megszakadással). Az első 0 bitnek nulla szint felel meg. Az 1 értékű bithez
vagy nulla vagy +V szint tartozik a következő szabály szerint: ha az előző 1-
eshez nulla szint tartozott, akkor +V lesz, ha az előző 1-eshez +V tartozott,
akkor 0 szint lesz a bithez rendelt feszültség. 0 bitet követő 1 értékű bit +V
feszültségű, ha a 0 bit nulla szintű és nulla ha +V szintű.

0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
2
9.
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Manchester kódolás (PE - Phase Encode)

A Manchester-kódolásban minden bitperiódus két egyenlő intervallumra osztott. A
bináris 1 kódolásakor a bit első felében magas, második felében alacsony
feszültségszint van. A bináris 0 ennek éppen a fordítottja. Ez a séma biztosítja, hogy
minden bitidőben legyen egy átmenet, ami a vevőnek az adóhoz való könnyű
szinkronizálódását teszi lehetővé. A Manchester-kódolás hátránya az, hogy kétszer
akkora sávszélességet igényel, mint az egyszerű bináris jelkódolás, hiszen az
impulzusok csak fele olyan szélességűek.

Különbségi Manchester kódolás (CDP - Conditional Diphase)

A különbségi Manchester-kódolás az alap Manchester-kódolás egy variánsa. Itt a
logikai 1-et a bitidő elején hiányzó, míg a logikai 0-t az intervallumok elején jelenlévő
átmenet jelenti. Középen mindkét esetben van átmenet. A különbségi kódolás
bonyolultabb készülékeket kíván ugyan, viszont jobb zajtűrő tulajdonságokkal
rendelkezik. Az első bit értéke ebben az esetben nem megállapítható. Ennek
kiküszöbölése érdekében vagy nem adat jellegű jelek (átmenet nélküli folytonos
feszültség) után következik az első bit, vagy megállapodás szerinti értéket vesz fel.

1 0

1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Nincs átmenet (ugrás): 
30.
Van átmenet (ugrás): 
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A hálózati architektúra réteges implementációja

A rétegek és a protokollok

A modern számítógép-hálózatok tervezését szigorúan strukturált módon végzik. A
számítógép-hálózatokat rétegekbe (layer) vagy szintekbe (level) szervezik, amelyek
mindegyike az azt megelőzőre épül. A rétegek száma, neve, az egyes rétegek
tartalma és a rétegek funkciója hálózatról hálózatra változik. Az egyes rétegek célja
minden hálózatban az, hogy jól definiált szolgáltatásokat biztosítva a felsőbb rétegek
elől eltakarják a nyújtott szolgáltatások megvalósításainak részleteit.

Az egyik gépen levő n. réteg egy másik gép n. rétegével kommunikál. A
kommunikáció során használt szabályok és konvenciók összességét protokollnak
(protocol) nevezzük. Azokat a funkcionális egységeket, amelyek a különböző
gépeken az egymásnak megfelelő rétegeket magukba foglalják társfolyamatoknak
(peer process) nevezzük. Igazából tehát nem a rétegek, hanem a társfolyamatok
azok, amelyek a protokollok felhasználásával, egymással kommunikálnak.

Minden egyes réteg adat- és vezérlőinformációkat ad át az alatta elhelyezkedő
rétegnek, egészen a legalsóig. Az átadott adatcsomagot IDU (Interface Data Unit)
néven nevezzük, mely két részből áll:
- Vezérlőinformációkból (ICI - Interface Control Information), mely az interfész

megfelelő működéséhez szükséges.
- Adatelem (SDU - Service Data Unit), mely a tényleges (átviendő) információt

hordozza.

Az 1. réteg alatt a fizikai közeg (physical medium) van, ezen zajlik a tényleges
kommunikáció. A szomszédos rétegpárok között egy interfész (interface) húzódik. Az
interfész az alsóbb réteg által a felsőnek nyújtott elemi műveleteket és
szolgáltatásokat definiálja.

A rétegek és protokollok halmazát hálózati architektúrának (network architecture)
nevezzük. Az architektúra specifikációjának elegendő információt kell tartalmaznia
egy azt tökéletesen követő megvalósítás elkészítéséhez. Az architektúrának sem a
megvalósítás részletei, sem az interfészek specifikációja nem részei, mivel az
architektúra szempontjából érdektelen az illesztők fizikai kivitelezése.
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A rétegek tervezési kérdései

Az alábbiakban áttekintjük, hogy a rétegek tervezése során melyek azok a
legfontosabb tervezési kérdések és szempontok, melyeket az architektúra
kialakításakor figyelembe kell venni.

Címzés

Minden rétegnek rendelkeznie kell egy kapcsolat-felépítési mechanizmussal. Mivel
egy hálózat rendszerint több gépből áll, melyek közül néhány olyan is lehet, melyen
egyszerre több folyamat is működhet, ezért szükség van egy olyan eszközre,
melynek segítségével a futó folyamat kijelölheti kapcsolatteremtési igényének célját.
A több lehetséges címzett miatt elengedhetetlen a címzés valamilyen formájának
bevezetése egy adott címzett kijelölésére.
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Kapcsolat felépítés

Összeköttetésalapú

A lényegét a telefonrendszer segítségével érthetjük meg. Ha valakivel beszélni
akarunk akkor felemeljük a kagylót, a tárcsázás segítségével a telefonközponton
keresztül kapcsolatot létesítünk (azaz felépítjük az összeköttetést) információt
cserélünk (azaz használjuk) majd a beszélgetés végeztével letesszük a kagylót
(vagyis bontjuk a kapcsolatot). Tehát a folyamat a kapcsolat felépítése, használata,
majd bontása, és az információ átvitel sorrendjét szigorúan az adó határozza meg.
Ez azt jelenti, hogy amilyen sorrendben küldjük az információt, a vevő pontosan
ebben a sorrendben kapja meg. Az összeköttetés kialakítása időt vesz igénybe, így
sok esetben csak akkor célszerű alkalmazni, ha nagyobb mennyiségű információt
akarunk átvinni.

A megbízható, összeköttetésalapú szolgálatnak két variánsa van: az üzenetsorozat
és a Byte-folyam. Az előbbi esetben az üzenethatárok megmaradnak. Ha két 1
kByte-os üzenetet küldtünk el, akkor két különálló 1 kByte-os üzenet érkezik meg, és
sohasem egyetlen 2 kByte-os. A másik esetben az összeköttetés valójában egy
Byte-folyamot jelent, melyben nincsenek üzenethatárok. Amikor egy 2kByte-os
üzenet érkezik a vevőhöz, nincs mód arra, hogy megállapítsuk, hogy az adó ezt egy
2kByte-os, két 1kByte-os, vagy 2048 egy byte-os üzenetként küldte-e el. Ha egy
könyv lapjait különálló üzenetként, hálózaton keresztül akarjuk eljuttatni egy
fénymásoló géphez, akkor az üzenethatárok megőrzése fontos, egy távoli,
időosztásos rendszerbe terminálként való bejelentkezéshez ellenben bőven
elegendő a byte-folyam szolgálat.

Összeköttetésmentes

Az információ ilyenkor az adó és a vevő között a vevő címét is tartalmazó
információrészek (csomagok) segítségével kerül átvitelre, a levélkézbesítő rendszer
működéséhez hasonlító módon. Ilyenkor elképzelhető, hogy a részekre bontott
információt a vevő nem az adó által küldött sorrendben kapja meg, felmerül a
csomagok helyes sorrendben történő összerakásának a szükségessége is. A
sorrendhelyesség megköveteli, hogy a protokoll, támogatást nyújtson a vevőnek a
vett üzenetek helyes sorrendbe rakásához. Egy nyilvánvaló megoldás erre az
üzenetek sorszámozása, amely azonban még nyitva hagyja azt a kérdést, hogy mi
legyen a sorrenden kívül érkező üzenetekkel.

Nem minden alkalmazás igényel összeköttetést. A megbízhatatlan (nyugtázatlan),
összeköttetésmentes szolgálatot a távírószolgálat analógiájára, ami ugyancsak nem
küld vissza nyugtát az adónak, datagram szolgálatnak (datagram service) is nevezik.

Más helyzetekben a küldendő rövid üzenetek miatt az összeköttetés felépítése
továbbra sem célszerű, viszont a megbízhatóság alapvető követelmény. Az ilyen
alkalmazásokhoz a nyugtázott datagram szolgálat (acknowledged datagram service)
a megfelelő. Ezt a tértivevényes levélkézbesítéshez lehet hasonlítani. Amikor
megérkezik a tértivevény a feladó biztos lehet abban, hogy a levél valóban a kívánt
félhez érkezett meg.
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Virtuális áramkör és a datagram

Alapvetően két különböző alhálózat-szervezési filozófia létezik, az egyik mindig
ugyanazt az útvonalat használja az adatok továbbítására, a másik csomagonként
határozza meg a két végpont közötti utat. Az alhálózat belső működését vizsgáló
szövegkörnyezetben az elsőt rendszerint virtuális áramkörnek (virtual circuit),
második fajta szervezés független csomagjait a telegrammok (táviratok) mintájára
datagramoknak (datagram) nevezik.

A virtuális áramköröket olyan alhálózatokban használják, amelyek elsődlegesen
összeköttetésalapú szolgálatot biztosítanak. Nem kell minden egyes elküldött
csomagra forgalomirányítási döntést hozni, ez az összeköttetés létesítés része,
ekkor kerül kiválasztásra egy, a forrás- és célcsomópontot összekötő útvonal. A
telefonrendszerhez hasonlóan, ezen az útvonalon keresztül zajlik majd le az
összeköttetés teljes forgalma. Amikor az összeköttetés lebomlik, akkor a virtuális
áramkör is megszűnik.

Ezzel szemben a datagram alhálózatokban nincs előre meghatározott útvonal. Az
egymást követő csomagok különböző utakat követhetnek, hiszen az egyes csomag
útvonalválasztása egymástól független. Bár a datagram alhálózatoknak több munkát
kell végezniük, de megbízhatóbbak is, a hibákhoz valamint a torlódáshoz jobban
alkalmazkodnak, mint a virtuális áramkörös alhálózatok.

Ha a csomagoknak egy adott virtuális áramkört használva mindig ugyanazon az
útvonalon kell keresztül haladniuk az alhálózaton, akkor az IMP-knek meg kell
jegyezniük, hogy az aktuálisan nyitott virtuális áramkör csomagjait merre kell
továbbítaniuk. Minden IMP fenntart egy táblázatot, melynek bejegyzései az egyes
nyitott virtuális áramköröket rögzítik. (csomag sorszáma, ellenőrzőösszege, virtuális
áramkört jelző mező van a fejrészben).

A datagramoknak olyan táblájuk van, amely meghatározza, hogy egy adott IMP
eléréséhez melyik kimeneti vonalat használja. Ilyen táblára egyébként virtuális
áramkörök esetén is szükség van, az áramkör útvonalának kezdeti kijelölésekor.
Minden egyes datagram csomagnak a teljes célcímet tartalmaznia kell. Amikor egy
csomag beérkezik, az IMP kikeresi a használandó kimeneti vonalat, és azon
továbbküldi a csomagot. A csomagban semmit sem változtat.

A virtuális áramkörök és a datagramok közötti mérlegelés elsősorban az IMP
memóriájának mérete és a sávszélesség alapján lehetséges. A virtuális áramkörök
lehetővé teszik, hogy a csomagban a teljes célcím helyett csak a virtuális áramkör
azonosítója legyen. Ha a csomagok nagyon rövidek, akkor a teljes célcím jelentős
többletet jelent az adatokhoz képest, így nagy a relatív sávszélesség-veszteség. Az
alhálózaton belül különösen akkor vonzó a virtuális áramkör használata, amikor a
hosztok valójában interaktív terminálok, amelyek általában alig néhány karakteres
csomagokat állítanak elő. A virtuális áramkörök használatának ára az IMP-ken belül
fenntartandó táblák által elfoglalt memória terület. A kommunikációs vonalak és az
IMP-memóriák egymáshoz viszonyított árától függően az egyik vagy a másik lehet
olcsóbb.
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Bizonyos rendszerek számára (pl. áruházak hitelkártya-ellenőrzési hívásai) a virtuális
áramkörök felépítésekor és lebontásakor jelentkező időtöbblet majdhogynem
értelmetlenné teszi azok használatát. Ha a forgalom nagy része várhatóan ilyen
típusú lesz, akkor a virtuális áramkörök használata nehezen indokolható.

A virtuális áramkörök ezen kívül még eléggé sebezhetőek is. Ha egy IMP
tönkremegy és a memória tartalma elveszik, az összes rajta keresztül futó virtuális
áramkör megszakad. Ezzel szemben, ha egy datagramot támogató IMP megy
tönkre, akkor csak azok a felhasználók szenvednek kárt, akiknek csomagjai az IMP-
ben sorban álltak, de még azok közül sem mind, attól függően, hogy kaptak-e már
nyugtát vagy sem. A kommunikációs vonal elvesztése végzetes következményekkel
jár az azt használó virtuális áramkörök számára, de könnyen kompenzálható, ha az
alhálózat datagramokat használ. A datagramok továbbá lehetővé teszik az IMP-k
számára azt, hogy kiegyensúlyozzák az alhálózaton belül folyó forgalmat, mivel az
útvonalakat félúton is módosítani lehet.

A virtuális áramkör nem azonos az összeköttetésalapú szolgálattal! Az
összeköttetésalapú szolgálat a logikai kapcsolatot adja meg két végpont között, míg
a virtuális áramkör az adattovábbítás irányának kiválasztásában játszik szerepet.
Természetesen az összeköttetésalapú szolgálat implementálására a virtuális
áramkör, míg az összeköttetésmentes szolgálat implementálására a datagram a
kézenfekvő. Gyakori azonban az összeköttetésmentes kapcsolat virtuális áramkörös
rendszerben történő megvalósítása is, mely a teljesítmény növelésére használható.

Átviteli szabályok

Irány, ütemezés

A tervezési döntések egy másik halmazát az adatátviteli szabályok alkotják. Fontos
eldönteni, hogy a hálózatban milyen a kommunikáció iránya és ütemezése (szimplex,
félduplex, duplex rendszerek). A protokollnak azt is meg kell határoznia, hogy egy
kapcsolathoz hány logikai csatorna tartozzon, valamint azok prioritását is. Sok
hálózat kapcsolatonként legalább két csatornát tart fenn, egyet a közönséges adatok,
egyet pedig a sürgős adatok számára, vagy egyet a vezérlő, egyet a felhasználói
kommunikációnak.

Nyalábolás, hasítás

A következők megértéséhez meg kell különböztetnünk a csatornákat, amelyeken az
információcsere történik, és a felhasznált, tényleges, fizikailag létező
összeköttetéseket biztosító vonalakat. A csatornák, amelyeken az üzenetek
áramlanak, igen jelentős költséggel megépített és üzemeltetett összeköttetéseken
(vezeték, rádióhullám) keresztül valósulnak meg. Ezért nem célszerű, ha egy
kommunikációs csatorna számára kisajátítunk egy vonalat, mert nagyon sok esetben
a kommunikáció jellegéből fakadóan nincs folyamatos információcsere rajta, azaz a
legtöbb kapcsolatban a vonalhasználat időszakosan jelentkezik. Amennyiben a
nyalábolás (multiplexálás), illetve hasítás (demultiplexálás) átlátszóan megoldható,
akkor bármelyik réteg használhatja. A fizikai rétegben, pl. erre nagy szükség van,
mivel valamennyi összeköttetés forgalma csupán néhány fizikai vonalon keresztül
bonyolódik le.
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Mivel az adó és vevő oldal számára csak a végeredmény, az információ a fontos,
ezért több csatorna is kialakítható egy vonalon, amelynek megvalósítására több
lehetőség van:
- Multiplexelés frekvenciaosztással: Frekvencia osztásos multiplexelés (FDM -

Frequency-Division Multiplexing) üzemmódban elsősorban a távbeszélő-hálózatok
vivőfrekvenciás rendszereinek szélessávú fővonalait használják. A széles
frekvenciasávban időben is egyszerre haladnak a különböző vivőfrekvenciákra
ültetett jelek. A módszer alapelve azon a tényen alakul, hogy szinuszos hullámok
összegéből bármelyik összetevő egy megfelelő szűrővel leválasztható. Az adó
oldalon a csatornák jeleit egy-egy vivőfrekvenciára ültetik (a vivőfrekvenciát a
jelekkel modulálják), ezeket összegzik, az összegzett jelet átviszik a vevő oldalra,
és ott ezeket szűrőkkel választják szét.

- Multiplexelés szinkron időosztással: Digitális átvitelnél az idő-multiplex (STDM -
Synchronous Time-Division Multiplexing) berendezések a nagyobb sávszélességű
adatvonalat időben osztják fel több, elemi adatcsatornára. Minden elemi
adatcsatorna egy-egy időszeletet kap. A fővonal két végén elhelyezkedő vonali
multiplexerek előre meghatározott időben, periodikusan, egymással szinkronban
működve összekapcsolják egy-egy rövid időre - néha egyetlen bit, legtöbbször
egyetlen karakter vagy bájt, esetleg néhány bájt átviteli idejére - az összetartozó
be-, illetve kifutó vonalakat. Például a telefontechnikában használt PCM (Pulse
Code Modulation) impulzus kód moduláció is ilyen multiplex technikát használ.

Hibavédelem

Fontos kérdés, hiszen a fizikai kommunikációs áramkörök nem tökéletesek. Sok
hibajelző és hibajavító kódolás ismert, de a kapcsolat két végén egymással
kapcsolatban álló feleknek azonos eljárást kell használni. A vevőnek valamilyen
módon tudatni kell az adóval azt, hogy mely üzeneteket vette sikeresen, és melyeket
hibásan.  A legismertebb hibafelismerő módszer a már említett CRC ellenőrzés,
hibajavító kódolások közül pedig a modemnél megismert V42-es használata terjedt
el.

Egy minden rétegben felmerülő kérdés az, hogy miként lehet a lassú vevőt megóvni
attól, hogy a gyors adók adatokkal elárasszák. Több megoldás is van, minden
megoldás valamilyen vevő-adó visszacsatolást tartalmaz, amely lehet közvetlen és
közvetett. Ezek célja az, hogy az adó tudomást szerezhessen a vevő aktuális
állapotáról.
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Ellenőrző kérdések

I.
KÉREM VÁLASSZA KI A HELYES MEGOLDÁST!

1. A sodrott érpár rövidítése lehet:
a., utp
b., dtp
c., lpt

2. Melyik érték nem szabványos a koaxiális kábelek használatánál?
a., 50 Ω
b., 75 Ω
c., 91 Ω

3. Melyik átviteli közeg zavarérzékenysége a legkisebb?
a., árnyékolt érpár
b., koaxiális kábel
c., optikai szál

4. Hány regiszter van a modemekben általánosan?
a., 27
b., 28
c., 7

5. Melyik az áraminterfész szabványa?
a., RS-232
b., RS-449
c., X.21

6. Melyik eszköz használható különböző típusú hálózatok összekapcsolására?
a., router
b., gateway
c., repeater

7. Melyik nem analóg átviteli tulajdonság?
a., frekvencia
b., amplitúdó
c., specifikáció

8. Melyik nem digitális átviteli jelkódolás?
a., NRZI
b., Manchester
c., CCITT

9. Mire való a multiplexelés?
a., egy vonalon több kommunikáció átvitele
b., több vonalon egy kommunikáció kialakítása
c., adáshoz és vételhez különböző csatorna biztosítása.

10. Mi a CRC?
a., hibajavító kódolás
b., hibafelismerő ellenőrző összeg
c., tömörítési megoldás
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II.
KÉREM DÖNTSE EL, HOGY IGAZ, VAGY HAMIS-E AZ ÁLLÍTÁS!

1. A sodrott érpárt használhatjuk árnyékolt ill. árnyékolatlan kivitelben.
igaz
hamis

2. A LAN-ok kialakításánál a koaxiális kábelfajták közül a 93 Ohm-ost használják
elterjedten.

igaz
hamis

3. A modem analóg-digitális jelátalakításra használható.
igaz
hamis

4. A párhuzamos adatátvitel lassabb mint a soros.
igaz
hamis

5. Két hálózat összekapcsolására repeatert használhatunk.
igaz
hamis

6. A különbségi Manchester kódolásnál a bitidők közötti átmenet adja a
bitinformációt.

igaz
hamis

7. A protokoll a rétegek feladatait adja meg.
igaz
hamis

8. Az összeköttetésalapú hálózat és a virtuális áramkör ugyanazt jelenti.
igaz
hamis

9. Az összeköttetésmentes szolgálatot mindig datagram szolgálattal implementálják.
igaz
hamis

III.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Határozza meg a protokoll fogalmát!
2. Mi a hálózati architektúra?
3. Ismertesse a csavart érpáras összeköttetés jellemzőit!
4. Ismertesse a koaxiális kábelt használó összeköttetés jellemzőit!
5. Ismertesse az üvegszálas (optikai) kábelt használó összeköttetés jellemzőit!
6. Mi a fő különbség a Manchester és a különbségi Manchester kódolás között?
7. Hasonlítsa össze a soros és a párhuzamos átvitelt!
8. Mi a virtuális áramkör és mi a datagram?
9. Mi a multiplexelés lényege?
10. Milyen analóg jelkódolásokat ismer?
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Az ISO-OSI modell3

Nyilvánvaló, hogy a hálózatok kialakításában (de ez igaz minden műszaki
tudományra) alapvető szerepet játszik a szabványosítás. A szabványok központi
szerepet játszanak a fejlődésben, ez teszi a rendszereket nyíltakká, egységeit
cserélhetővé.

Gyakorlatban a szabványok két családja létezik: a de jure szabványok, amelyeket
bizottságok deklarálnak, és hivatalos dokumentumokban rögzítenek és de facto
szabványok, amelyek elterjedését már egy-egy konkrét megoldás széleskörű
használata biztosítja. Természetesen számos esetben a de facto szabványokat
célszerű utólagosan de jure szabványokká alakítani.

A számítógép-hálózatok esetében sem volt másképp. Megjelenésükkor néhány
vezető cég termékeivel de facto szabványokat teremtett, de a nagyfokú eltérések
miatt egységesíteni kellett az architektúrákat, amit csak nemzetközi szinten lehetett
megoldani. Ez a szerep az ISO-ra hárult. A hálózatokra vonatkozó rétegmodellt
1980-ban fogalmazta meg OSI (Open System Interconnection - nyílt rendszerek
összekapcsolása) néven. Ez viszont nem szabvány, hanem csak egy ajánlás.
Mindössze csak azt mondja meg, hogy milyen rétegekre kell osztani egy hálózatot és
ezen rétegeknek mi legyen a feladatuk. Nem kötelező betartani. A megvalósított
rendszerek egyes rétegei szinte teljesen üresek, másokat tovább kellett osztani
zsúfoltságuk miatt. Sok hiányossága ellenére a mai napig alapnak tekintik a gyártók.
Nyílt rendszereknek olyan rendszereket hívunk, amelyek nyitottak a más
rendszerekkel való kommunikációra. Az OSI modell hét rétegből áll, és a
kialakításuknál a következő elveket vették figyelembe:

1. A rétegek különböző absztrakciós szinteket képviseljenek, különállóan lehessen
őket tervezni, tesztelni.

2. Minden réteg jól definiált feladatot hajtson végre.
3. A rétegek feladatának megválasztásakor a nemzetközileg elfogadott szabványok

felhasználására kell törekedni.
4. A réteghatárok megválasztásakor a rétegek közti információcsere

minimalizálására kell törekedni.
5. A rétegek számának megfelelően nagynak kell lennie ahhoz, hogy különböző

feladatok ne kerüljenek szükségtelenül egy rétegbe, ugyanakkor elég kicsinek kell
lennie ahhoz, hogy a szerkezet ne váljon nehezen kezelhetővé.

Maga az OSI modell nem egy hálózati architektúra, hiszen nem határoz meg konkrét
protokollokat és szolgálatokat az egyes rétegekben. Csakis azt mondja meg, hogy az
egyes rétegeknek mit kellene csinálniuk, a hogyan meghatározását már a konkrét
architektúra kialakítóira bízza.

                                           
3 Melléklet: Halelm_III.ppt



Barhács OktatóKözpont Számítógépes hálózatok elmélete modul 3. fejezet

40.

Az OSI modell rétegei

Amint az ábrából látszik, két, az OSI modell szerint kommunikáló hoszt adatcseréje a
következőképp zajlik:
- A fizikai réteg bitenként átviszi a az adó és a vevő között a csomagot.
- Az adatkapcsolati réteg felismeri a bitfolyamban a keretek határát és értelmezi

azokat (pl. hibaellenőrzés), bár a csomag adattartalmával nem foglalkozik.
- A hálózati réteg a kereteket csomagokként értelmezve a benne lévő információkat

(pl. forrás és célcím) elemzi.
- Az összes felsőbb réteg már a csomag adattartalmával dolgozik. Elképzelhető

azonban, hogy a feldolgozáshoz fel kell darabolni az adatrészt, az ilyen feldarabolt
és további feldolgozáshoz fejléccel ellátott csomagrész a PDU (Protokoll
Adategység -Protocol Data Unit). A vezérlőinformációkat így a szállítási réteg a
TPDU (Transport PDU), a viszonyréteg a SPDU (Session PDU), a megjelenítési
réteg a PPDU (Presentation PDU), míg az alkalmazási réteg az APDU
(Application PDU) fejrésze segítségével kapja meg.

A következőkben röviden összefoglaljuk az egy-egy réteg által ellátott feladatokat, a
legalsó szinttől felfelé haladva. A modell alsó három rétege a hálózattól függ, míg a
felső négy réteg mindig alkalmazásfüggő, és mindig az alkalmazást futtató
hosztokban történik a megvalósításuk (implementálásuk).

SPDU
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Fizikai réteg

A fizikai réteg (physical layer) a bitek kommunikációs csatornára való kibocsátásáért
felelős. Biztosítania kell, hogy az adó oldalon kibocsátott 1-et a vevő is 1-ként és ne
0-ként vegye. A tipikus kérdések itt a következők: hány voltnyi feszültségkülönbség
ábrázolja a logikai 1-et és hány volt a 0-t, hány mikroszekundum hosszú legyen 1 bit;
folyhasson-e egyidőben mindkét irányban adatátvitel; hogyan épüljön fel a kezdeti
kapcsolat, illetve hogyan bomoljon fel, amikor már nincs rá szükség; hány tüskéje
legyen egy hálózati csatlakozónak és az egyes tüskék milyen funkciókkal
rendelkeznek stb. A tervezési kérdések itt nagymértékben a mechanikai, elektromos
interfészekkel és magával a fizikai közeggel kapcsolatosak, amely a fizikai réteg alatt
helyezkedik el. A fizikai réteg tervezése egyértelműen a hagyományos értelemben
vett villamosmérnöki tevékenységek közé sorolható.

Adatkapcsolati réteg

Az adatkapcsolati réteg (data link layer) alapvető feladata az, hogy egy
tetszőlegesen kezdetleges adatátviteli eszközt olyan adatátviteli vonallá
transzformáljon, amely a hálózati réteg számára átviteli hibától mentesnek tűnik.

Ez a feladat úgy teljesül, hogy a küldő fél a bemenő adatokat adatkeretekké (data
frame) tördeli (amely tipikusan néhány száz Byte hosszúságú), a kereteket
sorrendhelyesen továbbítja, végül a vevő által visszaküldött nyugtakereteket
(acknowledgement frame) feldolgozza. Mivel a fizikai réteg a bitfolyam jelentésétől ld.
struktúrájuktól elvonatkoztatva csupán a bitfolyam adásával és vételével foglalkozik,
ezért az adatkapcsolati rétegre hárul az adatkeretek határainak létrehozása és
felismerése. Ezt speciális bitmintáknak a keret elé, illetve mögé illesztésével lehet
kivitelezni. Ha ezek a bitminták az adatok között is előfordulhatnak, akkor a
kétértelműség elkerülésére védelmi eljárásokat kell kidolgozni.

Egy lökésszerű zaj teljesen tönkretehet egy keretet. Ebben az esetben a forrásgép
adatkapcsolati rétegszoftverének újra kell adnia a keretet. Ugyanannak a keretnek
többszöri újraadása azonban kettőzött keretek megjelenését eredményezheti. Ilyen
helyzet pl. akkor alakulhat ki, amikor a vevő által az adónak küldött nyugtakeret
elvész. E réteg feladata az ilyen megsérült, elveszett vagy kettőzött keretek miatt
felmerülő problémák megoldása a hibafelismerés és javítás (CRC). A keret
kialakításakor mindegyik keretre ellenőrzőösszeget kell képezni, amikor egy keret
megérkezik a célhoz, akkor az ellenőrzőösszeg újra kiszámításra kerül. Ha ez
különbözik a keretben levőtől, akkor az adatkapcsolati réteg értesül a hibáról, és
megteszi a szükséges lépéseket (pl. eldobja a hibás keretet és hibajelentést küld
vissza, visszatartja a nyugtakeretet stb.).

Egy másik, az adatkapcsolati rétegben előforduló probléma az, hogy a gyors adók
adatelárasztással fenyegetik a lassú vevőket, ezért valamilyen forgalomszabályozási
mechanizmust kell beépíteni annak érdekében, hogy az adók tudhassák, hogy a
vevők egy adott pillanatban mekkora szabad puffer területtel rendelkeznek. Gyakran
a kényelem kedvéért a forgalomszabályozást és a hibavédelmet együtt valósítják
meg.
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Hálózati réteg

A hálózati réteg (network layer) lényegében a kommunikációs alhálózatok
működését vezérli. Nagyobb hálózatok esetén a keretek vevőtől a célba juttatása
elvileg több útvonalon is lehetséges, feladat a bizonyos szempontból optimális
útvonalnak a kiválasztása. Ez a tevékenység az útvonalválasztás (routing), és több
megoldása lehetséges:

- a rendszer kialakításakor alakítjuk ki az útvonalakat,
- a kommunikáció kezdetén döntünk arról, hogy a teljes üzenet csomagjai

milyen útvonalon jussanak el a rendeltetési helyükre,
- csomagonként változó, a hálózat vonalainak terhelését figyelembe vevő

alternatív útvonalválasztás lehetséges.

Ha túl sok csomag van egyszerre az alhálózatban, akkor egymás útjába kerülhetnek,
torlódás alakulhat ki. Az ilyen jellegű torlódás elkerülése ugyancsak a hálózati réteg
hatáskörébe tartozik.

A hálózati rétegekbe gyakran valamilyen számlázási funkciót is beépítenek. A
szoftvernek legalább a felhasználók által forgalmazott csomagok, karakterek vagy
bitek számát kell számolnia ahhoz, hogy a legalapvetőbb számlázási információk
rendelkezésre álljanak. Ha egy csomag országhatárokat lép át, és az országokban
eltérőek a tarifák, vagy más számlázási módszerek honosak, akkor a számlázási
feladatok jelentősen nehezülhetnek.

Több probléma is felmerülhet akkor, ha egy csomagnak a cél eléréséhez több
hálózaton kell keresztülhaladnia. Eltérő lehet a hálózatok címzési módszere,
különbözhetnek a maximális csomagméreteik és protokolljaik is. E problémák
megoldásáért, azaz a heterogén hálózatok összekapcsolásáért a hálózati réteg a
felelős.

Üzenetszórásos hálózatokban az útvonal-választási mechanizmus igen egyszerű,
így a hálózati rétegben általában vékony, sokszor nem is létezik.

Szállítási réteg

A szállítási réteg (transport layer) feladata a hosztok közötti átvitel megvalósítása. A
kapott adatokat szükség esetén kisebb darabokra vágja, átadja a hálózati rétegnek.
Fontos része a címzések kezelése. Egy viszonyréteg által igényelt összeköttetési
kérés általában egy hálózati összeköttetést hoz létre, ha azonban nagyobb hálózati
sebesség szükséges akkor több hálózati kapcsolatot is igénybe vehet. Fordítva, ha
kisebb átviteli sebesség is elegendő, akkor egy hálózati összeköttetést lehet
felhasználni több viszonyréteg kapcsolat lebonyolítására. Ezt a szállítási rétegnek a
felsőbb rétegek felé nem érzékelhető módon kell megvalósítania. További feladatai:
Több üzenetfolyam egyetlen csatornára nyalábolása, illetve forrás-cél
összeköttetések létrehozása a névadási mechanizmus felhasználásával.
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Viszonyréteg

A viszonyréteg (session layer) feladata annak biztosítása, hogy különböző gépek
felhasználói viszonyt létesíthessenek egymással, például bejelentkezés egy távoli
operációs rendszerbe, állománytovábbítás két gép között stb.

A viszonyréteg egyik szolgáltatása a párbeszéd szervezése. A viszonyok egy időben
egy- és kétirányú adatáramlást is lehetővé tehetnek. Néhány protokoll számára
alapvető fontosságú, hogy a két oldal ne próbálkozzon egy időben ugyanazzal a
művelettel. E tevékenységek menedzselésére a viszonyréteg kicserélhető
vezérlőjeleket tart fenn. Csak a vezérlőjelet bíró oldalnak van joga a kritikus
műveletet végrehajtani.

A viszonyréteg egy másik szolgáltatása a szinkronizáció (synchronization).
Képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor egy hálózaton két gép között 2 órás
állománytovábbítási művelettel próbálkozunk, de az 1 óra múlva valamilyen okból
megszakad. Ilyenkor az egész műveletet elölről kell indítani, de egy újabb hálózati
hiba megint csak megszakíthatja azt. A probléma kiküszöbölése érdekében a
viszonyréteg lehetővé teszi az adatfolyamba ellenőrzési (szinkronizációs) pontok
beépítését, és így egy hálózati hibát követően csak az utolsó ellenőrzési pont után
következő adatokat kell megismételni.

Megjelenítési réteg

A megjelenítési réteg (presentation layer) olyan feladatok végrehajtásáért felelős,
amelyek elég gyakoriak ahhoz, hogy általános megoldásúak legyenek ahelyett, hogy
a felhasználók esetenként külön-külön oldják meg azokat. Az alsó rétegektől
eltérően, amelyek csak a bitek megbízható ide-oda mozgatásával foglalkoznak, a
megjelenítési réteg az átviendő információ szintaktikájával és szemantikájával is
foglalkozik.

Az adatok szabványos kódolása tipikus példája a megjelenítési réteg által nyújtott
szolgálatoknak. A különböző számítógépek különböző kódokat használhatnak a
karakterfüzérek (pl. ASCII vagy EBCDIC), az egész számok (egyes komplemens,
vagy kettes komplemens) stb. ábrázolására. Azért, hogy a különböző ábrázolásmódú
számítógépek is kommunikálni tudjanak, a kicserélendő adatstruktúrákat egy, a
"vonalon" használandó szabványos kódolással absztrakt módon kell definiálni.
Ezeknek az absztrakt adatstruktúráknak a kezelését, valamint a számítógépek
egyedi adatábrázolásának egymásba konvertálását is a megjelenítési rétegnek kell
elvégeznie.

A megjelenítési réteg magába foglalja az adatátvitel hatékonyabbá tételét elősegítő
adattömörítés, továbbá a hitelesítést és titkosítást lehetővé tevő kriptográfia
módszereit.
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Alkalmazási réteg

Az alkalmazási réteg (application layer) kapcsolódik legszorosabban a
felhasználóhoz, itt kell a hálózati felhasználói kapcsolatok megoldásait
megvalósítani. Mivel számos termináltípust használnak a hálózati kapcsolatokban,
amelyek természetesen kisebb-nagyobb mértékben egymástól eltérnek, ezért egy
hálózati virtuális terminált definiálnak, és a programokat úgy írják meg, hogy ezt tudja
kezelni. A különböző típusú terminálok kezelését ezek után egy olyan kis - a valódi
és e hálózati absztrakt terminál közötti megfeleltetését végző - programrészlet végzi.
Másik tipikus, e réteg által megvalósítandó feladat a fájlok átvitelekor az eltérő
névkonvenciók kezelése, mivel a különböző állományrendszerek különböző
névkonvenciókkal rendelkeznek, különböző módon ábrázolják a szövegsorokat, és
így tovább. Két különböző rendszer közötti állománymozgatáskor ilyen és más
hasonló inkompatibilitási problémákkal kell megküzdeni. Ide tartozik még az
elektronikus levelezés, és mindazon feladat, amit ma az Internet szolgáltatásaként
ismerünk.

Rétegszolgálatok és primitívek

Az egyes rétegekben lévő aktív elemeket funkcionális elemeknek vagy entitásoknak
(entity) nevezzük. Egy funkcionális elem lehet akár szoftver- (pl. egy folyamat), akár
hardverelem (pl. egy intelligens I/O chip). Az azonos rétegben, de különböző
gépeken lévő elemeket funkcionális társelemeknek (peer entity) nevezzük. A 7. réteg
elemeit alkalmazási funkcionális elemeknek (application entity), a megjelenítési réteg
elemeit megjelenítési funkcionális elemeknek (presentation entities) nevezzük és így
tovább.

Az n. réteg funkcionális elemei az (n+1). réteg számára biztosítanak szolgálatokat.
Ebben az esetben az n. réteget szolgáltatónak (service provider), míg az (n+1).
réteget szolgálat felhasználónak (service user) nevezzük. Az n. réteg az (n-1). réteg
szolgálataira támaszkodva biztosítja saját szolgálatait.

A szolgálatok SAP-okon (Service Access Point - szolgálat-elérési pont) keresztül
érhetők el. Az n. réteg SAP-jai azok a pontok, ahol az (n+1). réteg számára
hozzáférhetőek az n. réteg által nyújtott szolgálatok. Minden SAP egy egyedi
azonosító címmel rendelkezik. Nézzük a következő hasonlatot: a SAP a
telefonrendszerekben a készülék fali csatlakozója, míg a SAP címe az a
telefonszám, amellyel a fali csatlakozót hívni lehet. Ha valakit hívni akarunk,
ismernünk kell a telefonszámát. A posta levélkézbesítési rendszerben az utcanevek
és házszámok képviselik a SAP-címeket. Ha levelet akarunk küldeni, ismernünk kell
a címzett SAP-jának címét.

Egy rétegben azonos feladatokhoz különböző típusú szolgálatok lehetnek
elérhetőek. Például ha a hálózat kialakítás azt támogatja, több fajta keretképzés is
kérhető az adatkapcsolati rétegtől. Természetesen ilyenkor meg kell neveznünk azt,
hogy melyik fajta módszer használatára kérjük a keretképző entitást. Sok esetben a
különböző szolgálatokat különböző entitások képviselik, még akkor is ha ugyanazt a
feladatot látják el (pl. a később tanulandó TCP/IP TCP-UDP párosa).
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Annak érdekében, hogy két réteg között információcsere mehessen végbe az
szükséges, hogy létezzen egy, a rétegek közötti interfésszel kapcsolatos
szabályhalmaz. Egy tipikus interfész esetén az (n+1)-dik réteg entitása a szolgálat-
elérési ponton keresztül átad egy IDU-t. Emlékszünk még, hogy az IDU két részből, a
vezérlőinformációból (ICI) és az adatelemből (SDU) áll. Az ICI csak az interfész
megfelelő működéséhez szükséges, a tényleges információt az SDU hordozza.
Elképzelhető, hogy az adatelemet az n.-edik rétegbeli entitás még szétdarabolja és
független protokoll-adatelemként küldi tovább. A szállítási, viszony és alkalmazási
protokoll adategységekre (PDU-kra) rendre TPDU, (T: Transport), SPDU (S:
Session), és PPDU (P: Presentation), valamint APDU (A: Application) néven
hivatkoznak.

Egy szolgálatot bizonyos alapműveletek (primitívek) segítségével írhatunk le.
Ezekkel definiáljuk, hogy egy szolgálat milyen tevékenységet végez el, és milyen
jelzést ad tovább egy másik primitívnek. Az OSI modellben a primitívek négy
osztálya lehetséges:

Primitív Mit csinál
Kérés Valamilyen tevékenység végrehajtásának kérése

Bejelentés Információ adás eseményről
Válasz Egy eseményre való válaszadás

Megerősítés A kérést kérő informálása

A szolgálat tehát olyan primitívek (műveletek) halmaza, amelyet egy réteg a fölötte
levő rétegnek biztosít. A szolgálat azt definiálja, hogy a réteg milyen műveletek
végrehajtására van felkészülve, de semmit sem mond arról, hogy azt hogyan kell
megvalósítani. A protokoll olyan szabályok halmaza, melyek már a funkcionális
társelemek között cserélt keretek, csomagok, vagy üzenetek formáját és jelentését is
előírják.

Egy szolgálat meghatározott objektumokon végrehajtható műveleteket definiál. A
protokoll a szolgálat implementációjával hozható kapcsolatba, és mint ilyen
láthatatlan a szolgálat használója számára.
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Réteginterfész kommunikációs példa

Annak érdekében, hogy a szolgálatok fogalmát pontosabban megértsük, vizsgáljunk
meg egyszerű kommunikációt az adatkapcsolati és a hálózati rétegek között.

1. A kérés primitívvel a hálózati réteg valamilyen tevékenység elvégzésére kéri
az adatkapcsolati réteget. Ilyen pl. egy összeköttetés létesítése vagy
lebontása vagy keretek küldése.

2. A bejelentés primitív tudatja a hálózati réteggel, hogy valamilyen esemény
történt. Például egy másik gép összeköttetést akar létesíteni vagy lebontani,
vagy egy keret érkezett.

3. A válasz primitívet a vevőoldali hálózati réteg arra használja, hogy az előző
bejelentés primitívre válaszoljon.

4. A megerősítés primitív a kérőoldali adatkapcsolati réteg számára
megerősítheti a kérés sikeres végrehajtásának tényét, vagy ha nem volt
sikeres, akkor annak okát közölheti.

Fizikai átvitel

Adatkapcsolati
réteg

Hálózati
réteg

Adatkapcsolati
réteg

Hálózati
réteg

Kérés BejelentésMegerősítés Válasz
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Most vizsgáljunk meg egy egyszerű összeköttetés alapú szolgálatot. Ha a kapcsolat
létrehozását a CONNECT, az adatátvitelt a DATA és a lebontást a DISCONNECT
szavakkal jelöljük, akkor egy összeköttetés-alapú szolgálat nyolc szolgálat-primitívből
áll :

1. CONNECT.request(kérés) - Ez az összeköttetés létesítésére irányuló kérés.
2. CONNECT.indication (bejelentés) - Kérés bejelentése  a hívott félnek.
3. CONNECT.response (válasz) - A hívott fél válasza a hívásra (elfogadja-

elutasítja).
4. CONNECT.confirm (megerősítés) - hívó fél tájékoztatása, a kérés

elfogadásáról vagy elutasításáról.
5. DATA.request (kérés) - Hívott az adat küldését kéri.
6. DATA.indication (bejelentés) - Hívott az adat érkezését jelzi a hívónak.
7. DISCONNECT.request (kérés) - Hívó összeköttetés bontását kéri.
8. DISCONNECT.indication (bejelentés) - Az összeköttetés lebontására

vonatkozó kérés bejelentése a hívott fél számára.

Mint látható a primitívek nem változtak, csak az objektum amelyen végrehajtottuk
azokat. Ebben a példában a CONNECT egy megerősített szolgálat (amelyre
kifejezetten válaszolni kell), míg a DISCONNECT egy megerősítetlen szolgálat (nincs
szükség válaszra).
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Ellenőrző kérdések

I.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Milyen rétegekből épül fel az OSI modell?
2. Mi a fizikai réteg feladata?
3. Mi az adatkapcsolati réteg szerepe?
4. Mit biztosít a hálózati réteg?
5. Milyen célokat valósít meg a szállítási réteg?
6. Mire használják a viszony réteget?
7. Milyen feladatokat lát el a megjelenítési réteg?
8. Ismertesse az alkalmazási réteg szerepét az OSI modellben!
9. Mi az az entitás?
10. Mi az a SAP? Hol helyezkedik el?
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Az IEEE 802-es szabványcsalád4

Az IEEE több helyi hálózat szabványt is előállított, melyeket  összefoglaló néven
IEEE 802-ként ismerünk, és magába foglalja pl. az ETHERNET, a vezérjeles sín és a
vezérjeles gyűrű hálózatokat. Ezek a szabványok különböznek a fizikai réteget
illetően, azonban az adatkapcsolati réteg felsőbb szintjén már kompatibilisek
egymással.

A lokális hálózati szabványok kidolgozása itt is egy “de facto” szabvánnyal, az
ETHERNET-tel indult, amelyet a XEROX cég fejlesztett ki, és nagyon gyorsan
elterjedt. A hivatalos szabvány kidolgozására az IEEE egy albizottságát kérték fel,
amelynek tagjai között a gyártásautomatizálásban érdekelt képviselők is helyet
foglaltak. Ők úgy gondolták, hogy a gyártásban részt vevő robotok LAN-okon
keresztül lesznek összekötve, és pontosan rögzített időzítésekkel dolgoznak, ami a
hálózati kapcsolat időbeliségét is meghatározza. Emiatt a hálózat adatátviteli
idejének felülről korlátosnak kell lennie, azaz a legrosszabb esetben is, adott időn
belül meg kell történnie az információátvitelnek.

Ilyen esetekre, két már akkor is létező szabványos megoldást, a vezérjeles sínt és az
IBM által kifejlesztett vezérjeles gyűrűt választották. Ilyen módon három szabványt
fogadtak el, amelyekre együttesen az IEEE 802-es szabvány részeként hivatkoznak.

IEEE 802 LAN szabványok

- 802.1 - IEEE 802 leírását, interfész primitívek meghatározását tartalmazza.
- 802.2 - logikai kapcsolatvezérlési szabvány (LLC)
- 802.3 - ütközést jelző, többszörös hozzáférés szabvány (CSMA/CD)
- 802.4 - vezérjeles sín hozzáférésre vonatkozó szabvány (TOKEN BUS)
- 802.5 - vezérjeles gyűrű hozzáférési szabvány (TOKEN RING)
- 802.6 - a MAN-ra vonatkozó szabványokat tartalmazza
- 802.7 - szélessávú átviteli technika műszaki kérdéseit taglaló szabvány
- 802.8 - optikai szállal történő átvitel  szabvány (FDDI)
- 802.9 - integrált adat és hangátvitellel foglalkozó szabvány (ISDN, ADSL)
- 802.10 - a biztonsági és kontrollált személyi hozzáférés szabványa
- 802.11 - vezeték nélküli hozzáférés szabványa (BLUETOOTH)

Ezen szabványoknak vannak egyedi megvalósításai (pl. FAST ETHERNET), ill.
alszabványai (mint pl. a rádiófrekvenciás LAN-ok megvalósítását szabályozó
802.11b).

                                           
4 Melléklet: Halelm_IV.ppt



Barhács OktatóKözpont Számítógépes hálózatok elmélete modul 4. fejezet

50.

Közeghozzáférés vezérlés (MAC)

Üzenetszórásos csatornával rendelkező alhálózatok esetében ténylegesen egy
kommunikációs csatorna van és ezen az egy csatornán osztozik az összes
hálózatba kapcsolt számítógép (vagy más néven állomás). Ehhez az egyetlen
csatornához, közeghez kell minden állomásnak hozzáférni. A hozzáférés alatt itt az
adást értjük, hiszen a vétel nem probléma: minden állomás veszi a többi adását.
Megfelelő azonosítás után (pl. állomáscím-figyeléssel) dönt arról, hogy az üzenet
neki szól-e.

A lokális hálózatban lévő eszközök mindegyike a közös fizikai csatornán való
hozzáférésért verseng. Mivel a LAN kialakításokban ezen a szinten számos
hozzáférés-vezérlési módszert használnak ütközésest és ütközés mentest egyaránt,
a bizottság ezek közül a CSMA/CD, a vezérjel-busz és a vezérjel-gyűrű hozzáférés
módszereket választotta ki szabványosításra. A közeghozzáférés-vezérlési MAC
(Medium Access Control) alréteg szabványa négy funkciót határoz meg:
- Közeghozzáférés-irányítás: A hálózati állomások szabályokat ill. eljárásokat

használnak, hogy vezéreljék a fizikai csatorna megosztását.
- Keretezés: Kezdeti és záró információ jelzés hozzáadására van szükség ahhoz,

hogy azonosítani lehessen az üzenetek elejét és végét, hogy az adó és a vevő
szinkronizálódjon, és felismerjék a hibákat.

- Címzés: A hálózat címzést használ, hogy azonosítani tudja az üzenet adásában
és vételében résztvevő eszközöket.

- Hibafelismerés: Célja a helyes üzenetadás és vétel ellenőrzése

Az üzenetszórásos csatornákat többszörös hozzáférésű (multiaccess) vagy véletlen
hozzáférésű (random access) csatornáknak is nevezik.

Az átviteli közeg hozzáférésére számos eljárást használnak. A hozzáférés módja -
amint azt a későbbiekben látni fogjuk - függ a hálózat topológiájától is, vagyis attól,
hogy milyen módon vannak az állomások összekapcsolva. A közeg elérési módja
szerint három fő hozzáférési módszer lehetséges:
- Véletlen vezérlés: akkor a közeget elvileg bármelyik állomás használhatja, de a

használat előtt meg kell győződnie arról, hogy a közeg más állomás által nem
használt.

- Osztott vezérlés: ebben az esetben egy időpontban mindig csak egy állomásnak
van joga adatátvitelre, és ez a jog halad állomásról-állomásra.

- Központosított vezérlés: ilyenkor van egy kitüntetett állomás, amely vezérli a
hálózatot, engedélyezi az állomásokat. A többi állomásnak figyelnie kell, hogy
mikor kapnak engedélyt a közeg használatára.
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Perzisztens és nemperzisztens CSMA

Azokat a protokollokat, amelyekben az állomások figyelik a csatornán folyó forgalmat
és ennek megfelelően cselekszenek, csatornafigyelő vagy vivőjel érzékeléses
protokollnak (carrier sense protocol) nevezik.

Az első csatornafigyelő protokoll az 1-perzisztens (1-persistent) CSMA (Carrier
Sense Multiple Access - csatornafigyelő többszörös hozzáférés). Amikor egy állomás
adni készül, először belehallgat a csatornába azért, hogy eldönthesse folyik-e azon
jelenleg átvitel vagy sem. Ha a csatorna foglalt, akkor az állomás addig vár, amíg
ismét üres nem lesz. Amikor már üresnek érzékeli, elküldi a keretet. Ha ütközés
következik be, akkor az állomás véletlenszerű ideig vár, majd újraadja a keretet. A
protokollt azért nevezik 1-perzisztensnek, mert egy állomás, amint tétlennek találja a
csatornát, azonnal adni kezd, vagyis az adás valószínűsége 1 (100%).

Egy másik csatornafigyelő protokoll a nemperzisztens CSMA (nonpersistent
CSMA). Ebben a protokollban már tudatosan arra törekedtek, hogy az állomások
kevésbé legyenek mohók. Küldés előtt az állomások figyelik a csatornát. Ha senki
sem forgalmaz, csak akkor kezdhet el egy állomás adni. Ha azonban a csatorna
foglalt, akkor az állomások nem folyamatosan figyelik tovább a csatornát. Nem céljuk
ugyanis az, hogy az aktuálisan zajló átvitel végén azonnal elkezdjenek adni. Ehelyett
inkább véletlenszerű ideig várnak, és csak ezután kezdik el ismét az algoritmust. Ez
a módszer jobb kihasználtságot eredményez, mint az 1-perzisztens CSMA.

Az utolsó protokoll a p-perzisztens CSMA (p-persistent CSMA). Réselt csatornát
alkalmaz és a következőképpen működik. Amikor egy állomás küldésre kész
állapotba kerül, elkezdi figyelni a csatornát. Ha az tétlen, akkor p valószínűséggel
elkezd adni, de q=1-p valószínűséggel visszalép az adástól, és megvárja a
következő rést (a résidő az az idő ami egy csomag teljes átvitele alatt eltelik). Ha a
következő rés szintén tétlen, akkor ismét ad vagy visszalép p illetve q
valószínűséggel. Ez a folyamat addig folytatódik, amíg vagy a keret átvitelre nem
kerül, vagy egy másik állomás el nem kezd adni.

CSMA ütközésérzékeléssel

Az állomások nem kezdenek el adni akkor, amikor érzékelik, hogy a csatorna foglalt.
Ennél a módszernél természetesen előfordulhat olyan eset, amikor egyszerre két
vagy több állomás akarja használni a közeget. Az adás közben - mivel közben a
csatornán lévő üzenetet veszi - el tudja dönteni, hogy az adott és a vett üzenetfolyam
egyforma-e. Ha ezek különbözők, akkor azt jelenti, hogy valaki más is “beszél”, azaz
a küldött üzenet hibás, sérült. Ezt ütközésnek hívják, és ilyenkor az állomás
megszakítja az üzenetküldést, vagyis ha két állomás tétlennek érzékelve a csatornát
egyszerre kezd el adni, majd nemsokára érzékeli az ütközést, akkor nem fejezi be a
keret csatornára küldését, hiszen azok már úgyis visszavonhatatlanul megsérültek,
hanem az ütközés érzékelését követően azonnal felfüggeszti tevékenységét. A sérült
keretek küldésének abbahagyása időt és sávszélességet takarít meg. Ezt a protokollt
CSMA/CD-nek (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection -
ütközésérzékeléses CSMA) nevezik, és elterjedten használják LAN-ok MAC
protokolljaként.
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Az ütközés miatt kudarcot vallott állomások mindegyike az újabb adási kísérlet előtt
bizonyos, véletlenszerűen megválasztott ideig várakozik. Ezek az idők a
véletlenszerűség miatt eltérők, és a versengő állomások következő hozzáférési
kísérlete során egy, a legrövidebb várakozási idejű fog adni, mivel a többiek a
várakozási idejük leteltével adás előtt a csatornába belehallgatva azt már foglaltnak
fogják érzékelni. Az e protokoll szerint működő állomások a következő három állapot
valamelyikében lehetnek: versengés, átvitel, és tétlen állapot. Végiggondolva az
eljárást, nyilvánvaló, hogy gyér forgalom esetén a közeghozzáférés nagyon gyors,
mivel kevés állomás kíván a csatornán adni. Nagy hálózati forgalom esetén az átvitel
lelassul, mivel a nagy csatorna terhelés miatt gyakoriak lesznek az ütközések.

Ütközést elkerülő, vivőérzékeléses többszörös hozzáférés (CSMA/CA)

A módszer elnevezése CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Avoidance). Itt is (mint a CSMA/CD-nél) minden állomás az adást figyelve
“belehallgat” a csatornába. Az adás befejezése után minden állomás egy adott ideig
vár, amit egy logikai listában elfoglalt helyük határoz meg. Ha ez alatt az idő alatt
más állomás nem kezd adni, akkor elkezdi az adást.

Időosztásos többszörös hozzáférésű eljárás (TDMA)

Az angol rövidítés a Time Division Multiple Access kifejezés első betűiből alkotott
betűszó. Elsődlegesen sín felépítésű hálózatoknál alkalmazzák. Ennél az eljárásnál
minden a sínhez kapcsolódó mellékállomás, egy adott időszeletben adhat. Ha nincs
üzenete, akkor a szelet kihasználatlan marad.

Tokent használó megoldások

Lényegében minden állomás a közeghez való vezérlés funkcióját is betölti, és ez a
szerep váltakozva továbbadódik, oly módon, hogy egy kitüntetett ún. vezérlőkeretet
(token) küldenek az állomások egymásnak. Mindig csak az az állomás adhat,
amelyiknél a vezérlőkeret van. Az az állomás amelyik megkapja a vezérlőkeretet, de
nem akar, vagy nem tud csomagokat küldeni, haladéktalanul továbbadja az adás
jogát a következő állomásnak. Ha egy állomás adni kezd a vezérlőkeretet
"megfogja", és egy meghatározott ideig (token holding time - vezérjeltartási idő)
magánál tartja. Az idő lejártával a vezérlőkeretet az állomás köteles továbbküldeni.

Belátható, hogy a módszer milyen előnyöket kínál: a tokenes megoldásból adódóan
nincs ütközés, egy állomásnak, ha egyedül akar adni a hálózatban, csak annyit kell
várakozni, míg a vezérjel körbejár (nincs olyan nagy késleltetés mint a TDMA-nál).
Ez utóbbi a hátránya is a megoldásnak: ha a hálózat nagy, sok IMP kapcsolódik
hozzá, a körbejárási késleltetés is igen nagy lehet.
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Logikai kapcsolatvezérlés (LLC)

Az adatkapcsolati réteg logikai kapcsolatvezérlés szintjén az IEEE 802-es szabványt
hozott létre, ezen a szinten minden IEEE 802-es szabvány közös, már amit a felsőbb
rétegek felé mutat. Az alréteg szervezi az adatfolyamot, parancsokat értelmez,
válaszokat generál, a hibákat ellenőrzi és helyreállítási funkciókat hajt végre.

Ez az alréteg, a felette álló rétegeknek nyújt szolgáltatást ugyanolyan módon, ahogy
azt a hagyományos adatkapcsolati protokoll nyújtja a távolsági hálózatban. Az OSI
referenciamodellt követő LAN kialakításban, a logikai kapcsolatvezérlés feletti réteg
tulajdonképpen a hálózati réteg.

Az LLC/MAC felületek közötti szolgáltatási előírások azokat a szolgáltatásokat
rögzíti, amelyeket az LLC, és az alatta levő közeghozzáférés-vezérlési (MAC) alréteg
felületei között definiálnak.

A logikai kapcsolatvezérlés felel teljes mértékben az állomások közötti adatblokkok
cseréjéért. A lokális hálózatban az adatblokkok cseréjéhez a hálózat állomásai között
létesítendő logikai kapcsolatra van szükség.

Az LLC alréteg biztosíthat összeköttetésmentes (ún. 1-es típusú) és összeköttetés
alapú (ún. 2-es típusú), valamint nyugtázott összeköttetésmentes (ún. 3-as típusú)
szolgálatot is a hálózati rétegnek. Összeköttetés mentes szolgálat esetén az LLC a
hálózati rétegtől elfogadott csomagot a lehető legjobb módon megkísérli elküldeni a
célnak. Nincs nyugtázás és a kézbesítés sem garantálható. Összeköttetésalapú
szolgálat esetén először összeköttetést kell létesíteni a forrás és a cél között. Ezt az
összeköttetést használva a hálózati csomagok sorrendhelyesen, garantáltan
kézbesíthetők a célnak. Amikor az összeköttetésre már nincs szükség, le lehet
bontani.

A hálózati réteg számára az LLC szolgálatai a szokásos négy szolgálat primitíven
keresztül érhetők el: kérés, bejelentés, válasz és megerősítés. A hálózati réteg az
összeköttetés létesítéséhez, lebontásához és az adatcsomagok küldéséhez a kérés
primitívet használja. E típusú primitívek késztetik az adatkapcsolati réteget a keretek
forrástól célig való eljuttatására, és arra, hogy ott tevékenységeket váltson ki. E
tevékenységeket a bejelentés primitívek jelzik a célállomás hálózati rétegének. A
válasz és a megerősítés primitívek szokásos funkciókkal rendelkeznek.
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Az IEEE 802.3 szabvány és az Ethernet

Az IEEE 802.3 szabvány egy 1-perzisztens CSMA/CD LAN-t definiál. Mielőtt egy
állomás adni akar, belehallgat a csatornába. Ha a kábel foglalt, akkor az állomás
addig vár, amíg az üressé nem válik, máskülönben azonnal adni kezd. Ha egy üres
kábelen két vagy több állomás egyszerre kezd el adni, ütközés következik be.
Minden ütközést szenvedett keretű állomásnak be kell fejeznie adását, ezután
véletlenszerű ideig várnia kell, majd az egész eljárást meg kell ismételnie (Xerox,
DEC, Intel használja).

Az Ethernet hálózatok átviteli sebessége 10 Mbit/s (Ma már 100 Mbit/s is lehet!). Ez
persze nem jelenti azt, hogy egy Ethernet hálózatnak minden körülmények között ez
a maximális átviteli sebessége, hiszen egy ilyen hálózat a lehetséges terhelésének
csak mintegy 60 %-án üzemeltethető ésszerűen. Tehát az Ethernet optimális
sebessége mintegy 4.5 Mbit/s. Ethernet hálózatokban többféle kábeltípus
használható:

Elnevezés A kábel fajtája Jelregenerálás nélküli maximális
hossz (m)

10BaseT árnyékolatlan csavart
érpár

100

10Base2 vékony koax kábel 185
10Base5 vastag koax kábel 500
10BaseF üvegszál >1000

Vékony koax kábelezés esetén a jelek visszaverődésének megakadályozására a
végpontokat a kábel hullámellenállásával megegyező értékű 50 Ω -os ellenállással
kell lezárni. Mivel a számítógépek sorosan fel vannak fűzve a kábelre, a
csatlakoztatást oly módon lehet megvalósítani, hogy a koaxiális kábelt egyszerűen
kettévágják a két végére ún. BNC csatlakozót szerelnek, és egy ún. T csatolót
illesztenek be, ez csatlakozik a számítógép hálózati kártyájára.

A vastag Ethernet kábel többnyire sárga színű (bár ezt semmilyen szabvány nem
rögzíti), ezért gyakran yellow cable -nek is nevezik. A nagyfrekvenciás jelillesztés
miatt a kábel borításán azonos távolságokra felfestett jelzések (gyűrűk) jelzik azokat
a pontokat, ahol a kábelhez hozzá lehet csatlakozni. Ezt a kábelezési módszert a
magasabb költségek, és a különleges szereléstechnikája miatt ( pl. az ilyen kábelek
csak meghatározott íveken hajlíthatók) csak olyan esetekben használják, ahol az
erősebb külső zavarok miatt szükséges az erősebb árnyékolás (pl.: ipari
felhasználás), illetve nagyobb az áthidalandó távolság.

A vastag kábeleknél a számítógép-csatlakoztatás módja az ún. vámpír csatlakozó
használata. Az ilyen rendszerű csatlakozás kialakítási módja a következő: a kábelbe
egy rendkívül pontos mélységű és szélességű lyukat fúrnak. A lyuknak a rézmagban
kell végződnie. Ebbe a lyukba kell becsavarni egy speciális csatlakozót (ez a vámpír
csatlakozó), amelynek végül is ugyanaz a célja mint a T csatlakozónak, csak nem
kell elvágni a kábelt. A vámpír csatlakozókat csak a kábel jelölt, meghatározott
pontjain lehet elhelyezni.
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Ilyenkor a kábelre egy adó-vevőt (transreceivert) is illeszteni kell, amihez
csatlakoztatott kábel köti össze az adó vevőt, a számítógépben lévő illesztő
kártyával.A szorosan a kábelre erősített adó-vevő csatlakozója szoros érintkezést
teremt a kábel belső magjával. Az adó-vevő olyan elektronikával rendelkezik, amely
csatornafigyelésre, ütközésérzékelésre alkalmas. Ütközést érzékelve az adó-vevő
ugyancsak érvénytelen jelet küld ki a kábelre azért, hogy a többi adó-vevő is
érzékelni tudja az ütközést.

Az adó-vevő kábel (transceiver cable) köti össze az adó-vevőt a számítógépben lévő
interfészkártyával. Az adó-vevő kábel legfeljebb 50 méter hosszú lehet, és öt
különálló árnyékolt sodrott érpárt tartalmaz. Ezekből két pár a be- és kimenő adatok
számára van kijelölve. További kettő a be- és kimenő vezérlőjelek számára. Az
ötödik párral a számítógép árammal láthatja el az adó-vevő elektronikáját. Az
interfészkártya egy vezérlőcsipet tartalmaz, amely kereteket vesz illetve kereteket
küld az adó-vevőnek. A vezérlő felelős a kimenő keretek adatokból való
összeállításáért, a kimenő keretek ellenőrzőösszegének kiszámításáért és a bejövő
keretek ellenőrzőösszegének ellenőrzéséért. Néhány vezérlőchip ezenfelül még
kezeli a bejövő keretek számára fenntartott pufferláncot, a kimeneti puffersort, DMA-
átvitelt bonyolíthat le a hoszt számítógéppel, illetve egyéb hálózatmenedzselési
feladatokat is elláthat.

Ethernet esetén a vastag koax kábelhosszúsága max. 500 m, a vékony koaxé 185 m
lehet. A hálózat által átfogott távolság növelése érdekében az egyes kábeleket
ismétlők (repeater) segítségével össze lehet kötni. A hálózat szemszögéből az
ismétlőkkel összekötött kábelszegmensek egyetlen kábelnek tekinthetők (eltekintve
az ismétlő okozta plusz késleltetéstől).

Egy rendszer több szegmenset és több ismétlőt tartalmazhat, de nem lehet két olyan
adó-vevő, amely 2,5 km-nél távolabbra helyezkedik el egymástól, ill. nem lehet olyan
adó-vevő közötti út, amely négynél több ismétlőn halad keresztül.

A különálló szegmenshalmazokat hidak (bridge) segítségével kötik össze, amelyeket
szelektív ismétlőknek (selective repeater) is neveznek. A közönséges ismétlőkkel
ellentétben - amelyek a biteket azok megvizsgálása nélkül továbbítják - a hidak
megvizsgálják a kereteket, és csak akkor továbbítják azokat, ha egy másik
szegmens eléréséhez erre szükség van. A hidaknak ismerniük kell az állomások
elhelyezkedését a szegmenseken, különben nem tudnák megállapítani, hogy melyik
keretet kell az egyik szegmensről a másikra átmásolni.

A 802.3 MAC-protokollja

A 802.3 keretszerkezete

Minden keret egy 7-bájtos előtaggal (preamble) kezdődik, amely 10101010 mintájú.
E minta Manchester-kódolása, lehetőséget biztosít a vevő órájának hogy az adó
órájához szinkronizálódjon.

Ezután következik a keretkezdet (start of frame) bájt, amely a keret kezdetét jelöli ki
az 10101011 mintával.
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A keret két címet tartalmaz, egy célcímet és egy forráscímet. A szabvány 2- és 6-
bájt-os címeket is megenged, de a 10 Mbit/s-os alapsávú szabvány számára kijelölt
paraméterek csak 6-bájtos címek használatát engedélyezik. A célcím legfelső
helyiértékű bitje (I/G) közönséges címek esetén 0, csoportcímek esetén 1 értékű. A
csoportcímek teszik lehetővé több állomás egyetlen címmel való megcímzését.
Amikor egy keret csoportcímet tartalmaz célcímként, akkor a keretet a csoport
minden tagja veszi. Az állomások egy meghatározott csoportjának való keretküldést
többes-küldésnek (multicast) nevezik. A célcímben csupa 1-est tartalmazó keretet az
összes állomás veszi. Ez az üzenet-szórás (broadcast).

A címzésnél érdekes a legmagasabb helyi értékű bit melletti 46. bit (U/L) használata.
Ez a bit a helyi és a globális címeket különbözteti meg. A helyi címeket a
hálózatmenedzserek jelölik ki és a helyi hálózaton kívül nincs jelentőségük. A
globális címeket ellenben az IEEE jelöli ki azért, hogy a világon ne fordulhasson elő
két azonos globális cím. Mivel 48 - 2 = 46 bit áll rendelkezésre, ezért megközelítőleg
7*1013 globális cím létezik. Az alapgondolat az, hogy 46 bitet használva már a világ
bármely két állomása megcímezheti egymást. A célok megtalálásának módja már a
hálózati rétegre tartozik. Ezt a 6*8 bitet megegyezés szerint hexadecimális alakban,
bájtonként kettőspontokkal elválasztva adják meg, például: 3A:12:17:0:56:34.

A hosszmező (length field) az adatmezőben található adatbájtok számát adja meg. A
minimum 0, a maximum 1500 bájt. Bár egy 0 hosszúságú adatmező érvényes, de
problémákat okozhat. Amikor egy adó-vevő ütközést érzékel, csonkolja az aktuális
keretet, ami azt jelenti, hogy kóbor bitek, keretdarabkák mindig jelen lehetnek a
kábelen. Az érvényes keretek és a szemét megkülönböztetése érdekében a 802.3
szabvány szerint egy érvényes keretnek legalább 64 bájt hosszúnak kell lennie, a
célcímtől az ellenőrzőösszeget is beleértve. Ha tehát egy keret adatrésze 46 bájtnál
rövidebb, akkor kitöltő mezőt kell használni a minimális kerethossz eléréséhez. A
minimális kerethosszúság alkalmazásának másik oka az, hogy egy rövid keret
küldését egy állomás még azelőtt befejezhetné, mielőtt a keret első bitje elérné a
kábel legtávolabbi végét, ahol is az egy másik kerettel ütközhet.

Az utolsó mező az ellenőrzőösszeg (checksum). Az ellenőrzőösszeg algoritmusa a
ciklikus redundancia-ellenőrzésen alapul.
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A 802.3 karbantartási mechanizmusa

Ha két állomás üresnek érzékelve a kábelt egyszerre kezd el adni, akkor ütközés
következik be. Minden ütközést észlelő állomás abbahagyja adását, és a többi
állomás figyelmeztetésére szándékosan zajos jelet küld egy darabig a kábelen, majd
véletlenszerű ideig vár, és csak ezután kezdi el ismét adását. Az ütközés után az időt
különálló időintervallumokra osztják, amelyek hossza a legrosszabb esetre számított
körbejárási (csomagátviteli) késleltetéshez igazodik.

Az első ütközés után minden állomás az újabb próbálkozás előtt 0 vagy 1 résidőnyit
várakozik. Ha két állomás ütközik, és mindkettő ugyanazt a véletlen számot kapja,
akkor ismét ütközni fognak. A második ütközés után a 0, 1, 2 vagy 3 számok közül
választanak véletlenszerűen, és annak megfelelő ideig várakoznak. Ha a harmadik
ütközés is bekövetkezik, akkor az állomások a 0 - 23-1 közötti intervallumból
választanak véletlenszerűen egy számot.

Általánosan fogalmazva: i ütközés után az állomásoknak a 0 és 2i-1 közötti
intervallumból kell egy számot választaniuk, és ennek megfelelő résidőnyit kell
várakozniuk. Ha azonban elérik a 10. ütközést, akkor a véletlenszám-generálás felső
határa az 1023-as értéken állandósul. 16 bekövetkezett ütközés után a vezérlő
feladja a kísérletezést, és hibajelzést ad a számítógépnek. A további hibajavítás a
felsőbb rétegek feladata. Ezt az algoritmust kettes exponenciális visszatartásnak
(binary exponential backoff) nevezik. Ez az algoritmus dinamikusan képes, az adni
kívánó állomások számához igazodni. Ha a véletlenszám-generálás felső határa
minden ütközés esetén 1023 lenne, két állomás újbóli ütközésének valószínűsége
valóban elhanyagolható lenne, de a várakozási idő várható értéke több száz rés
körül alakulna, mely megengedhetetlenül nagy késleltetéseket okozna. Másfelől
viszont, ha az állomások örökösen a 0 és 1 közül választanának csak, akkor 100
egyszerre adni akaró állomás keretei addig ütköznének, amíg végre 99 állomás a 0-t,
míg a maradék egy az 1-est (vagy fordítva) választaná. Ez esetleg évekig
eltarthatna. Az algoritmus biztosítja azt, hogy kevés ütköző állomás esetén
viszonylag kis késleltetés következzen csak be, ugyanakkor nagyszámú állomás
esetén az ütközés még belátható időn belül feloldódjon.

Ahogy az eddigiekből kiderült, a CSMA/CD nem biztosít nyugtázást. A megbízható
átvitel érdekében a célállomásnak ellenőriznie kell az ellenőrzőösszeget, és ha az
hibátlan, akkor erről a tényről egy nyugtakeret küldésével értesítenie kell a forrást.
Rendes körülmények között egy protokollban ez a nyugtázás egy másik keretet
igényelne, amelynek elküldése érdekében, akárcsak egy adatkeret esetén, meg
kellene szereznie a csatorna-hozzáférési jogot. A versenyalgoritmus egy egyszerű
módosításával azonban ez elkerülhető, és a keret sikeres vételéről a küldőnek
gyorsan nyugta küldhető. Ez megoldható úgy, hogy a sikeres adásokat követő
közegért történő versengés során a célállomásnak prioritást biztosítunk.

Tehát ha egy állomásnak nincs szerencséje, akkor esetleg nagyon sokáig nem
képes keretet küldeni (vagyis a leghosszabb esetnek nincs korlátja). A 802.3
kereteknek nincs prioritása, ami alkalmatlanokká teszi azokat valósidejű
rendszerekben való használatra. Ott ugyanis egy fontos keretet nem tarthatnak
vissza kevésbé fontos keretek.
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A 802.4 és a vezérjeles sín

Mint azt már az előbbiekben leírtuk, a gyártásautomatizálás sokszor igényel valós
idejű, vagy felülről korlátos válaszidejű számítógépes hálózatot. Sajnos ennek az
IEEE 802.3 szabvány nem tesz eleget. Egy másik probléma az, hogy ott a
kereteknek nincs prioritása, azaz a fontos keretek nem kerülhetnek előnybe a
kevésbé fontosakkal szemben.

A gyűrű felépítés, ahol az állomások egymásnak küldik sorba körbe a kereteket, ilyen
szempontból jó megoldás: ha k állomás alkotja a gyűrűt, és T időig tart egy keret
átvitele, akkor bármelyik állomás k*T időn belül képes kommunikálni (felső korlát).

Sajnos a gyűrű mint fizikai topológia kevéssé illeszkedik a futószalagok egyenes
vonalú kialakításához. Ezért egy olyan kialakítást szabványosítottak, amely fizikailag
lineáris buszkialakítása miatt üzenetszórásos módot használ (azaz a gyűrűtől
eltérően nem pont-pont kapcsolati módon dolgozik). Logikailag azonban gyűrű
felépítésű. Elnevezése: token busz, vagy vezérjeles sín.

A logikai gyűrűszervezés azt jelenti, hogy minden állomás ismeri a bal és a jobb
oldali állomásának a címét. Ez a szomszédság nem a fizikai elhelyezkedés, hanem a
gyűrűben elfoglalt logikai elhelyezkedés szerinti. Az állomások fizikai sorrendje
lényegtelen. Amikor a gyűrűt elindítják, elsőként a legmagasabb sorszámú állomás
küldhet üzenetet. A küldés után átadja a küldés jogát a közvetlen szomszédjának,
amit egy speciális keret a vezérjel (token) képvisel. Ez a vezérjel a logikai gyűrű
mentén jár körbe, állomásról állomásra. Küldési joga csak a tokent birtokló
állomásnak van, ezért ütközés nem jöhet létre. A gyűrűhöz csatlakozó állomások
minden üzenetet vesznek, de csak a neki szólót veszik figyelembe.

Fontos megjegyezni, hogy a sínhez való fizikai csatlakozás nem jelent azonnal
gyűrűhöz való csatlakozást is: az állomások gyűrűbe illesztése, illetve eltávolítása a
vezérjel-busz MAC-protokolljának a hatáskörébe tartozik.

A fizikai réteg a kábeltelevíziózásban használt 75 ohmos szélessávú koaxiális kábel.
Mind az egykábeles, mind a kétkábeles (irányonként egy kábel) rendszer
használható főállomással, illetve a nélkül.
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A 802.4 MAC protokollja

A 802.4 keretszerkezete

Az előtag, a vevő órájának szinkronizálását segíti elő. A kezdetjelző és a végjelző
mező a keret határait jelzik. Mindkét mező analóg kódolású szimbólumokat
tartalmaz, amelyek a digitális 0 és 1 kódolásától jelentősen különböznek. A speciális
határoló jelek alkalmazása miatt nincs szükség adathossz mezőre.

A gyűrű üzembe helyezésekor az állomások a gyűrűbe cím szerint csökkenő
sorrendben kerülhetnek be. A vezérjel küldés is mindig a nagyobbtól a kisebb
sorszámú állomás felé irányul. Amikor egy állomás megkapja a vezérjelet, azt adott
ideig birtokolhatja, és ez alatt az idő alatt - ha a keretei rövidek -, akár több keretet is
elküldhet.

Ha a vezérjelet birtokló állomásnak nincs elküldendő kerete, akkor a tokent azonnal
továbbküldi. A prioritás megvalósításának fontossága miatt négy, növekvő prioritási
osztály van a forgalom számára: 0, 2, 4, 6. Ez utóbbi a legnagyobb prioritású.
Működési szempontból úgy is tekinthetjük, mintha minden állomás négy különféle
prioritású alállomásból állna, az érkező kereteket a prioritásuk szerinti alállomás
dolgozza fel.

Amikor a vezérjel megérkezik egy állomáshoz, annak 6-os alállomása aktivizálódik.
Ha van kerete, azonnal kezdi küldésüket. Amikor végzett (vagy amikor az időzítése
lejárt), a vezérjelet belül átadja a 4-es alállomásnak, amely szintén az időzítésének
lejártáig küldhet kereteket. Ezután az is továbbadja a vezérjelet 2-es prioritású
alállomásnak, majd az a 0-ás alállomásnak, ahol keretek elküldésre kerülnek. Ezek
után a vezérjelet a következő állomásnak kell továbbküldeni.

Az időzítések megfelelő beállításával elérhető például az, hogy a teljes vezérjel-
birtoklási idő egy jól meghatározott része a 6-os prioritású forgalomé legyen. Ez
lehetővé teszi, hogy a hálózati adatátviteli kapacitás egy adott részét a 6-os
prioritású forgalom számára tartsa fenn, és pl. hang vagy más valósidejű forgalom
lebonyolítására használható. Az alsóbb prioritásoknak számára a maradék idő áll
rendelkezésre.
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A keretvezérlés-mező az adat- és a vezérlőkereteket különbözteti meg egymástól, és
adatkeretek esetén a keretek prioritását hordozza. Tartalmazhat olyan jelzést is,
amely a célállomást a keret hibátlan vagy hibás vételének nyugtázására kötelezi.

Vezérlőkeretek esetén a keretvezérlés mező a keret típusát jelöli. A megengedett
típusok halmaza a vezérjel-átadási és a különböző gyűrű-karbantartási keretekből áll.
Ez utóbbiak között vannak az állomásokat a gyűrűbe be- illetve kiléptető
kerettípusok.

A célcím és a forráscím mező ugyanolyan, mint a 802.3-ban. Akárcsak a 802.3-ban,
egy adott hálózatban vagy csak 2 bájtos, vagy csak 6 bájtos címeket használhatnak
az állomások. Az egyedi és csoportcímek, valamint a lokális és globális címek
kijelölésére ugyanazok vonatkoznak, mint 802.3-asnál.

Az adatmező hossza 8182 bájt 2 bájtos címzés esetén, illetve 8174 bájt 6 bájtos
címzés esetén. Ez több mint ötszöröse a legnagyobb 802.3-beli keretnek. (Persze ott
azért választottak rövid kereteket, hogy egy állomás ne tarthassa fel túl hosszú ideig
a többi állomást). A vezérjeles sínen az időzítésekkel lehet korlátozni a hosszú
keretek küldését, egyébként viszont nagyon kényelmes hosszú kereteket küldeni
akkor, ha követelmény a valós időben történő feladat-végrehajtás. Az átviteli hibák
kiszűrésére az ellenőrzőösszeg-mező szolgál. Ugyanazt az algoritmust használja, és
ugyanúgy több tagú, mint a 802.3-é.

A következő táblázat a vezérlőkereteket mutatja be:

Keretvezérlő
mező

Név Feladata

00000000 Claimtoken Vezérjel-igénylés gyűrű-inicializáláskor
00000001 Solicit successor2 Az állomások beléptetésének

engedélyezése
00000010 Solicit successor1 Az állomások beléptetésének

engedélyezése
00000011 Who follows Felépülés elveszett vezérlőjelből
00000100 Resolve contention Versenyhelyzet feloldás több állomás

egyidejű gyűrűbe lépése esetén
00001000 Token Vezérjel átadás
00001100 Set successor Állomások kilépésének kezelése
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A 802.4 karbantartási mechanizmusa

Az állomások be- illetve kikapcsolása gyakran előforduló esemény, így meg kell
oldani a gyűrűbe való be- és kiléptetést. A MAC réteg protokollja, az esetleg fellépő
versenyhelyzetek feloldásával együtt ezt pontosan definiálja. A feloldási algoritmus a
802.3-nál megismert bináris exponenciális visszatartás módszere.

Miután a gyűrű felállt, minden állomásinterfész nyilvántartja a két logikailag
szomszédos állomás címét. A vezérjel birtokosa a táblabeli Solicit successor keretek
egyikének elküldésével rendszeres időközönként ajánlatot kér a gyűrűhöz még nem
tartozó állomásoktól. A keret a küldő és a küldőt a sorban követő állomás címét
tartalmazza. Azért, hogy a gyűrűcímek csökkenő sorrend szerinti rendezettsége
megmaradjon, csak az ebben a tartományban lévő állomások kérhetik
beléptetésüket. Egyszerre csak egy állomás beléptetése valósulhat meg. Ennek az a
célja, hogy korlátozni lehessen a gyűrűkarbantartásra felhasználható időt.

Ha egy adott időn belül egyetlen állomás sem ajánlkozik, akkor a vezérjel birtokosa
folytatja tovább tevékenységét. Ha pontosan egy állomás kér belépést, akkor a
beléptetés végrehajtódik, és ez az állomás lesz a vezérjel birtokosának következő új
szomszédja.

Ha egyszerre két vagy több állomás jelent be belépési igényt, akkor kereteik, akár a
802.3 esetén, ütközni fognak és összekeverednek. A vezérjel birtokosa ezután egy
Resolve contention keret elküldésével kezdeményezi a versenyfeloldási algoritmus
végrehajtását.

Az új állomások beléptetési kérelmei nem befolyásolhatják a vezérjel körbefutási
idejének legrosszabb esetre számolt értékét. Minden állomásban van egy időzítő óra,
amely minden vezérjel-igényléskor nullázódik. Amikor a vezérjel beérkezik, az óra
újbóli nullázása előtt az állomás megvizsgálja az óra értékét (azaz az előző vezérjel-
körbejárási időt). Ha ez meghalad egy bizonyos értéket, akkor arra következtet, hogy
a forgalom túl nagy, ezért ebben a körben az állomás nem fog belépési ajánlatot
küldeni.

A gyűrű elhagyása ennél könnyebb. Egy Q állomás, amelyet a P állomás előz meg,
és az R állomás követ, (sorrend: P - Q - R) úgy lép ki a gyűrűből, hogy P-nek egy Set
successor keretet küld, amellyel közli, hogy ezentúl P követője nem Q, hanem R
(sorrend: P - R). Ezután a Q egyszerűen abbahagyja a küldést.

A gyűrű üzembe helyezése az új állomás beléptetésének egy speciális esete. Amikor
bekapcsolják az első állomást, egy bizonyos idő múlva észreveszi, hogy nincs
forgalom. Ezután egy Claimtoken keretet küld el. Mivel nem észlel más, vezérjelért
versengő társat, ezért létrehoz egy vezérjelet, valamint egy gyűrűt, - amelynek egy
tagja lesz, ez az állomás. Rendszeres időközönként kéri új állomások belépési
ajánlatát. Ahogy új állomásokat kapcsolnak be, válaszolni fognak ezekre a
kérésekre, és az előzőekben leírt mechanizmus szerint beléphetnek a gyűrűbe.
Végső soron minden belépni szándékozó állomás be is kerülhet a gyűrűbe.
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Az átviteli és hardverhibák következtében probléma lehet a gyűrűvel és a vezérjellel
is. Például, mi történik akkor, ha egy állomás a vezérjelet egy már
működésképtelenné vált állomásnak továbbítja? A megoldás magától értetődő.
Miután a vezérjelet elküldi, elkezdi figyelni a szomszédos állomást, hogy kibocsát-e
vezérjelet vagy keretet. Ha nem küld semmit, akkor az állomás újabb vezérjelet küld.

Ha ez szintén tönkremegy, akkor az állomás egy Who follows keretet küld el, amely a
következő szomszédos állomás címét tartalmazza. Amikor a meghibásodott állomás
után következő állomás észrevesz egy Who follows keretet, amely éppen az előző
szomszédjának címét hordozza, akkor egy Set successor keret küldésével válaszol
annak az állomásnak, amelynek következő szomszédja meghibásodott, és magát
nevezi meg új szomszédként. A meghibásodott állomás tehát így kikerül a gyűrűből.

Most tegyük fel, hogy egy állomás nemcsak, hogy nem továbbítja a vezérjelet,
hanem még következőjének következőjét sem találja meg, amely ugyancsak
tönkrement. Erre egy új stratégiát alkalmaz a Solicit successor2 keret elküldésével,
annak ellenőrzésére, hogy egyáltalán van-e "valaki, aki még él". Ezt követően ismét
a szabványos versenyprotokoll kerül végrehajtásra, amelyben minden olyan állomás
részt vehet, amely be akar kerülni a gyűrűbe. Végül a gyűrű újra felépül.

Megint egy más típusú probléma az, amikor a vezérjel birtokosa megy tönkre, és
nem ereszti el a vezérjelet. Ezt a problémát a gyűrű inicializálási algoritmusa oldja
meg. Minden állomás rendelkezik egy időzítő órával, amely egy keret hálózatban
való megjelenésekor nullázódik. Amikor ez az óra egy küszöbidőt elér, akkor az
állomás egy Claimtoken keretet bocsát ki, és az új vezérjel megszerzéséért verseny
indul meg.

További probléma az, ha egyszerre több vezérjel jelenik meg. Ha a vezérjelet birtokló
állomás észrevesz egy másik állomástól származó vezérjelet, akkor saját vezérjelét
azonnal eldobja. Ha két vezérjel volt, akkor most már csak egy van. Ha több mint két
vezérjel lenne, akkor ez a folyamat addig folytatódik, amíg újból csak egy vezérjel
marad. Ha az állomások véletlenül az összes vezérjelet eldobnák, akkor az aktivitás
hiánya egy vagy több állomást arra késztetne, hogy vezérjel-generálási folyamatot
indítson el, amelynek lefolyását már láttuk.
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A 802.5 és a vezérjeles gyűrű

A gyűrű nem igazán alkalmas üzenetszórásos átvitelre, hiszen tulajdonképpen kör
alakba rendezett, két pont közötti kapcsolatok halmaza. A gyűrűtechnológia
majdnem teljesen digitális, szemben pl. a 802.3-al, amely jelentős mennyiségű
analóg elemet tartalmaz az ütközések érzékeléséhez. A gyűrű kiszámítható felső
időkorlátos csatorna-hozzáférést is biztosít. A létező többféle gyűrű kialakítások
közül a 802.5 által szabványosítottat vezérjeles gyűrűnek (token ring) nevezik.

A gyűrűben zajló átvitel tervezésénél és elemzésénél alapvető kérdés egy bit "fizikai
hossza". Ha egy gyűrű K Mbit/s-os adatátviteli sebességgel rendelkezik, akkor 1/K
µsec-onként kerül ki egy bit az átviteli közegre. A tipikus 200 m/µs-os jelterjedési
sebességgel számolva ez azt jelenti, hogy egy bit megközelítőleg 200/K métert foglal
el a gyűrűn. Emiatt például 1 Mbit/s-os gyűrű, amelynek kerülete 2000 m, csak 10
bitet tartalmazhat egyszerre.

A gyűrűinterfészeknek két üzemmódjuk van: vételi és adási. Minden
gyűrűinterfészhez érkező bit az állomás egy ideiglenes regiszterébe (pufferébe)
kerül, - ahonnan az adott állomás ismét a gyűrűbe küldi ki. Vétel esetén a pufferben
levő bitet a gyűrűbe való kiírás előtt az állomás megvizsgálja, majd továbbadja. Ha
nem az eredetit küldi tovább, akkor adásról beszélünk. A bitek interfészeknél való
pufferelése, másolása minden egyes állomásnál 1 bites késleltetést eredményez.

Ha az állomások tétlenek, a vezérjeles gyűrűben, egy speciális bitminta, az ún.
vezérjel (token) jár körbe. Amikor egy állomás keretet akar küldeni, még a küldés
előtt meg kell szereznie a vezérjelet, és el is kell távolítania a gyűrűből. Mivel csak
egyetlen vezérjel van, ezért csak egyetlen állomás adhat egyszerre, így tehát a
csatorna-hozzáférés ugyanúgy ütközés mentesen valósul meg, mint a vezérjeles sín
esetén.

A vezérjeles gyűrű tervezésének további gondja az, hogy magának a gyűrűnek is
elegendő késleltetéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy tétlen állomások esetén is
képes legyen a teljes vezérjel befogadására és keringtetésére. A késleltetés két
komponensből áll: az egyes állomások okozta 1 bites késleltetésből és a jelterjedési
késleltetésből.

A gyűrűben körbeterjedő biteket a küldő állomások távolítják el a gyűrűből. Az
állomás megőrizheti - az eredeti bitekkel való összehasonlításhoz - vagy el is
dobhatja azokat. Ez a gyűrűszerkezet nem korlátozza a keretek maximális méretét,
hiszen az egész keret egyszerre úgy sem jelenik meg a gyűrűben.

Miután egy állomás az utolsó keretének utolsó bitjét is elküldte, a vezérjelet vissza
kell helyeznie a gyűrűbe. Az utolsó bit visszaérkezése és a gyűrűből való kivonása
után az interfésznek azonnal vételi üzemmódba kell visszaállnia, nehogy ismét
kivonja a vezérjelet, amely az utolsó bitet követően érkezik, hacsak addigra már egy
másik állomás meg nem szerezte.
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A keretek nyugtázása nagyon egyszerűen megoldható. A keretformátumnak egyetlen
1 bites mezőt kell tartalmaznia, amely kezdetben nulla. Amikor a célállomás
megkapja a keretet, ezt a mezőt 1-be állítja. Mivel a keretet a küldő vonja ki, ezért
könnyen tudja ezt a bitet, a nyugtát ellenőrizni. Ha a keret üzenetszórásos típusú, az
több állomásnak szól, akkor ennél sokkal bonyolultabb nyugtázási mechanizmust
használnak (ha egyáltalán használnak).

Amikor a forgalom kicsi, akkor a vezérjel a működési idő legnagyobb részében a
gyűrűben körbe-körbe fut. Alkalomszerűen egy-egy állomás kivonja a gyűrűből,
kereteit elküldi, majd ismét visszahelyezi a gyűrűbe. Ha azonban a forgalom olyan
nagy, hogy az egyes állomásoknál sorok keletkeznek, akkor ahogy egy állomás
befejezi adását és a vezérjelet visszahelyezi a gyűrűbe, a következő állomás,
figyelve azt, azonnal lecsap rá, és kivonja a gyűrűből. Ily módon az adási engedély,
szép egyenletesen ciklikus multiplexálás jelleggel, körbeforog a gyűrűben. Nagy
terhelés esetén a hálózat hatékonysága a 100%-ot is elérheti.

A 802.5 szabvány szerinti gyűrű a fizikai rétegben az 1, 4 vagy 16 Mbit/s-os
sebességre alkalmas árnyékolt sodrott érpárt használ. Az IBM verziója, akárcsak a
legtöbb vezérjeles gyűrű, 16 Mbit/s-os sebességen működik. A jeleket a különbségi
Manchester-kódolással kódolják. Rendesen a különbségi Manchester-kódolás
magas-alacsony és alacsony-magas váltásokat használ a bitek jelzésére, de a 802.5
bizonyos vezérlőbájtokban (pl. keretek elejének és végének jelzésére) alacsony-
alacsony és magas-magas átmeneteket is használ.

Sajnos a gyűrűhálózatokban a kábel megszakadása esetén az egész gyűrű
működése megszűnik. A probléma megoldása: a huzalközpont (wire center),
amelyhez minden állomás egy bejövő és egy kimenő vezetékkel kapcsolódik.
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A huzalközponton belül egy állomás be-, és kimenő vezetékét rövidre záró ún. terelő
relék (az ábrán K-val jelölve) vannak, amelyeket az állomások látnak el árammal. Ha
a gyűrű megszakad, vagy egy állomás meghibásodik, akkor a tápáram hibája miatt a
relé elenged, így az állomás kikerül a logikai gyűrűből. A reléket szoftver is
működtetheti, így lehetőség nyílik olyan diagnosztikai programok írására, amelyekkel
az állomások egyenkénti kiiktatása révén hibás állomásokat, ill. gyűrűszegmenseket
fel lehet fedezni. Amikor a hálózat több egymástól messze fekvő állomáscsoportból
áll, akkor logikusan bővítve több huzalközpontból álló topológia is létrehozható úgy,
hogy az ábrán levő állomás kábelpárok egyikét egy távoli huzalközpontba tartó
kábelpár váltja fel).

A 802.5 keretszerkezete

Az ábrán látható Kezdetjelző és Végjelző mezők a keretek elejét és végét jelzik. Az
adatbájtoktól való megkülönböztethetősége érdekében, érvénytelen különbségi
Manchester mintákat (HH és LL) tartalmaznak. A Hozzáférési vezérlés mező
tartalmazza a vezérjelet, valamint a Figyelőbitet, a Prioritásbiteket és a
Lefoglalásbiteket. Az adatkereteket a vezérlőkeretektől a Keretvezérlés bájt
különbözteti meg. Ezeket a Célcím és a Forráscím mezők követik, amelyek
ugyanazok mint 802.3-ban és 802.4-ben. Ezután az adatmező következik, amely
tetszőleges hosszúságú lehet, hosszát csak a vezérjel tartási idő korlátozza. Az
Ellenőrzőösszeg mezője megegyezik a 802.3-aséval és 802.4-esével.

Egy érdekes, a másik két protokollban nem létező bájt, a Keretstátusz-bájt. Ez
tartalmazza az A és C biteket. Amikor egy keret megérkezik a célcímmel megegyező
állomás interfészéhez, a keret elhaladása során az interfész bebillenti az A bitet.

Ha az interfész be is másolja a keretet az állomás memóriájába, akkor a C bitet is
bebillenti. A keret bemásolása puffer-hiány vagy egyéb más okokból meghiúsulhat.
Amikor egy állomás kivonja az általa elküldött keretet, megvizsgálja az A és C
biteket. Három kombináció lehetséges:

1. A = 0 és C = 0 - a célállomás nem létezik, vagy nincs bekapcsolva.
2. A = 1 és C = 0 - a célállomás létezik, de nem fogadta a keretet.
3. A = 1 és C = 1 - a célállomás létezik és a keretet bemásolta.
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Ez az elrendezés a keretek egyidejű nyugtázását is biztosítja. Ha egy keretet
visszautasítanak, de a cél létezik, akkor a küldő opcionálisan egy kis idő múlva ismét
próbálkozhat.

A végjelző egy E bitet tartalmaz, amelyet akkor billent be egy interfész, ha hibát
érzékel (pl. egy nem engedélyezett Manchester-mintát fedez fel). Tartalmaz még egy
olyan bitet is, amelynek segítségével egy logikai sorozat utolsó keretét lehet
megjelölni, azaz hasonló jellegű mint egy állományvége (EOF=end of file) jel.

A 802.5 karbantartási mechanizmusa

A MAC alréteg alapműködése nagyon egyszerű. Amikor nincs forgalom, akkor a
gyűrűn egy 3 bájtos vezérjel kering körbe-körbe addig, amíg valamelyik állomás meg
nem szerzi a második bájtja egy adott, 0 értékű bitjének 1-be állításával. Ezáltal az
első két bájt keretkezdet szekvenciává alakul át, amihez az állomás hozzáfűzi a saját
keretét.

Rendes körülmények között a keret első bitje a gyűrűn körbeérve még azelőtt
visszatér küldőjéhez, hogy az a teljes keretet el tudta volna küldeni. Csak egy
nagyon hosszú gyűrű képes egy teljes keretet felvenni. Következésképpen az adó
állomásnak már küldés közben el kell kezdeni a gyűrű "lecsapolását", azaz az útjukat
befejező bitek kivonását a gyűrűből.

Egy állomás a vezérjelet legfeljebb az ún. vezérjel tartási ideig (token-holding time)
birtokolhatja, amelynek alapértéke 10 ms. Ha az első keret elküldése után még
elegendő idő marad, az állomás további kereteket is elküldhet.

Ha az összes keret elküldése befejeződött, vagy a vezérjel tartási idő lejárt akkor az
állomásnak vissza kell állítania a 3 bájtos vezérjelet, és vissza kell helyeznie a
gyűrűre.

A 802.5 többszintű prioritáskezelésre alkalmas. A 3 bájtos vezérjel középső bájtjának
egyik mezője a vezérjel prioritását adja meg. Amikor egy állomás egy n prioritású
keretet akar küldeni, akkor addig kell várnia, amíg egy olyan vezérjelet el nem tud
kapni, amelyiknek prioritása kisebb vagy egyenlő n-nél. Továbbá, egy állomás a
következő vezérjel lefoglalását megkísérelheti úgy is, hogy az éppen áthaladó keret
lefoglalásbitjeit olyan prioritásúvá írja át, amilyen prioritással rendelkező keretet el
kíván küldeni.

Ha azonban ezekbe a bitekbe már nagyobb prioritást jegyeztek be, akkor az állomás
lefoglalási kísérlete sikertelen lesz. Az aktuális keret elküldését követően a
visszaállítandó vezérjel prioritásának meg kell egyeznie az eredeti lefoglalt vezérjel
prioritásával.

Egy megoldás az, ha a bejegyzett prioritású vezérjel körbefut, mielőtt hozzáfűzzük a
keretünket. Ezt oly módon valósíthatjuk meg, hogy a vezérjelet két menetben
foglaljuk le, az első körben a prioritást jegyezzük be, a második körben (ha addig
nem jegyeztek be nagyobb prioritást) átállítjuk a második bájt adott bitjét és
elkezdhetjük az adást. Az adás végeztével a gyűrűre visszarakott vezérjel prioritását
vissza kell állítani a lefoglalás előttire.
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A vezérjeles sín protokolljában a gyűrűkarbantartás teljesen decentralizált
megoldású. A vezérjeles gyűrű karbantartása ettől teljesen eltérő módon valósul
meg. Minden gyűrűben van egy felügyelő állomás (monitor station), amely a gyűrű
karbantartásáért felelős. Ha a felügyelő állomás meghibásodik, akkor a helyébe, egy
versenyprotokoll alapján gyorsan megválasztott másik állomás lép. Minden
állomásnak megvan az esélye, hogy felügyelő állomássá váljon. Amíg azonban
megfelelően működik, a felügyelő állomás egyedül felelős a gyűrű helyes
működéséért.

Amikor a gyűrű feláll és az első állomás - vagy bármelyik állomás - észreveszi, hogy
nincs felügyelő állomás, egy Claim token vezérlőkeretet küldhet el. Ha ez a keret
anélkül visszaér a küldőhöz, hogy valaki más ugyancsak Claim token keretet küldött
volna, akkor maga a küldő válik felügyelővé (minden állomásba beépítik a
felügyelővé válás képességét). A felügyelő felelős többek között a vezérjel-vesztés
figyeléséért, a gyűrűszakadáskor elvégzendő teendők elvégzéséért, az
összekeveredett keretek eltávolításáért és az árván maradt keretek kiszűréséért.
Árvakeret akkor keletkezik, amikor egy állomás egy rövid keretet a maga
teljességében kibocsát, de annak kivonására már nem képes, mert időközben
meghibásodott vagy kikapcsolták. Ha erre a rendszer nem figyelne, akkor a keret a
végtelenségig cirkulálna.

A vezérjel-vesztést a felügyelő állomás egy, a lehetséges leghosszabb vezérjel
nélküli intervallum értékére beállított időzítéssel ellenőrzi. Ezt abból a feltételezésből
kiindulva számítja ki, hogy minden állomás teljes vezérjel-tartási idejét kihasználva
ad. Ha ez az időzítés lejár, akkor a felügyelő megtisztítja a gyűrűt, és egy új
vezérjelet állít elő.

Az összekeveredett, ill. meghibásodott kereteket érvénytelen formátumuk vagy
helytelen ellenőrzőösszegük révén lehet felismerni. A felügyelő ekkor magán
keresztül bocsátva felnyitja, majd megtisztítása gyűrűt, és új vezérjelet bocsát ki. Az
árvakeretek kiszűrését úgy végzi el, hogy minden keresztülhaladó keret hozzáférési
vezérlés mezőjében bebillenti a felügyelőbitet. Ha egy bejövő keretben ez a bit már
beállított, akkor ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a keret eltávolításáért felelős
állomás valószínűleg hibás, hiszen csak így fordulhat elő, hogy a keret már
másodszor halad át a felügyelőn. A felügyelő állomás ekkor maga távolítja el ezt a
keretet.

Az egyik monitorfunkció a gyűrű hosszával kapcsolatos. A vezérjel 24 bit hosszú, ami
azt jelenti, hogy a gyűrűnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy 24 bitet
egyszerre tartalmazhasson. Ha az állomások 1 bites késleltetése, plusz a kábel
késleltetése kisebb mint 24 bit, akkor a felügyelő külön késleltetésekkel biztosítja a
vezérjel keringtethetőségét.

A gyűrű szakadási helyének behatárolását a felügyelő állomás nem képes egyedül
megoldani. Amikor egy állomás valamelyik szomszédját működésképtelennek
érzékeli, akkor egy Beacon keretet bocsát ki, amelyben megadja a feltételezhetően
hibás állomás címét. Ezeket az állomásokat a huzalközpontban levő terelő-relék
segítségével emberi beavatkozás nélkül ki lehet iktatni a gyűrűből.
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A vezérjeles gyűrű vezérlő kereteit a következő táblázatban foglaltuk össze:

Keretvezérlő
mező

Név Feladata

00000000 Duplicate address test Ellenőrzi, hogy van-e két azonos
című állomás

00000010 Beacon A gyűrűszakadás lokalizálása
00000011 Claim token Próbálkozás felügyelővé válásra
00000100 Purge A gyűrű újraindítása
00000101 Active monitor present A felügyelő periodikusan bocsátja

ki
00000110 Standby monitor present Potenciális felügyelő jelenlétét

hirdeti ki
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Ellenőrző kérdések

I.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Mi a véletlen, az osztott és a központosított átvitelvezérlés lényege?
2. Mi az az ütközés?
3. Ismertesse a CSMA/CD módszert!
4. Mi a 802-es szabvány lényege? Mit tartalmaz?
5. Hogyan működik a vezérjeles sín?
6. Hogyan működik a vezérjeles gyűrű?
7. Ismertesse a CSMA/CA módszert!
8. Foglalja össze a TDMA eljárás lényegét!
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Egyéb szabványok

Egyéb gyűrűszabványok

Réselt gyűrűk (slotted ring)

A gyűrűn felfűzött állomások réseknek elnevezett rögzített hosszúságú kereteket
adnak körbe. Minden résben van egy jelző (marker) amelyik jelzi a rés foglaltságát.
Mivel a rés hossza állandó, az állomásnak az üzeneteit akkora darabokra kell vágnia,
hogy azok elférjenek a résben (az állomáscímekkel, és egyéb kiegészítő
információval együtt). Ha egy állomáshoz egy nem foglalt (üres) rés érkezik, akkor az
elhelyezi benne a saját adatait, és továbbadja az immár foglalt keretet.
Természetesen az adatot elhelyező állomásnak a feladata a visszaérkezett keret
kiürítése, azaz a foglaltságának a megszüntetése.

Ha átviteli, vagy egyéb hibák miatt (pl. az állomás elromlik) ez nem történik meg,
akkor ez a rés foglaltan tovább kering a gyűrűben. Ezért kijelölnek egy állomást,
amely felügyelői feladatot is ellát: ez figyeli, hogy van-e olyan rés, amely a gyűrűben
nem jut alaphelyzetbe, és ha ilyen van, egy idő múlva eltávolítja a gyűrűből. Mivel
önmagában a közeg nem biztosítja a rések megfelelő lépkedéséhez szükséges
késleltetést, ezért az állomásokon (és így a gyűrűn) a bitek átvitele léptetőregiszterek
segítségével van lassítva.

Regiszterbeszúrásos gyűrűk (register insertion ring)

A gyűrű topológiájú hálózatoknál a másik alkalmazott eljárás a léptetőregiszter
késleltető funkcióján túl, annak tárolási képességét is kihasználja. A hálózati
illesztőben két regiszter: egy léptető- (shift) és egy tároló- regiszter található.

A gyűrű indulásakor a mutató a léptető regiszter kezdő pozíciójára mutat. Ahogy
jönnek a bitek a hálózatról, a pointert mindig bitenként balra lépteti, azaz a gyűrűben
lévő biteket tárolja. Közben a keretben lévő címet a beérkezett bitekből megállapítja.
Ha nem az állomásnak szól, akkor a kapcsolón keresztül kezdi kiléptetni a biteket,
miközben az újabb érkező bitek a mutató által jelölt helyre íródnak, amely a léptetés
miatt mindig felszabadul. Ha a keret utolsó bitjei is beérkeztek, akkor a maradékot
még kilépteti és mutató ismét a kezdő pozícióba kerül.
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Ha a keret az állomásnak szólt, akkor a kapcsoló 2-es pozícióba kerülve nem engedi
a keret kijutását, azaz kivonja a keretet a gyűrűből.

Kivitel esetén az állomás által összeállított keret a kimeneti tároló regiszterben van.
Kivitel csak akkor lehetséges, ha a az előzőleg vett, és továbbadandó keret utolsó
bitjét is már kitolta a be-kimeneti léptető regiszterből a gyűrűre, és a regiszterben
elegendő hely van a kimeneti keret fogadására. Csak ekkor kerül a kimeneti
kapcsoló a 3-as pozícióba, és kerül a regiszter tartalma bitenként a gyűrűre, a
bemenettel szinkronban. Az új bemenet eközben gyűlik a felső regiszterben. Ha a
kimeneti tároló regiszter kiürült, a kimeneti kapcsoló ismét az 1-es helyzetbe billen,
folytatva a vett bitek küldését.

A módszer előnye, hogy a gyűrű kisajátítást megakadályozza. Ha csak egy állomás
aktív, akkor azonnal szinte állandóan adhat, ahogy ismét feltöltötte a kimeneti
regiszterét. Ha azonban más állomás is használja a gyűrűt, akkor a keretének
elküldése után valószínűleg nem küldhet újabbat, mert a be-kimeneti regiszterében
nem lesz elég hely.

FDDI

Az FDDI (Fiber Distributed Data Interface) két optikai szálas gyűrűből áll,
amelyekben az adatforgalom ellentétes irányú. Ha az egyik meghibásodik a másikon
az adatforgalom tovább folyik. Ha mindkettő ugyanazon a ponton szakad meg akkor
a két gyűrű egyetlen dupla hosszú gyűrűvé alakítható. Minden állomás olyan relékkel
van felszerelve, amelyek a gyűrűk összekapcsolására, és a meghibásodott
állomások kiiktatására használhatók.

Az FDDI két állomástípust határoz meg:
- az A osztályú állomást, amely mindkét gyűrűhöz kapcsolódik, és a
- B osztályút, amelyik csak az egyikhez.

Az igényektől és a költségektől függően üzembe helyezéskor tiszta A, tiszta B, vagy
kombinált típusú állomásokból építhetjük fel a hálózatot.



Barhács OktatóKözpont Számítógépes hálózatok elmélete modul 5. fejezet

72.

Az FDDI több módusú üvegszálakat használ olcsóbb volta és kisebb veszélyessége
(nem lézerfény, csak LED) miatt.

A fizikai réteg nem használ Manchester-kódolást, mert a 100 Mbit/s-os Manchester-
kódolás 200 Mbit/s-ot követelne, és ez túl költséges lett volna. Ehelyett az ún. 4 az 5-
ből (4 out of 5) kódolást használják. Minden 4 MAC szimbólumból (0-kból, 1-ekből,
és bizonyos nem adat jellegű szimbólumból, pl. keretkezdetből) álló csoport 5-bites
csoporttá kódolva jelenik meg a közegen. A lehetséges 32 kombinációból 16 az
adatok, 3 a határolók, 2 a vezérlés és 3 a hardverjelzés számára van fenntartva, 8
egyelőre kihasználatlan.

E kódolásnak az az előnye, hogy kisebb sávszélességet igényel, hátránya viszont
az, hogy elveszíti a Manchester-kódolás önszinkronizáló tulajdonságát, azaz a
bitváltásokat nem lehet órajelként használni. Ennek kompenzálására a küldő a vevő
órajelének szikronba hozására egy hosszú előtagot küld a keret elején. Emiatt az is
követelmény, hogy az összes órajel frekvenciájának legkevesebb 0,005 %-on belüli
pontosságúnak kell lennie. Ilyen stabilitás mellett legfeljebb 4500 bájt hosszú keret
küldhető el a szinkronizmusból való kiesés veszélye nélkül.

Az alap FDDI protokoll modellje a 802.5 protokollon alapszik. Adatküldéshez egy
állomásnak először a vezérjelet kell megszereznie. Ezután elküld egy keretet, majd
annak visszaérkeztekor kivonja a gyűrűből. Egy különbség az FDDI és 802.5 között
az, hogy a 802.5-ben egy állomás addig nem állít elő új vezérjelet, amíg kerete a
gyűrű körbejárása után vissza nem ért. Az FDDI-ban, amely potenciálisan 1000
állomásból és 200 km optikai szálból állhat, ez a stratégia jelentős késleltetést
eredményezne: emiatt egy állomás, a keret elküldésének pillanata után már új
vezérjelet bocsáthat ki a gyűrűre. Egy nagy gyűrűben akár több keret is keringhet
egyszerre.

Az FDDI adatkeretei a 802.5 adatkereteihez hasonlítanak, beleértve a keretstátusz-
bájtban levő nyugtázási bitet is.
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ISDN

Már többször utaltunk rá, hogy a klasszikus távbeszélő rendszereket analóg
hangátviteli célokra tervezték, és nem alkalmasak modern digitális távközlési igények
kielégítésére (adat-, fax- vagy video-átvitelre). Az új digitális rendszerek elsődleges
célja az, hogy integrálja a hang- és nem hang jelű átviteli szolgáltatásokat.
Elnevezésük ISDN (Integrated Services Digital Network - integrált szolgáltatású
digitális hálózat).

Kezdetben az analóg (hang-) átviteli távbeszélőrendszerek, a nyilvános kapcsolt
hálózatok, a kapcsolás felépítésére szolgáló vezérlőinformációikat az ún. jelzéseket
ugyanabban a 4 kHz-es csatornában vitték át, mint amelyben az emberi hangot.
Ennek a megoldásnak - közös telefonvonalon vinni a hangot, a jelzéseket és
modemek segítségével adatátviteli célokra is felhasználni - nyilvánvalóan sok
hátránya van.

Az AT&T cég 1976-ban egy csomagkapcsoló hálózatot épített és helyezett üzembe,
amely a fő nyilvános kapcsolt hálózattól elkülönülve működött. Ezt a hálózatot CCIS-
nek nevezték (Common Channel Interoffice Signaling - közös csatornás központi
jelzésmód). 2,4 kbit/s-os sebességgel működött és úgy tervezték, hogy a
jelzésforgalom az átvivő-sávon kívülre kerüljön. Így az analóg összeköttetések
kezelése egy különálló csomagkapcsolt hálózaton keresztül valósult meg, amelyhez
a felhasználók nem férhettek hozzá.

A telefonrendszerek így valójában három különböző komponensből álltak: az analóg
nyilvános kapcsolt hálózatból, amely a hangátvitelre szolgál, a CCIS hálózatból,
amely a hangátviteli hálózatot vezérli, valamint a csomagkapcsoló hálózatból,
amelyek az adatátviteli feladatokat végzi. Az ISDN fejlesztésekor először a
felhasználó/ISDN interfészt határozták meg.

Következő lépésként az akkori végközpontoknak olyan ISDN központokkal való
helyettesítését kellett elvégezni, amelyek támogatják az ISDN interfészt. Végül, a
jelenben az átvitelt és kapcsolóhálózatokat egy integrált hálózat váltotta fel.

A legalapvetőbb szolgáltatás továbbra is a hangtovábbítás, de számos új
tulajdonsággal kiegészítve. Az ISDN telefonokon több, azonnali hívásfelépítésre
alkalmas gombokat helyezhetnek el, amelyekkel a világ bármelyik telefonját el lehet
érni. A telefonok a kicsöngés ideje alatt a hívó telefonszámát, nevét és címét is
kijelezhetik. E sajátosság kifinomultabb változata szerint a telefonkészülék egy
számítógéphez is hozzákapcsolódik azért, hogy egy bejövő híváskor a hívó
adatrekordja a képernyőn megjeleníthető legyen.

További korszerű hangátviteli szolgáltatások, a világméretű konferenciahívások
lebonyolítása (kettőnél több partner között). A beszéd-digitalizálási technikák
lehetővé teszik a hívó számára azt is, hogy a foglalt jelzés vagy a hosszú idejű
kicsöngés után üzenetet (hangposta) hagyjon. Az ISDN adatátviteli szolgáltatásai
által a felhasználók ISDN termináljaikkal, ill. számítógépeikkel a világ bármelyik
másik ilyen gépéhez hozzákapcsolódhatnak.
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Egy másik fontos adatátviteli sajátosság az, hogy zárt felhasználói csoportok
alakíthatók ki, ami magánhálózatok létrehozását teszi lehetővé. Egy csoport tagjai
csak a csoport más tagjait hívhatják, és kívülről sem jöhet be semmiféle hívás (csak
szigorúan ellenőrzött módon). Az ISDN várhatóan széles körben elterjedő új
szolgálata a videotex, amely egy távoli adatbázis terminálon keresztüli interaktív
elérését teszi lehetővé a felhasználó számára pl. áru kiválasztása és megvásárlása
telefonon keresztül). Egy másik, várhatóan népszerűvé váló ISDN szolgáltatás a
teletex, amely valójában házi és üzleti célokra átalakított elektronikus levelezési
szolgálat.

Számos esetben kézzel aláírt szerződések, ábrák, grafikonok, fénymásolatok,
illusztrációk és egyéb grafikus anyagok átvitele válhat szükségessé. Ehhez egy
másik ISDN szolgálatot célszerű igénybe venni, a Csoport 4 módban működő faxot,
amely a képeket elektronikusan letapogatja és digitalizálja. Kialakíthatók távmérési
(telemetry) vagy riasztó (alarm) szolgáltatások is ISDN szolgálat segítségével.

Az ISDN alapkoncepciója az ún. digitális bitcső (digital bit pipe). Ezen - a felhasználó
és a szolgáltató között húzódó képzeletbeli csövön - áramlanak mindkét irányban az
információt szállító bitek. A bitfolyam időosztásos multiplexelésével a digitális bitcső
támogathatja a bitcső több független csatornára való felosztását. Két alapvető bitcső
szabványt fejlesztettek ki: egy kisebb adatátviteli sebességűt magán célokra, és egy
üzleti célokra tervezett nagyobb sebességűt, amely több csatornát támogat.

A szolgáltató a felhasználói helyszínen elhelyez egy hálózati végződést, amelynek a
neve NT (Network Termination), amelyet ezután ugyanazzal a sodrott érpárral,
amellyel a felhasználó telefonja a végközponthoz volt kötve, egy ISDN központhoz
köti. Az NT dobozán lévő csatlakozóba egy sínkábel illeszthető be. A kábelhez nyolc
eszköz - ISDN telefonok, terminálok, riasztók, és egyéb más berendezések -
csatlakoztatható.

Ténylegesen azonban az NT doboz hálózati adminisztráció készítésére, helyi és
távolsági hurok tesztelésére, hálózatfenntartásra és teljesítményfigyelésre alkalmas
elektronikát is tartalmaz. A passzív sínen lévő összes eszköznek címezhetőnek kell
lennie, azaz egyedi címmel kell rendelkeznie. Az NT-ben lévő sínhozzáférés vezérlő,
ha egyszerre több eszköz is sínre akar kapcsolódni, akkor a versenyhelyzetet fel
tudja oldani.

Az ISDN célja, hogy a felhasználó számára egy digitális bitcsövet biztosítson, ehhez
új típusú csatlakozót definiál, aminek nyolc érintkezője (tűje) van. Ebből kettő adás
és adási föld, további kettő vétel és vételi föld számára van kijelölve. A maradék négy
közül kettő a terminálok NT általi tápfeszültség ellátásra, míg kettő ennek fordítottjára
használatos. A szimmetrikus átviteli módnak a következtében az ISDN kábel 1km
hosszú lehet és jó zajtűrő képességgel rendelkezik.
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ATM

Az ISDN továbbfejlesztésében nagy szerepet fog játszani, egy olyan átviteli módszer
alkalmazása, amely figyelembe veszi az információforrások különbözőségét. A
jelenlegi információátviteli rendszerek olyan protokollokat, adatátviteli módszereket
használnak, amelyeket az adott típusú információ átviteléhez fejlesztettek ki. Ezért
más típusú információ átvitele ilyen csatornán keresztül rossz, nem hatékony
csatorna kihasználást okoz. Például a telefonvonalak tervezésénél csak az emberi
beszéd 4 kHz-es sávszélességét vették alapul, nem gondoltak nagysebességű
adatátvitel megvalósítására.

Az alkalmazások alapvetően kétféle digitális átvitelt igényelnek:

- Állandó bitsebességet biztosítót (CBR - Constant Bit Rate). Ilyen például a digitális
64 kbit/s-os telefon, telefax, TV átvitel.

- Változó bitsebességet biztosítót (VBR - Variable Bit Rate). Változó adatátviteli
sebességet igényel az interaktív szöveg és képátvitel. Ilyenkor sokszor
lökésszerűen egy állandó bitsebességű átvitel zajlik, amit hosszabb szünet követ.
Video átvitelnél is elegendő csak a kép teljes változásakor átvinni a képet, közben
csak a változásokat.

Az ATM-et (Asynchronous Transfer Mode), ez utóbbi VBR típusú adatátvitelre
tervezték. Ezeket a követelményeket kielégítendő, az ATM aszinkron időosztásos
multiplex adatátvitelt használ, viszonylag kis méretű csomagokkal.

A csomagok 53 byte hosszúak, ebből mindössze 5 byte a fejléc és 48 byte az
információ. A fejrész tartalmazza a csomagot vivő virtuális kapcsolat adatait. Az
információs mező rövid, így a kezelő pufferek méretei kicsik lehetnek.

Az elérhető adatátviteli sebesség nagyobb 1 Gbit/s-nál, jellegénél fogva ISDN típusú
kommunikáció átvitelére alkalmas.

X.25

A 70-es években, mikor a csomagkapcsolt WAN hálózatok már bizonyos sikerre
tettek szert, úgy látszott, hogy a szabványosítás elősegítené ezen hálózatok
elterjedését, mind a kompatibilitás megteremtése, mind pedig az alacsonyabb
költségek miatt. Ezen szabványosítási erőfeszítések eredményeképp született egy
sereg protokoll, melyek közül a legnépszerűbb az X.25. Az X.25 csoportmunka
eredménye, formálisan az ITU-T szabványa széles nemzetközi elterjedtségnek
örvend.
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Működése egyszerű: egy számítógép a hálózaton keresztül felhív egy másikat, az
válaszol a hívásra vagy megtagadja azt. Ha válaszol, a kapcsolat kiépül és mindkét
irányban megindulhat az adattovábbítás. A kapcsolatot bármely fél megszakíthatja.
Az X.25 lerögzíti a felhasználói végberendezés (Data Terminal Equipment, DTE) és
a hálózati végpont (Data Circuit-termination Equipment, DCE) közötti kommunikáció
protokolljait. A DTE hozzákapcsolódik a DCE-hez, amely az X.25 hálózaton belül
más DCE-khez és/vagy kapcsoló-berendezésekhez kapcsolódik.

Fontos szolgáltatás a nem csomagkapcsolt hálózatokkal való illesztést biztosító a
csomagösszeállítás-felbontás PAD (Packet Assembly-Disassembly) funkció. Ez a
szolgáltatás az előfizető bit és karakterfolyamait (pl. egy terminál jeleit) csomagokká
alakítja, illetve visszaalakítja. Ez teszi lehetővé hogy a karakter üzemmódú
terminálok csomag üzemmódú DTE-kel kommunikáljanak.

 Az X.25 specifikáció az OSI modell alsó 3 rétegére terjed ki.

ADSL

Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - aszimmetrikus digitális előfizetői
vonal) megoldás, a digitális jelfeldolgozás eredményeit használja fel arra, hogy a
visszhangokat és az egyéb zajokat elektronikusan elnyomja. A jelentősége ennek az,
hogy a csavart érpár, mely az előfizetői vonalhoz kapcsolódik, elvileg lehetővé tenné
a nagy sávszélességű átvitelt, a gyakorlati akadálya ennek az érpár csillapítása és
zavarérzékenysége. Az analóg átvitelnél torzuló jelek nem okoznak különösebb
gondot, az átvitt hang érthető marad, a digitális átvitelnél a torzulások azonban
folyamatos hibajavításhoz, és ezzel együtt az átviteli sebesség csökkenéséhez
vezetnek.
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Az ADSL vonal kiépítésekor minden előfizetőnek adnak egy ADSL-modemet, mely
egy digitális jelfeldolgozó chip-et tartalmaz. Az előfizetői hurok másik végén egy
másik ADSL jelfeldolgozó egység van, mely a küldött jeleket képes értelmezni, ill.
értelmezhető jeleket küldeni. Természetesen a telefonközpontban lévő ADSL egység
mindig gyorsabban tud adatokat küldeni, mint a zavaros előfizetői vonalról adatokat
fogadni és feldolgozni, ezért az ún. "feltöltési sebesség" mindig a "letöltési sebesség"
alatt marad.

GSM

A GSM (Global System for Mobil Communication - mobilkommunikációs
világrendszer) cellás szerkezetű, rádiófrekvenciás analóg átviteli rendszer. A cellás
szerkezetű rádiótelefon rendszerek az igényeket a rendelkezésre álló
frekvenciatartomány kihasználtságának növelésével elégítik ki. A cellás technika a
cellaosztáson és a frekvenciák ismételt felhasználásán alapszik. A területet kisebb
részekre osztják. A cellákon belül egy központi rádióállomás tartja a mozgó
előfizetőkkel a kapcsolatot. Az URH sávban a hullámterjedés sajátosságai lehetővé
teszik, hogy egy bizonyos távolság felett újra fel lehessen használni a
frekvenciasávot. Így ugyanaz a frekvencia egyidejűleg több, egymástól megfelelő
távolságban lévő cellában is kiosztható. A gyakorlatban a cellák tényleges alakját az
antenna típusa és a helyi körülmények befolyása határozza meg, de elméleti célokra
általánosan elfogadott a szabályos hat-szöggel való közelítés. A celláknak azt a
legkisebb csoportját, ahol a használható frekvenciákat tartalmazó csatornakészlet
kiosztásra kerül cellacsoportnak (clusternek) nevezik.

Az azonos frekvenciákat használó cellák közötti távolságot úgy kell megválasztani,
hogy az azonos csatornák kölcsönhatása (interferenciája) megfelelően kicsi legyen.

A felhasználók egy cellán belül a helyi bázisállomáson keresztül tartják a rádiós
kapcsolatot. A bázisállomás hálózat a mobil központhoz csatlakozik rádiós vagy
vezetékes összeköttetéssel. A mobil központ feladata a cellás rendszer
működésének vezérlése, és a nyilvános postai távbeszélő hálózathoz való illesztése.
Előfordulhat, hogy éppen a folyamatban lévő beszélgetés közben lép át a
felhasználó egy cellahatárt. A modern rendszerek gondoskodnak arról, hogy ilyenkor
az összeköttetés ne szakadjon félbe. A hívást átkapcsolják a következő cella egy
csatornájára. Ennek feltétele, hogy a fogadó cella rendelkezzen kiosztható
beszédcsatornával. Ezt a váltást handoffnak nevezzük.

A rendszer kapacitása szerint lehet kis-, közép- és nagykapacitású. Kiskapacitású
hálózatok nagycellás felépítéssel a 450 Mhz alatti frekvenciasávokban, a közép- és
nagykapacitásúak kiscellás felépítéssel a 450 és 900 Mhz-es illetve a 900 Mhz fölötti
sávban üzemelnek.
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Ellenőrző kérdések

I.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Hogyan működik a réselt gyűrű?
2. Hogyan működik a regiszter beszúrásos gyűrű?
3. Mi az ISDN? Milyen szolgáltatásai vannak?
4. Mi az ATM? Mi az alapgondolata?
5. Mi a különbség az állandó és a változó bitsebességű hálózati megoldás között?
6. Mi az ADSL?
7. Mi a GSM? Hogyan működik?
8. Mi a legfontosabb szolgáltatása az X.25 hálózatnak?
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A hálózati réteg funkciói5

Forgalomirányítás

A forgalomirányítási algoritmus (routing algorithm) a hálózati réteg szoftverének azon
része, amely azért a döntésért felelős, hogy egy bemenő csomagot melyik kimenő
vonalon kell továbbítani. Ha az alhálózat belsőleg datagramokat használ, akkor e
döntést minden egyes beérkező csomagnál meg kell ismételni. Ha az alhálózat
virtuális áramköröket használ, akkor forgalomirányítási döntést csak egy új virtuális
áramkör felépítésekor kell hozni. Ez utóbbi esetet gyakran viszony-
forgalomirányításnak (session routing) nevezik, mert a kijelölt útvonal a teljes
felhasználói viszony idejére érvényben marad (pl. egy terminálról végrehajtott
bejelentkezés vagy egy állomány továbbítása esetén). Útvonalválasztás történhet
minden egyes csomagra külön-külön, és történhet csak egyszer, amikor egy új
összeköttetés létesül.

A forgalomirányító algoritmusokat két fő osztályba soroljuk: nem adaptív (véletlent
használó vagy determinisztikus - előre meghatározott), és adaptív algoritmusok. A
nem adaptív algoritmusok (nonadaptive algorithms) forgalomirányítási döntéseikben
nem támaszkodnak a pillanatnyi forgalom és a topológia mért vagy becsült értékeire.
Ehelyett egy i géptől j gépig (minden i-re és j-re) vezető út kiválasztása előre, off-line
módon megy végbe, és ezek az utak a hálózat indításakor az IMP-be töltődnek le.
Ezt az algoritmust néha statikus forgalomirányításnak (static routing) is nevezik. A
véletlent használó algoritmusok sem használják fel a hálózati információkat,
döntéseikben véletlenszám generálásra támaszkodnak.

Az adaptív algoritmusok (adaptive algorithms) viszont úgy próbálják meghozni a
forgalomirányítási döntéseket, hogy azok a topológia és az aktuális forgalom
változását tükrözzék. A használt információtól függően három különböző adaptív
algoritmus család létezik.
- A globális algoritmusok a teljes alhálózatból gyűjtött információkat használják fel

az optimális döntések meghozatalához. Ezt a megközelítést centralizált
forgalomirányításnak nevezik.

- A lokális algoritmusok az egyes IMP-ken különállóan futnak, és csak az ott gyűjtött
információkat használják (így pl. a sorhosszakat). Ezeket elszigetelt néven
ismerik.

- Végül az algoritmusok harmadik osztálya a globális és lokális információk
keverékét használja. Elosztott algoritmusként ismertek.

                                           
5 Melléklet: Halelm_VI.ppt
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A legrövidebb út meghatározása

Nyilvánvaló hogy a forgalomirányítás során két pont között meg kell találni a
legoptimálisabb útvonalat, amely még egyéb csomópontokat tartalmaz. Az optimális
útvonal nem feltétlenül jelenti a fizikailag legrövidebb útvonalat, mivel számos egyéb
tényező is befolyásolhatja az optimális választást, lehet például mértéknek a
csomópont-átlépések számát tekinteni, lehet azt az időt, hogy mennyi idő alatt jut el
a csomag, vagy a vonalhasználat költségeit. Az objektív mérték megállapításához
lehet olyan teszteket futtatni az adott szakaszokon, amely magadja az átlagos
sorbaállási és átviteli késleltetési időt, és ezt tekinti a mértéknek.
Általánosan egy adott szakasz mértékét a távolság, az adatátviteli sebesség, az
átlagos forgalom, a kommunikációs költség, az átlagos sorhossz vagy más egyéb
tényezők alapján határozzák meg.

Egy út hosszának egyik mérőszáma, pl. a csomópont átlépések száma lehet. Egy
másik mérőszám a kilométerekben mért földrajzi távolság lehet. Ezen kívül azonban
még számos egyéb mérőszám lehetséges. Például minden gráfélet egy olyan
címkével láthatunk el, amely az óránként vagy naponként futtatott tesztek során
mért, a szabványos tesztcsomagra vonatkozó átlagos sorban állási és átviteli
késleltetést jelenti. Egy ilyen címkézés a leggyorsabb utat jelöli ki legrövidebb útként.

A legáltalánosabb esetben az élekhez hozzárendelt címkék értékének kiszámítását a
távolság, a sávszélesség, az átlagos forgalom, a kommunikációs költség, az átlagos
sorhossz, a mért késleltetés vagy egyéb más tényezők függvényében lehet
elvégezni. A függvényváltozók módosításával a legrövidebb út bármilyen kritérium
alapján kiszámítható

Matematikailag a probléma a gráfelmélet segítségével tárgyalható, ahol a
csomópontok az egyes IMP-k, és a csomópontokat összekötő éleket jellemezzük az
előbb említett mértékekkel. A feladat a gráf két csomópontja közötti olyan élekből álló
útvonal meghatározása (shortest path), amelyre az érintett élek mértékeinek összege
minimális. Az ismertetett módszer Dijsktrá-tól (1959) származik.

Minden csomópontot címkével látunk el, amely a zárójel első tagjaként tartalmazza
az adott csomópont legrövidebb távolságát a forráscsomóponttól. Ez induláskor
minden csomópontra végtelen. A zárójelben lévő második tag annak a
csomópontnak a neve, amelyen keresztül valósul meg ez a legrövidebb út.

Az algoritmus működése során utakat talál, és úgy változnak a címkék is a legjobb
utat tükrözve. Egy címke ideiglenes vagy állandó lehet. Amikor az algoritmus
felfedezi, hogy egy adott címke a forrástól a címkéhez tartozó csomópontig vezető
legrövidebb utat jelzi, akkor a címkét állandóvá teszi, és ezután már nem változtatja.

A csomópontokat (ezek ténylegesen az IMP-k) vonalak (hálózat) kötik össze, ahol a
ráírt számok mértéket, például távolságokat jelenthetnek. A feladat az A és D pontok
közötti legrövidebb út megtalálása. Induláskor az A csomópontot állandóvá tesszük
(önmagától ő van legközelebb...), és ezt a hozzátartozó kis kör befeketítésével
jeleztük az ábrán. A vizsgált csomópontot aktuális csomópontnak nevezzük.
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Ezután sorban egymás után megvizsgáljuk az A aktuális csomópont szomszédos
csomópontjait (itt a B és G), és az A-tól való távolságukat a zárójelbe elsőként
beírjuk. Minden A-val szomszédos csomópont megvizsgálása után az összes frissen
címkézett csomópont megvizsgálása következik, amelynek során azt a csomópontot
tesszük állandóvá, amelyik a legkisebb értékű címkével rendelkezik. Ez a csomópont
lesz egyben a következő munkacsomópont is.

A példában ez a B pont. Most tehát, a B-től indulunk, és ennek szomszédait
vizsgáljuk. B-nek két szomszédja van: E és C. E pont B-től 2 egységre van, és mivel
B pont A-tól való távolsága 2, ezért E pont (4,B) címkét, C pont (9,B) címkét kap. (C
pont A-tól való távolsága 9, és B ponton keresztül vezet. Mivel E címkéje kisebb (4),
ezért E lesz állandóvá téve, és most E szomszédjait vizsgáljuk.

Ez a G és F pont. F pont (6,E), G pont (5,E) címkéjű lesz, ezért G lesz állandó.
Ennek szomszédjai: A, E, H, melyek közül A és E már állandó címkéjű. H címkéje
(9,G) lesz. Ezek közül a legkisebb már rögzített, ezért E következő legkisebb
szomszédját, F-et kell vizsgálni, az lesz állandó.

F szomszédjai: E, C, és H pont. F távolsága ezeken keresztül A-tól rendre 6, 12 és 9,
ezért F (6,E) címkével lesz állandó.

Az állandó F szomszédjai közül H távolsága A-tól 8, C-nek 12, ezért H(8,F) lesz
állandó. Ennek a végpont a szomszédja, ezért D(10,H) lesz a címkéje.

Azaz A és D közötti legrövidebb út 10 egység, és ez az A-B-E-F-H-D útvonal.



Barhács OktatóKözpont Számítógépes hálózatok elmélete modul 6. fejezet

82.

Többutas forgalomirányítás (multipath routing)

Eddig hallgatólagosan feltételeztük, hogy bármelyik csomópontpár között csak
egyetlen "legjobb" út van, és hogy a közöttük folyó forgalomnak mindig ezt az utat
kell használnia. Számos hálózatban a csomópontpárok között több, megközelítőleg
egyformán jó út létezik. A forgalom köztük való szétosztásával gyakran jobb
eredményt lehet elérni, mint a forgalom egyetlen kommunikációs vonalra való
terelésével. Az egyetlen csomópontpár között több utat használó technikát többutas
forgalomirányításnak vagy néha elágaztatott forgalomirányításnak is nevezik.

A többutas forgalomirányítás alkalmazható mind virtuális áramkörös, mind datagram
alhálózatokban is. Datagram alhálózatok esetén, amikor egy csomag megérkezik
egy továbbító IMP-hez, a csomag további útjának kiválasztása több lehetőség közül,
az azonos célba tartó csomagokra vonatkozó régebbi döntésektől függetlenül
történik. Virtuális áramkörös alhálózatok esetén az útvonal kiválasztása a virtuális
áramkörök felépülésekor megy végbe, de a különböző áramkörök forgalomirányítása
egymástól független.

A többutas forgalomirányítás implementálása a következőképpen lehetséges.
Minden IMP kezel egy táblát, amelynek minden sora egy lehetséges cél-IMP
számára van fenntartva. Egy sor relatív súlyozással megadja az adott IMP-hez
tartozó legjobb, második legjobb, harmadik legjobb, stb. útvonalakat. Mielőtt egy
csomagot továbbítana az IMP, egy véletlen számot állít elő, és ennek és a
valószínűségekként használt súlyozások alapján kiválaszt egy utat a lehetségesek
közül. A táblákat a hálózati operátorok hozzák létre, és még a hálózat működése
előtt az IMP-kbe töltik. Később már nem változnak.

A többutas forgalomirányítás egyik előnye a legrövidebb út-típusú
forgalomirányítással szemben az, hogy a különböző útvonalakon különböző osztályú
forgalmat küldhet. Például egy terminál és egy távoli számítógép közötti
összeköttetést, amely gyorsan kézbesítendő rövid csomagokat hordoz, célszerűen
egy földi telepítésű vonalakat használó úton kell továbbítani, míg egy nagy
sávszélességet követelő, hosszú állománytovábbításnak egy műholdas kapcsolatban
érdemes keresztülhaladnia. Nemcsak azért előnyös, mert nagy sávszélességet nyújt,
hanem azért is, mert megakadályozza azt, hogy a rövid terminálcsomagok
késleltetést szenvedjenek a hosszú állománytovábbító csomagok által képzett sorok
miatt.

A többutas forgalomirányítást elterjedten használják a teljesítmény növelésére, de a
megbízhatóság növelésére is alkalmas. Különösen akkor lehet hasznos, ha a
forgalomirányítási táblák az egyes IMP párokhoz tartozóan n db független utat
alkalmaznak, ekkor ugyanis az alhálózat még n-1 vonal meghibásodása esetén is
fenn tudja tartani az összeköttetést a két fél között.
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Adaptív (alkalmazkodó) algoritmusok

A probléma a hálózat elosztott jellegéből ered. A csomópontoknak ui. amikor
irányítási döntéseket hoznak, olyan eseményeket kell figyelembe venniük, amelyek a
hálózat távoli részében történtek, és amelyekről vagy egyáltalán nem rendelkeznek
semmiféle információval, vagy a meglevő információjuk már időszerűtlen.

A csomaghálózatokban a forgalomirányítási információ ugyanazon a közegen és
ugyanolyan sebességgel halad, mint a felhasználói információ. Nem volna értelme a
csomagkapcsolt hálózatban az irányítási és egyéb vezérlő információkat egy külön,
nagy adatátviteli sebességű rendszerben, a felhasználói forgalmat pedig kis
sebességű vonalakon továbbítani.

A csomaghálózat szempontjából is jó lenne az egész hálózatra kiterjedő
forgalomirányítási információ azonnali elérhetősége. Bár a gyakorlatban ez
megvalósíthatatlan, a szimulációs modellezés módszerével mégis analizálták az
ilyen módon működő hálózat elméleti teljesítőképességét. A szimuláció során
minden egyes csomópont úgy hozta meg irányítási döntését, hogy ehhez a hálózat
többi részéről is teljes körű és közvetlen áttekintése volt. Az irányító algoritmus -
ismerve az összes többi csomóponton a sorok hosszát és minden egyes vonalon az
áthaladó csomagok számát - az irányítás alatt álló csomagja részére azt a
következő, optimális adatátviteli vonalat választotta ki, amelyen áthaladva minimális
késleltetési idővel érkezhetett célba. Ennek a szimulációs kísérletnek teljesen
váratlanul az volt az eredménye, hogy itt az átlagos késleltetési idők nem voltak
lényegesen kisebbek, mint a rögzített forgalomirányító eljárásnál, amelynél a
forgalomirányítási táblákat a legrövidebb utakra állították be.

Ennek az lehetett az oka, hogy bár a forgalomirányítás a pillanatnyilag lehető
legpontosabb információn alapult, az időközben megváltozott forgalom miatt a
döntés pillanatában optimális útvonal még a kérdéses csomag célba érkezése előtt
már nem volt optimális. Még az is előfordulhat ennél a módszernél, hogy több
csomópont egyszerre fedez fel egy gyengén terhelt hálózatrészt, és ezért
valamennyi ide tereli a forgalmat és abban erős torlódást okoz. Az ideális algoritmus
sem tudja előre figyelembe venni a jövőben bekövetkező eseményeket. A szimuláció
jól jellemzi a különböző, ténylegesen működő forgalomirányító algoritmusok egyik
lehetséges nagy hátrányát, azt a tényt, hogy a hálózat egy bizonyos részéről a
hálózat többi részei esetleg úgy értesülnek, hogy az pillanatnyilag alig van terhelve
és tartalékkapacitással rendelkezik. Ha ezek a részek ugyanakkor éppen torlódással
küszködnek, valamennyien egyszerre fognak arra törekedni, hogy ebbe az alig
terhelt zónába tereljék a forgalmat, amivel ott még súlyosabb torlódást idézhetnek
elő. A valóságos hálózatokban alkalmazott adaptív forgalomirányító eljárásoknak
vagy a helyileg rendelkezésre álló információt (izolált adaptív irányítás), vagy a
hálózatban terjesztett információt kell felhasználniuk.
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Centralizált forgalomirányítás

Amikor centralizált forgalomirányítást használunk, akkor valahol a hálózatban egy
RCC-nek (Routing Control Center - forgalomirányító központ) kell lennie. Az IMP-k
meghatározott időközönként státuszinformációkat küldenek az RCC-nek (pl. a
működő szomszédaik listáját, aktuális sorhosszaikat, az utolsó jelentés óta
feldolgozott forgalom mennyiségét vonalanként, stb.). Az RCC gyűjti ezeket az
információkat, majd egész hálózatra vonatkozó ismereteire támaszkodva kiszámítja
az összes IMP-pár közötti optimális utat. Ennek során pl. a legrövidebb út algoritmust
használja. A számára megküldött információk alapján az RCC új forgalomirányítási
táblákat képes felépíteni, amelyeket aztán az összes IMP-nek eljuttat.

Első látásra a centralizált forgalomirányítás vonzónak tűnhet, mivel az RCC minden
információval rendelkezik, ezért tökéletes döntéseket hozhat.  Másik előnye az, hogy
az IMP-ket megszabadítja a forgalomirányításhoz szükséges számítások terhétől.
Sajnos azonban a centralizált forgalomirányításnak vannak súlyos, szinte végzetes
hibái. Csak hogy egyet említsünk, amennyiben az alhálózatnak változó forgalomhoz
kell alkalmazkodnia elég gyakran szükség lehet forgalomirányítási számítások
végzésére. Ha a hálózat nagy, a számítás több másodpercet is igénybe vehet még
egy nagy teljesítményű CPU-n is. Ha az algoritmus futtatásának célja inkább a
topológia változásához, és nem a forgalom változásához való alkalmazkodás, akkor
a topológia stabilitásának függvényében akár percenkénti, vagy gyakoribb
futtatásokra is igény lehet.

Egy sokkal komolyabb probléma az RCC sebezhetősége. Ha meghibásodik, vagy
vonalhibák következtében elszigetelődik, akkor a hálózat egy pillanat alatt nagy
bajba kerül. Tartalék gép beállításával e probléma kiküszöbölhető, de ennek ára egy
nagyteljesítményű gép kihasználatlanul hagyása.  Szükség van továbbá egy döntési
módszerre is, amely megakadályozza azt, hogy az elsődleges és a tartalék RCC
versengjen a vezető szerepért.

További probléma az is, hogy a centralizált forgalomirányítás szétosztja a
forgalomirányítási táblákat az IMP-knek. Az RCC-hez közel eső IMP-k kapják meg
először az új táblákat, és még azelőtt az új vonalakra kapcsolnak át, mielőtt a távoli
IMP-k megkapnák saját tábláikat. Inkonzisztencia léphet fel, ezáltal újabb
csomagkésleltetés keletkezik. A távoli IMP-knek szóló forgalomirányítási táblák
ugyancsak a késleltetett csomagok között lesznek, így a késleltetési probléma saját
magát erősíti.

Amennyiben az RCC csak az IMP-párok közötti optimális utat számolja ki, az
alternatív utakat nem, akkor egyetlen IMP vagy vonal elvesztése valószínűleg
néhány IMP RCC-től való elszakadáshoz vezethet, ami katasztrofális
következményekkel jár. Ha az RCC készít alternatív utakat, akkor éppen az az érv
gyengül meg, amelynek kedvéért az RCC-t központivá tettük, nevezetesen az, hogy
képes az optimális utat kiválasztani.

Az RCC-hez vezető vonalak a forgalomirányítással kapcsolatos adatforgalom miatt
erősen terheltek.
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Elszigetelt forgalomirányítás

Ilyenkor a forgalomirányítási döntéseket a helyi körülmények alapján hozza a
csomópont. A legegyszerűbb decentralizált algoritmusban az IMP-k csak azokra az
információkra alapozva hozzák döntéseiket, amelyeket önmaguk gyűjtöttek,
egymással nem cserélnek forgalomirányítási információkat. Mindazonáltal
megpróbálnak alkalmazkodni a topológia és a forgalom változásához.

Egyszerű algoritmus az ún. “forró krumpli” algoritmus. Ennek lényege, hogy a
beérkezett csomagot abba kimeneti sorba rakja, amely a legrövidebb, (legkevesebb
ideig “égeti a kezét”) megpróbál gyorsan megszabadul tőle. Lényeges, hogy nem
foglalkozik az irányokkal.

E gondolat egy változata a statikus forgalomirányítást a forró krumpli algoritmussal
kombinálja. Amikor egy csomag érkezik, a forgalomirányító algoritmusnak mind a
statikus súlyokat, mind a sorhosszakat figyelembe kell vennie. Az egyik módszer
lehet, hogy a legjobb statikus lehetőséget kell választani akkor, ha annak sorhossza
nem halad meg egy bizonyos küszöbértéket. Egy másik lehetőség az, hogy a
legrövidebb sort kell kiválasztani, kivéve, ha annak statikus súlya nem túl kicsi.
Megint egy újabb lehetőség az, hogy a vonalakat egyrészt statikus súlyuk, másrészt
sorhosszuk alapján osztályozni kell, és ezután azt a vonalat kell kijelölni, amelynek a
két osztályozás szerint a legalacsonyabb az összege. Bármilyen algoritmust is
válasszunk, annak rendelkeznie kell azzal a tulajdonsággal, hogy kis terhelés esetén
a legnagyobb statikus súllyal rendelkező vonalat választja, de ha a terhelés nőni
kezd, akkor a forgalom egy részét más, kevésbé foglalt vonalak felé tereli.

Egy másik lehetséges algoritmus a fordított tanulás módszere. A hálózatban
minden csomópont egy csomagot indít el, amely tartalmaz egy számlálót és az
elindító azonosítóját. A számláló értéke minden csomóponton történő áthaladáskor
megnöveli értékét egyel. Amikor egy csomópont (IMP) egy ilyen csomagot vesz,
akkor ezt elolvasva tudja, hogy a csomagot küldő hány csomópontnyi távolságra van
tőle.

Természetesen az optimális út keresése érdekében, ha ugyanarra a távoli
csomópontra egy kedvezőbb értéket kap (van rövidebb út is), akkor az előzőt
eldobva ezt jegyzi magának. Mivel azonban az IMP-k csak az egyre jobb utakat
jegyzik fel, ezért ha egy vonal meghibásodik vagy túlterheltté válik, akkor nincs olyan
mechanizmus, amely ezeket a tényeket feljegyezné. Következésképpen az IMP-knek
időnként el kell felejteniük mindent, amit addig tanultak, és újra elölről kell kezdeniük
az egészet. Az új tanulási periódus alatt a forgalomirányítás messze elmarad az
optimálistól. Ha az algoritmus gyakran törli a táblákat, akkor viszonylagosan megnő
azoknak a csomagoknak a száma, amelyek ismeretlen minősítést tartalmaznak,
ellenben ha a táblák túl ritkán törlődnek, akkor az adaptációs folyamat lassúvá válik.
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Rudin (1976) egy érdekes, a centralizált és az elszigetelt forgalomirányítás között
álló hibrid algoritmust javasolt, amelyet delta forgalomirányításnak (delta routing)
nevezett. Ebben az algoritmusban minden egyes IMP méri az egyes vonalak
"költségét" (pl. a késleltetés, a sorhossz, a kihasználtság, a sávszélesség, stb.
függvényében) és periodikusan elküld egy csomagot az RCC-nek, amely ezeket az
értékeket tartalmazza.

Az IMP-k által elküldött információkat használva az RCC kiszámolja az összes i, j
számpárosra az i IMP és a j IMP közötti k db legjobb utat, ahol csak a kezdeti
vonalukban különböző utakat veszi figyelembe. Amikor az RCC befejezi a
számításokat, akkor minden IMP-nek elküld egy listát, amelyben felsorolja az adott
IMP lehetséges céljaira vonatkozó összes ekvivalens utat (elegendő csak a kezdő
útvonalat megadni, nincs szükség a teljes útvonal megadására). Az IMP-k bármelyik
ekvivalens utat választhatják. A döntést végezhetik véletlenszerűen, vagy a
vonalköltség aktuális mérései alapján, azaz az utak egy olyan megengedett
halmazából választanak, amelyek kezdeti vonala a legolcsóbb.

Elosztott adaptív forgalomirányítás

A megvalósított hálózatokban mindeddig legnépszerűbb az elosztott adaptív
forgalomirányító eljárás. Az algoritmus fő célkitűzése az adatforgalom részére a
legkisebb késleltetéssel járó útvonalak keresése. E célból minden egyes
csomópontban egy táblázatot hozunk létre, amely minden egyes célállomáshoz
megadja a legkisebb késleltetésű útvonalat, s ezzel együtt a továbbításhoz
szükséges idő legjobb becsült értékét. A hálózat működésének kezdetén a
késleltetések a hálózat topológiája alapján becsült értékek, később azonban, mihelyt
a csomagok célba értek, a becsült késleltetési időket felváltják a hálózatban
ténylegesen mért továbbítási idők. Az eredeti algoritmus szerint a késleltetési táblák
adatait a szomszédos csomópontok rendszeresen megküldik egymásnak. Amikor a
késleltetési táblákat megküldték, a csomópontok áttérnek a késéseket újraszámító
fázisba, amelyben a saját sorhosszaikat és a szomszédos csomópontok által küldött
késleltetési értékeket figyelembe veszik.

A szomszédos csomópontok között a késleltetési táblák cseréje természetesen sok
vezérlőcsomag továbbításával történik, ami jelentős többletterhelést ró a hálózatra.
Ha a táblákat túl gyakran, pl. 2/3 másodpercenként tartják karban, a hálózati
mérések azt mutatják, hogy a kis adatátviteli sebességű vonalak kapacitásának 50
százalékát a késleltetési táblák továbbításával járó forgalom foglalja le, és a lefoglalt
kapacitás még a nagyobb sebességű vonalak esetén is észlelhető - bár kisebb -
mértékű. A továbbított információról kimutatható, hogy az átvitt késleltetési táblák
igen gyakran ugyanazt vagy majdnem ugyanazt az információt tartalmazzák, mint az
őket megelőzők.

A táblák ilyen szinkron karbantartása helyett, az aszinkron karbantartás a
célravezetőbb. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a csomópontoknak csak akkor kell
továbbítaniuk a késleltetési táblákat, ha számottevő változást észlelnek a forgalom
intenzitásában, vagy a hálózat elemeinek működési körülményeiben. A késleltetési
táblák újraszámítására csak akkor kerül sor, ha jelentősebb helyi változás történt,
vagy ha módosított késleltetési tábla érkezik valamelyik szomszédos csomóponttól.
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Nem adaptív algoritmusok

Vannak olyan forgalomirányító módszerek, amelyeknél nincs szükség semmilyen
forgalomirányítási táblára, a hálózati topológia ismeretére, minden csomópont
autonóm módon, azonos algoritmus alapján dolgozik.

A véletlen forgalomirányító eljárás alapján működő rendszerben a továbbítandó
csomagot a csomópont egy ún. véletlen folyamat segítségével kiválasztott az érkező
vonaltól eltérő más vonalon küldi tovább. Mivel a hálózat által ilyen módon szállított
csomagok véletlen bolyonganak, ésszerűnek látszik, ha a csomagokhoz
hozzárendeljük a mozgásuk során bejárt szakaszok számát és töröljük azokat a
csomagokat, amelyek lépésszáma elér egy előre meghatározott értéket. Ez az
eljárás nem garantálja a csomagok kézbesítését, de nagyon egyszerűen realizálható,
és nem túl bonyolult hálózatokban jól működhet.

Az elárasztásos forgalomirányító eljárás sem igényel semmi ismeretet a
hálózatról. A csomópontok, mikor egy csomagot továbbítanak, a bejövő csomagot
minden vonalra kiküldenek, kivéve ahonnan érkezett. A lépések száma itt is
korlátozva van. Jelentős érdeme a módszernek, hogy a csomag legalább egy
példányban mindenképp a legrövidebb úton ér célba. Ez azonban jelentősen terheli a
rendszert, mivel nagyszámú másolat (redundancia) van, és sok felesleges továbbítás
történik. Az algoritmus rendkívül megbízható, és még megsérült rendszer esetén is
működőképes. Érthető, hogy katonai alkalmazások esetén előtérbe kerülhet ez a
módszer, mert erősen sérült hálózatban (ahol sok csomópontot kilőnek) is nagy a
valószínűsége egy üzenet sikeres célba jutásának.

Az elárasztás egyik változata a szelektív elárasztás. Az IMP-k nem küldenek ki
minden bemenő csomagot minden kimenő vonalon, csak azokon, amelyek
megközelítőleg jó irányba mutatnak. Általában nincs sok értelme egy nyugatra szóló
csomagot keleti irányba elküldeni, hacsak a topológia sajátossága ezt meg nem
kívánja.
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Torlódásvezérlés

Ha az alhálózatban túl sok csomag van jelen, akkor a teljesítmény jelentősen
lecsökken. A jelenséget torlódásnak (congestion) nevezik. Amikor a hosztok által az
alhálózatba juttatott csomagok száma még az alhálózat kapacitásán belülre esik,
akkor a csomagok kézbesítődnek, és a kézbesített csomagok száma arányos az
elküldöttek számával. Ha azonban a forgalom túlságosan megnő, akkor az IMP-k
már nem győzik a továbbítást, és elkezdenek csomagokat veszíteni. Ez a tendencia
a forgalom növekedésével csak rosszabbodik, és egész magas forgalomnál a
teljesítmény teljesen lezuhan, szinte egyetlen csomag sem kerül kézbesítésre.

A torlódás szélsőséges esete a befulladás (lock-up). Ez olyan, főként tervezési hibák
miatt előálló eset, amelyben bizonyos információfolyamok egyszer s mindenkorra
leállnak a hálózatban. A jelenség jól illusztrálható a közúti körforgalomban lejátszódó
hasonló események példájával. Ha az elsőbbségi szabály a körforgalomba belépő
forgalmat részesíti előnyben, akkor torlódás léphet fel. A forgalom csak akkor
indulhat meg újra, ha a szabályokat megváltoztatjuk. A csomagkapcsolt
hálózatokban a helytelen puffer-elosztás és a rossz prioritási szabályok hasonló
befulladásokat okozhatnak.

Torlódás lép fel, ha az IMP-k túl lassan végzik el adminisztrációs feladataikat
(pufferek sorkezelése, táblák frissítése, stb.). Ha az IMP CPU-ja végtelenül gyors is,
de a kimeneti vonalak kapacitása kisebb, mint a bemeneti vonalaké, akkor
ugyancsak sorok keletkeznek.

A torlódás egy idő után önmagát erősítő folyamattá válik, és a helyzet rosszabbodik.
Ha egy IMP már nem rendelkezik szabad pufferrel, akkor figyelmen kívül hagyja az
újonnan érkező csomagokat. Amikor eldob egy csomagot, akkor az azt küldő IMP
időzítése előbb-utóbb lejár és újraadja a csomagot, esetleg talán többször is. Mivel a
küldő IMP nem dobhatja el a csomagot, amíg arra nyugta nem érkezik, ezért a
vevőnél fellépő torlódás a küldőt ismétlésekre ösztönzi.

A torlódásvezérlésnek azt kell biztosítania, hogy az alhálózat képes legyen a
jelentkező forgalom lebonyolítására. Ez magába foglalja az összes hoszt, IMP
viselkedését, beleértve az IMP-ken belüli tároló- és továbbító folyamatokat, és
minden egyes más tényezőt is, amelyek az alhálózat kapacitásának csökkenését
idézhetik elő.

A torlódás lehet helyi jellegű (lokális), amikor a jelenség a hálózatnak csak bizonyos
részét érinti, vagy súlyosabb, mikor az egész hálózatra kihat (globális). A torlódás
szélsőséges esetben olyan is lehet, hogy a forgalom egészen vagy csaknem
egészen megbénul, amikor a hálózat egyáltalán nem vagy csak kevés adatot
kézbesít a rendeltetésre és fogad el a forrástól. Nem lehet kérdéses, hogy ez olyan
végzetes helyzet az adatátviteli hálózat számára, amelynek bekövetkezését bármi
áron el kell kerülni.
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A torlódások legsúlyosabb esete a holtpont. Ez azt jelenti, hogy az egyik IMP
valamire vár, ami a másik IMP-től függ, az pedig egy olyan eseményre, amely a rá
várakozótól függ. Ebből nincs kiút. Ilyen eset következhet be, ha például mindkét IMP
puffere a másik felé irányuló csomagokkal van tele. Ahhoz hogy fogadni tudjon az
egyik, ki kellene ürítenie a pufferét, de nem tudja mert a másik azt jelzi, hogy foglalt.
Másik irányban is azonos a szituáció. Ezt az esetet hívják közvetlen tárol és továbbít
holtpontnak.

Ez az eset természetesen nem csak két szomszédos csomópont, hanem egy hálózat
egészében vagy egy részében is létrejöhet, ha egyik IMP-nek sincs szabad helye a
csomagok fogadására. Ez a közvetett tárol és továbbít holtpont. Az ilyen és hasonló
holtpontok kialakulásának kiküszöbölésére számos, itt nem részletezett módszert
fejlesztettek ki.

Általánosan a torlódás okainak az IMP-k viszonylagos lassúságát tekinthetjük (az
IMP-k túl lassan végzik el adminisztrációs feladataikat, pufferek sorkezelése, táblák
frissítése, stb.), valamint azt a lehetséges okot hogy a kimenő vonalak kapacitása
kisebb mint a bemenő vonalaké. Ezért kidolgoztak stratégiákat a torlódás
elkerülésére.

Pufferek előrefoglalása

Ha az alhálózaton belül virtuális áramköröket használnak, akkor kezelésüket össze
lehet kapcsolni a torlódási probléma megoldásával. Egy virtuális áramkör
létesülésekor a hívás-kérési csomag végighalad az alhálózaton, és útja során
táblabejegyzéseket helyez el. Amikorra megérkezik a célhoz, az utána érkező
adatcsomagok útja már meghatározott, a közbeeső IMP-k forgalomirányítási táblái a
megfelelő bejegyzéseket már tartalmazzák.

Rendes körülmények között a híváskérő csomag nem foglal le puffert a közbeeső
IMP-kben, csak táblabejegyzéseket követel. A kapcsolat-felépítési algoritmus egy kis
módosításával azonban a híváskérő csomag egy vagy több puffert le is foglalhat. Ha
egy híváskérő csomag úgy érkezik egy IMP-hez, hogy annak már az összes puffere
foglalt, akkor a hívásnak vagy egy másik utat kell találnia, vagy egy "foglalt" jelet kell
visszaadnia a hívónak. A virtuális áramkörökhöz állandó jelleggel hozzárendelt
pufferek minden esetben lehetővé teszik az IMP-kbe bejövő csomagok továbbításig
való tárolását. Egyirányú áramkörökhöz virtuális áramkörönként és IMP-nként
egyetlen puffer elegendő, kétirányú áramkörökhöz irányonként egy puffer elegendő.
Egy csomag megérkezése után a nyugtát csak akkor szabad visszaküldeni a küldő
IMP-nek, ha a csomag már továbbításra került. A nyugta tehát nemcsak azt jelenti,
hogy a vevő helyesen vette a csomagot, hanem azt is, hogy szabad pufferrel
rendelkezik, és képes egy másik csomag fogadására is. Ha az IMP-IMP protokoll
több függőben lévő csomagot engedélyez, akkor minden IMP-nek az ablak
méretének megfelelő nagyságú pufferterületet kell fenntartania ahhoz, hogy a
torlódás lehetőségét teljesen kiküszöbölje.
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Amikor az egyes IMP-ken keresztülfutó virtuális áramkörök elegendő
pufferkapacitással rendelkeznek, akkor a csomagkapcsolás a vonalkapcsoláshoz
válik hasonlóvá, vagyis jelentős erőforrást kell elkülöníteni az egyes összeköttetések
számára, függetlenül attól, hogy van-e forgalom, vagy sincs, torlódás nem alakulhat
ki, hiszen a forgalom feldolgozásához szükséges erőforrások már foglaltak.; az
erőforrások potenciálisan elég gyengén kihasználtak, mert a nem használt
összeköttetések mások számára hozzáférhetetlenek maradnak. Mivel ez elég
költséges, ezt a módszert csak néhány alhálózat használja, amelyekben a kis
késleltetés és a nagy sávszélesség alapvető, pl. digitalizált hangot vivő virtuális
áramkörök esetén. Olyan virtuális áramkörök esetén, amelyekben a kis késleltetés
nem abszolút lényeges, megfontolandó stratégia lehet a pufferekhez időzítő órát
rendelni. Ha egy puffer túl régen tétlenül áll, akkor felszabadul, és a következő
csomag beérkezésekor újra kiosztásra kerül. Egy puffer igénylése időbe kerül, így a
pufferlánc ismételt felépítéséig a csomagok dedikált pufferek nélküli továbbítására
van szükség.

Csomageldobás módszere

Itt nincs előzetes puffer-foglalás. Ha a datagram szolgálatnál alkalmazzuk, akkor a
csomagot egyszerűen eldobjuk, ha nincs hely. Virtuális áramkör esetén ez nem
tehető meg, a csomagot újraadásig valahol tárolni kell. Mivel az adatcsomagok
általában ráültetett nyugtákat is tartalmaznak, ezért eldobásuk nem célszerű.
Érdemes egy külön “nyugtázott csomagok puffer-területe” részt fenntartani, és a
csomag ha nyugtát tartalmaz, vizsgálat után eldobás helyett ide kerülhet.

Izometrikus torlódásvezérlés

Mivel a hálózaton jelenlévő túl sok csomag okozza a torlódást, ezért célszerű a
csomagok számát korlátozni. Ezt úgy lehet megtenni, hogy a hálózatban
engedélycsomagok járnak körbe. Ha egy IMP adni kíván, egy ilyen engedélyt kell
vennie, és annak továbbadása helyett egy adatcsomagot küldhet tovább. Mivel a
hálózatban az engedélyek száma korlátozott, így az ezeket helyettesítő csomagok
száma is korlátozva lesz. Persze ez nem garantálja, hogy egy IMP-t ne árasszanak
el csomagok. Másik probléma az engedélyek kiadásának és elosztásának megoldási
nehézségei.

Lefojtó csomagok használata

Csak akkor lép életbe, amikor a rendszer torlódásossá kezd válni. Az IMP-k figyelni
kezdik a kimeneti vonalaiknak kihasználtságát. Minden egyes vonalhoz létezik egy U
valós változó, amelynek értéke 0,0 és 1,0 (0 és 100%) között változik, és az adott
vonal kihasználtságát tükrözi. Az U jó becslésének érdekében egy pillanatnyi F
vonalkihasználtságot is bevezethetünk, amelynek segítségével az U értékének
felfrissítése az

Uúj = A*Urégi + (1 - A)*F

képlet alapján lehetséges, ahol A azt határozza meg, hogy az IMP milyen gyorsan
felejti el a legutóbbi eseményeket, értéke 0-1 közötti. A képlet eredménye az aktuális
vonalkihasználtság százalékban.
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Amikor az u értéke egy küszöbértéket átlép (kb. 60 - 70%), a kimeneti vonal egy ún.
"figyelmeztetés" állapotba lép. Az IMP minden újonnan érkező csomagnál
megvizsgálja, hogy az elküldéséhez használandó kimeneti vonal figyelmeztetés
állapotban van-e, ha igen, akkor az IMP egy lefojtócsomagot küld vissza a forrás
hosztnak, amelybe a csomagban talált célcímet is elhelyezi. A csomagot pedig
megjelöli azért, hogy később ne eredményezzen újabb lefojtócsomagokat, majd
továbbküldi a maga útján.

Titkosítás

A titkosítás természetesen nem a hálózati réteg funkciói közé tartozik. Hogy mégis itt
tárgyaljuk annak oka, hogy gyakran előfordul, hogy bizalmas vagy titkos információt,
pl. banki átutalásokat kell továbbítani a hálózaton keresztül. Megoldandó, hogy az
arra jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá a titkos adatokhoz. Megfelelő
titkosítási algoritmus felhasználásával elérhető, hogy a titkosított adatok nem, vagy
csak igen nehezen legyenek megfejthetőek.

A titkosítástan (kriptológia) alapvető szabálya az, hogy a titkosítás készítőjének
feltételeznie kell, hogy a megfejtő ismeri a titkosítás általános módszerét. A
módszernél a titkosítási kulcs határozza meg a konkrét esetben a titkosítást. A
titkosítási-megfejtési módszer régen nem lehetett bonyolult, mert embereknek kellett
végigcsinálni.

Caesar-féle rejtjelzés

Első híres alkalmazójáról Julius Ceasar-ról elnevezve szokták Caesar-féle
rejtjelezésnek hívni. Az eredeti abc-t egy három (általános esetben: k) karakterrel
eltolt abc-vel helyettesíti, és így írja le a szöveget. Bár a lehetőségek száma nagy, de
a nyelvi-statisztikai alapon könnyen fejthető (betűk, szavak relatív gyakorisága
alapján).
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Huffman kódolás

A Huffmann-féle kódolás (1952) a következőképpen működik:
1. Írjuk le az összes szimbólumot a hozzájuk tartozó valószínűségekkel együtt! Az

algoritmus előrehaladtával egy bináris fa épül fel, amelynek terminális
csomópontjait ezek a szimbólumok alkotják. Kezdetben az összes csomópont
jelöletlen.

2. Keressük meg a két legkisebb értékű csomópontot, és jelöljük meg! Bővítsük egy
új csomóponttal úgy, hogy az új csomópont egy-egy éllel kapcsolódjon a két
megjelölthöz! Az új csomópont valószínűségét a két hozzá kötött csomópont
valószínűségének összege határozza meg.

3. Ismételjük az előző lépést addig, amíg mindössze egyetlen jelöletlen csomópont
marad! A jelöletlen csomópont valószínűsége mindig 1,0 lesz.

4. Az egyes szimbólumok kódolását úgy kapjuk, hogy miközben a fában a jelöletlen
szimbólumtól az adott szimbólumig vezető úton haladunk, feljegyezzük az érintett
jobb, és bal oldali érték sorrendjét. A kódot maga az út adja, egy bal oldali 0-val,
és a jobb oldali 1-gyel.

Példa

Tegyük fel hogy a szövegünk a következő  módon épül fel:

Karakter Gyakoriság százalékban
A 5
B 9
C 12
D 13
E 16
F 45

Összesen: 100

A:5B:9 C:12D:13E:16 F:45

14 25

30

55

100

00

00

0

11
1

1

1
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1. Első körben az A(5) és a B((9)-et vonjuk össze, mert ez a két legkisebb. Közös
értékük:14.

2. Következő lépésként a C(12) és a D(13) kerül összevonásra. Közös értékük: 25.
3. Harmadik lépésként megint a két legkisebbet kell összekötni. Ez a 14 és az

E(16). Közös érték: 30.
4. Következő lépés a 30 és a 25 összevonása. Közös érték: 55.
5. Az utolsó lépéssel eljutunk a fa gyökeréig amikor összekötjük az 55 értékű

csomópontot az F(45)-el.

Az így kialakult kód:

Karakter Kód
A 1100
B 1101
C 100
D 101
E 111
F 0

Látható, hogy a legrövidebb kódja a leggyakoribb karakternek van. A Huffman
kódolás tömörít és kódol is egyben. Nagyon sok tömörítő és egyszerűbb rejtjelző
program használja, mivel megvalósítása egyszerű és gyors. A Huffman-féle kódolás
legnagyobb hibája, hogy ahhoz, hogy visszafejtsük az adatokat a letárolt
adatszerkezetben a bináris fát is tárolnunk kell.

DES (Data Encyption Standard - Adattitkosítási szabvány)

A számítógépek megjelenésével a hagyományos módszerek (helyettesítés és
felcserélés) továbbélnek, de a hangsúly máshová került. Mivel régen emberek voltak
a titkosítók, ezért a készítők egyszerű, emberek által jól megtanulható algoritmusokat
és hosszú kulcsokat használtak.

A számítógépek megjelenésével felmerült az igény olyan titkosítási algoritmusok
iránt, amelyek olyan komplikáltak, hogy még egy számítógép se tudja megfejteni.
Manapság a titkosítási algoritmus a nagyon bonyolult (hiszen a számítógép végzi),
és a megfejtő még sok titkosított szöveg birtokában sem tudja megfejteni.

A DES módszer lényegében egy 64 bites nyílt szöveget 64 bites titkosított szöveggé
alakít egy 56 bites titkosítási kulcs segítségével.
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Nyilvános kulcsú titkosítás

A titkosítások legnagyobb problémája mindig is a kulcs eljuttatása volt a küldőtől a
fogadóig, hiszen azt nem kódolhatjuk, de elektronikus átvitelnél a kulcsot is
megszerezheti a betolakodó, így a kódolás haszna gyakorlatilag a nullára csökken. A
probléma tehát, hogy két megelőzően nem érintkező fél, hogyan létesíthet
egymással titkos kommunikációt. Erre adott választ Diffie és Hellmann (1976) akik
kidolgozták a nyilvános kulcsú titkosítást (public key cryptography).

Diffie és Hellmann cikkéig mindenki, aki titkosítással foglalkozott, eleve azt
feltételezte, hogy a titkosításhoz és a megfejtéshez használt kulcsokat is titokban kell
tartani. Diffie és Hellmann olyan E titkosítási algoritmust, és olyan D megfejtési
algoritmus használatát javasolják, amelyekkel a D kikövetkeztetése gyakorlatilag
akkor is lehetetlen marad, ha E teljes leírása hozzáférhető.

Három követelmény van:
1. D ( E(P)) = P, vagyis ha D-t egy titkosított szövegre, E(P)-re alkalmazzuk, akkor a

nyílt szöveget, P-t kapjuk vissza.
2. Rendkívül nehéz D-t E-ből származtatni.
3. E-t nem lehet választott nyílt szöveggel feltörni, a betolakodók az algoritmussal

"testközelből" is megismerkedhetnek.

Ki kell dolgozni a fenti feltételeknek megfelelő két algoritmust, D-t és E-t. A titkosítási
algoritmusokat és kulcsokat ezután nyilvánossá kell tenni, innen származik a
nyilvános kulcsú titkosítás elnevezés.
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Ellenőrző kérdések

I.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Mi a forgalomirányítás és miért van rá szükség?
2. Fogalmazza meg a legrövidebb út meghatározásának célját és módszerét!
3. Ismertesse az elárasztásos forgalomirányító eljárás módszerét!
4. Ismertesse a központi adaptív forgalomirányítás módszerét!
5. Ismertesse az elszigetelt forgalomirányítás módszerét!
6. Mi az a “forró krumpli” algoritmus?
7. Mi a fordított tanulás módszere?
8. Ismertesse az elosztott adaptív forgalomirányítás módszerét!
9. Mi a torlódás, és mi a torlódásvezérlés célja? Mi a befulladás?
10. Mutasson be néhány módszert a torlódás elkerülésére!
11. Rajzolja fel a titkosítási modellt!
12. Mi az a DES?
13. Ismertesse a Huffman-kódolást!
14. Ismertesse a nyilvános kulcsú titkosítás alapelvét!
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Az Internet és a TCP/IP

Az Internet története

1964-ben a Rand Corporation, az USA egyik legfontosabb kutatóintézete felvázolt
egy megoldást egy esetleges atomcsapás utáni országos információs és irányító
hálózat létrehozására. A megoldás lényege egy decentralizált, olyan kisebb gépekből
felépülő kiterjedt hálózat, amit nem lehet néhány bombával megsemmisíteni. Ez a
központ nélküli elektronikus rendszer csak kis, egyenrangú alapegységek
formájában létezik, amit angolul node-nak, azaz csomópontnak neveztek el. A
csomópontok közötti adatátvitel apró, egyenként megcímzett adatcsomagokra
bontott üzenetekkel történik, amit a fogadó rak újra össze. Útközben az ellenség által
elfogott csomagok nem okozhatnak így problémát, és több vonal megsemmisítése
sem okozhat problémát, hiszen rengeteg útvonal választható.

Az első próbahálózatot a tervet megelőzve 1968-ban az angliai National Physical
Laboratory állította fel. Rá egy évre a MIT és a Los Angelesi egyetem (UCLA)
felismerve tudományos alkalmazhatóságát is létrehozta saját hálózatát. E munkába
kapcsolódott be a Pentagon irányítása alá tartozó ARPA (Advanced Reseach
Projects Agency), és egy négy csomópontos hálózat jött létre 1969 decemberére. Az
időközben ARPANet névre keresztelt hálózat 1971-re már 15 csomópontos volt. A
TELNET és az FTP szolgáltatás mellett egyre nagyobb adatforgalmat képviselt az e-
mail, amely már a kutatók magántermészetű levelezését is szolgálta. 1973-ban
rögzítették a két létező megoldást egyesítő szabványos protokollt, ami TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) néven vált ismertté. A TCP felelős
az üzenetek küldőnél történő feldarabolásáért, valamint a fogadónál való
egybeszerkesztésért, az IP végzi a csomagok címzését és gondoskodik a címzetthez
való eljuttatásról. Az így kialakult hálózat az Internet. A számos gyártó egymástól
merőben eltérő eszközei szabványosítást kényszerítettek ki.

A hetvenes évek vége felé a UNIX fejlesztői egy olyan szolgáltatással jelentek meg,
amely a UNIX számítógépek között telefonvonalon keresztül tette lehetővé az
adatcserét. Tom Truscott és Jim Ellis a Duke University két hallgatója 1979-ben azt
vetette fel, hogy ezt a UUCP (Unix-to-Unix CoPy) nevű rendszert közérdekű
információk terjesztésére is lehetne alkalmazni a UNIX felhasználók között. Más
egyetemek hallgatói segítségével írtak is egy konferencia programot, amely gyorsan
elterjedt, egyre több gép alkalmazta. 1981-ben már népes tábor használta a
USENET névre keresztelt hálózatot. Ennek a protokollja, a UUCP ugyan kevésbé
erőforrás igényes mint a TCP/IP, de lényegesen lassabb annál.

Számos közcélú és kereskedelmi hálózat is létrejött: például az EARN (European
Academic Research Network), ami a BITnet európai megfelelője, a CompuServe,
American Online, stb.

A különböző típusú hálózatok közötti szabad átjárhatóságot a nyolcvanas évek
végére oldották meg. 1986-tól USA kormányszervek, a kilencvenes évek elejére
Nyugat-Európa, majd közepére Kelet-Európa is bekapcsolódott. Becslések szerint
ma a felhasználók száma havonta 20%-kal nő.
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Az 1989-ben a CERN fizikusai által kidolgozott, Ted Nelson HTML nyelvére épülő
WWW szolgáltatása gyökeresen megváltoztatta a hálózat szerepét. A mindenki
számára egyszerű és látványos formában való adatelérés, a multimédia
lehetőségeivel felvértezve gyorssá és kényelmessé tette a barangolást.

A 80-as évek elején az egyetemek és a katonai létesítmények külön hálózatba
kerülnek szét (ARPANet és MILNet). 1985-től a pénzt egy polgári célú szervezet, a
National Science Foundation (NSF) adja és segítségével az egyetemeket és a
szuperszámítógép központokat kapcsolják össze. A kezdetben 56 ezer bit/s átviteli
sebességű USA-beli “gerincvezetéket” másfél, majd nemsokára 45 millió bit/s
maximális sebességűre emelték. A növekvő igényeknek viszont már ez sem tud
megfelelni, a túlterhelés gyakorlatilag bármikor meg is béníthatja az Internet
működését. A másik probléma hogy a ma használatos négytagú IP címek
hamarosan elfogynak, új címet ezután nem lehet kiadni.

A megoldás már készülőben van. Az új protokoll neve IPv6 (Internet Protocol version
6), amely egy új, InterNet2 névre keresztelt hálózat átviteli szabványa lesz. Ez a
hatrészes címzés mellett képes lesz különbséget tenni a csomagok között, így
például egy videokonferencia jelei előbb juthatnak keresztül a hálózaton, mint az
időhöz nem annyira kötött levéldarabok. A felhasználók díjfizetése is megváltozhat,
mivel nyomon követhetővé válnak az igénybe vett szolgáltatások. Az InterNet2
tervezett átviteli sebesség kezdetben 155 megabit, ami várhatóan 622 megabitre
emelhető másodpercenként.

A TCP/IP

Az 1970-es évek végére elkészült az a protokollcsalád, melynek két legismertebb
tagja a Transmission Control Protocol (TCP) és az Internet Protocol (IP), melyek után
a protokollcsaládot TCP/IP-nek nevezik. A kapott protokollok fejlesztése, mintegy
véletlenül összekapcsolódik a Berkeley egyetemen folyó UNIX fejlesztésekkel, így a
TCP/IP a UNIX operációs rendszer „kedvenc" hálózati protokollja. Az IP jelenleg is
érvényes specifikációja [RFC791] 1981 szeptemberében látott napvilágot. A közepes
méretű hálózatok protokolljaként a TCP/IP nagy megbízhatóságot, és rengeteg
szolgáltatást nyújtott, nem véletlen tehát hogy ez lett az Internet hivatalos,
szabványos protokollcsomagja.

Ha valaki kérdezi tőlünk mi is az a TCP/IP, három különböző választ adhatunk.
Először is mondhatjuk azt, hogy a TCP és az IP két protokoll, amely irányítja és
végrehajtja a hálózatok közötti adatátvitelt. Másodszor mondhatjuk, hogy a TCP/IP
kifejezés gyakran használatos több különböző protokoll együttesére, amelyek
számítógépeket és más kommunikációs eszközöket hálózattá szerveznek.
Harmadszor egyszerűen annyit mondhatunk, hogy a TCP/IP az Internetet összefogó
ragasztó.
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A TCP/IP felépítése

A TCP/IP hálózati modell négy rétegből áll:
1. Alkalmazási szint (Application). Itt vannak a felhasználói és a hálózati kapcsolatot

biztosító programok. Az itt található protokollok szigorúan véve nem is részei a
TCP/IP-nek, hiszen ezek mindegyike különálló szabvány.

2. Hoszt-hoszt réteg (Transport). Az OSI modell szállítási hálózati rétegének felel
meg. A létesített és fennálló kapcsolat fenntartását biztosítja. Két
rétegprotokollból áll: az egyik a Transmission Control Protocol (TCP) azaz a
továbbítást szabályozó eljárás, mely egy összeköttetésalapú protokoll, a másik az
összekötetés mentes szállítási protokoll User Datagram Protocol (UDP)

3. Hálózatok közötti (Internet). Az OSI modell hálózati rétegének felel meg, ez a
réteg végzi a csomagok útvonal kijelölését a hálózatok között. Ennek a rétegnek
a protokollja az Internet Protocol (IP), az üzenetvezérlő protokoll cím
meghatározó eljárása. A rétegben előforduló események és hibák jelzésére
szolgál az Internet Control Message Protocol (ICMP), az Internet Vezérlőüzenet
Protokoll. Ugyanitt található meg az Internet Group Management Protocol
(IGMP), mely a csoportos küldés megvalósításáért felelős.

4. Hálózat elérési (Network Interface). Az OSI modell két alsó szintjének felel meg,
és ez biztosítja a kapcsolatot a csomópontok között. (Pl.: Ethernet, Token-Ring,
Token-Bus). Ide tartozik a hálózati interfész, illetve az Adress Resolution Protocol
(ARP) és a Reverse Adress Resolution Protocol (RARP). A két protokoll a logikai
IP címek fizikai MAC címekre való fordítását végzi. Az ARP felelős az IP-MAC
átalakításért, míg a RARP a MAC-IP visszaalakításért.

1.

2.

3.

4.

Interfész

ARP RARP

IP IGMPICMP

TCP UDP

FTP TELNET HTTP

P
TCP/I
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A TCP/IP címzési mechanizmusa

A TCP/IP címek felépítése

Az Interneten a számítógépeknek egyedi azonosítójuk van, melyet TCP/IP címnek
nevezünk. Ez egy 32 bites szám, a cím négy bájtját szokás közéjük pontokat írva, a
bájtok decimális megfelelőjével leírni.

A címzési rendszer kialakításánál azt a valóságos tényt vették figyelembe, hogy a
címzés legyen hierarchikus, azaz vannak hálózatok, és ezen belül gépek (hosztok).
Így célszerű a címet két részre bontani, egy hálózatot azonosító, és ezen belül egy, a
gépet azonosító címre. Mivel a cím hossza 32 bit, ezért ezt kellett két részre bontani,
olyan módon, hogy a nagy hálózatokban lévő sok gépet is meg lehessen címezni.

Az TCP/IP címek 2 részből állnak:
- Netid: hálózati azonosító
- Hostid: állomás azonosító

TCP/IP címosztályok

Az első három címforma 128 hálózatot hálózatonként 16 millió hoszttal (A osztályú
cím), 16 384 hálózatot 64 K-nyi hoszttal (B osztályú cím), illetve 2 millió hálózatot,
(amelyek feltételezhetően LAN-ok), egyenként 254 hoszttal azonosít. Az utolsó előtti
címforma (D osztályú cím) többszörös címek (mulicast address) megadását
engedélyezi, amellyel egy datagram egy hosztcsoporthoz irányítható. Az utolsó
címforma (E) fenntartott.

A címzéseknél a hálózat és hoszt címének szétválasztására cím-maszkokat
(netmask) használnak. Alkalmazásakor bitenkénti ÉS műveletet végezve az IP cím
és a cím-maszk között, a hálózati cím leválasztására. C osztályú címek esetén ezért
a maszk: 255.255.255.0, míg B osztálynál: 255.255.0.0, stb.
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A címzésnél bizonyos címtartományok nem használhatók.
- A 127-el kezdődő címek a “loopback” (visszairányítás) címek, nem használhatók a

hálózaton kívül, a hálózatok belső tesztelésére használható.
- A hoszt címrészbe csak 1-eseket írva lehetséges az adott hálózatban lévő összes

hosztnak üzenetet küldeni (broadcast). Például a 195.13.2.255 IP címre küldött
üzenetet a 193.13.2 című hálózatban lévő összes gép megkapja.

- Ha a hoszt címrésze 0, az az aktuális hálózatot jelöli. Ha a hálózati cím 0, az a
aktuális hálózatot jelöli. Például a saját gépről 0.0.0.0 címre küldött üzenet a saját
gépre érkezik.

A DNS szolgáltatás
Az Internetben a rétegeknek megvan az egyedi azonosítója a címzéshez:

Réteg Címzési módszer
Alkalmazási Hoszt neve, portja

Internet IP cím
Hálózat elérési Fizikai cím

A hoszt neve, - amely valamilyen szimbolikus név - azonosítja a felhasználó számára
a gépet, “így hívja”, pl.: iroda.

Az Internet használata során két, egymástól akár sok ezer kilométerre lévő
számítógép között alakul ki kapcsolat. Nyilvánvalóan ezért minden egyes gépet
azonosíthatóvá, címezhetővé kell tenni.

Erre két, egymással egyenértékű módszer áll rendelkezésre. Az elsődleges módszer
az amit IP címzésként már megismertünk, míg a másodlagos - a felhasználók által
szinte kizárólagosan használt módszer az azonosító domén (domain) nevek
rendszere.

Amikor a hálózathoz újabb gép csatlakozik, egy - az adott hálózatnak adott
címtartományból - négy tagból (bájtból) álló azonosító számot, Internet címet (IP-
address) kap. A címtartományok kiosztását az Internet központi adminisztrációja, az
INTERNIC (Internet Network Information Center) végzi. A körzeti központok az adott
gépet ezen a számon tartja nyilván. A tényleges címeket általában decimális alakban
pl. 193.224.41.1 használják.

A címben szereplő egyes címrészeket ma már nem véletlenszerűen határozzák meg,
hanem hierarchikusan felosztott földrajzi terület, domének alapján. Így a cím egyes
byte-jai a domént, az ezen belüli aldomént és hosztot, azaz a címzett számítógép
helyét jelölik ki. A domén általában egy ország globális hálózati egysége vagy
hálózati kategóriája, az aldomén ezen belül egy különálló hálózatrész, a hoszt pedig
az adott hálózatrészen belüli felhasználókat kiszolgáló gép azonosító száma.
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A felhasználó számára könyebben használható a név alapján történő címzés, ahol a
sok számjegyből álló IP cím helyett egy karakterlánc, az FQDN (Fully Qualified
Domain Name) használható. Az FQDN, azaz a teljes domén-név, amelyet a DNS
(Domain Name System), vagyis a domén-név rendszer szerint képeznek, ugyanúgy
hierarchikus felépítésű, mint az IP cím, formailag pedig több, egymástól ponttal
elválasztott tagból áll.

Például az iroda.barhacs.tvnet.hu címben az egyes tagok sorrendben a kiszolgáló
gépet, a hosztgépet (pl. egy munkaállomást), az aldomént azaz hálózati altartományt
(barhacs.tvnet), végül pedig a domént, vagyis az adott ország globális hálózati
tartományát (hu) határozzák meg. A hálózati altartomány, az aldomén több tagot is
tartalmazhat, de akár hiányozhat is a cím domén-név részéből.

A domén-név egyes részeit néha eltérő kifejezéssel adják meg. a hálózati tartomány
domén vagy network, az altartomány aldomén vagy subnet, a kiszolgáló gép a hoszt
vagy hoszt-address.

A domén-nevek használata az Internet számára némi járulékos munkát ad, hiszen
egy adatcsomag továbbítása előtt a hosztcímből meg kell határozni a vele
egyenértékű IP címet, és a küldemény hosztcímét ezzel kell helyettesítenie. Az
összetartozó IP címeket és hosztcímeket a hosztgép először a helyi címtáblázatban
(host table) keresi. Ha a keresés eredménytelen, a hosztgép az Internet valamelyik
speciális szolgáltató-gépéhez, a névszolgáltatóhoz (Name Server-hez) fordul, amely
az Internet gépeinek adatait tartalmazó, szabályos időközönként frissített sokszor
hatalmas címtáblázatot kezeli. A címtáblázatokban a hoszt.aldomén.domén alakú
hosztcímhez a vele egyenértékű IP cím, esetleg hivatkozási (alias) alak is tartozhat.

Az IP cím kérésekor azt is közölni kell a névszolgáltatóval, hogy az mire kell. Ha
levelezéshez kérjük, akkor a névszolgáltató a névhez tartozó MX (Mail Exchange)
adatrekordot adja vissza, különben a tényleges IP címet.

Az előbbi példa szerint az iroda.barhacs.tvnet.hu cím-meghatározása a következő: a
gép Internet címének meghatározásához 4 potenciális kiszolgálót kellene
megkérdezni. Először egy központi kiszolgálótól kellene megtudakolni, hogy hol
található a hu kiszolgáló, amely nem más, mint a hálózatba kapcsolt magyar Internet
helyek nyilvántartása. A gyökérként szereplő kiszolgáló több hu kiszolgáló nevét és
Internet címét adná meg. (Minden szinten több ilyen névkiszolgáló van, hogy az
esetleges meghibásodások ne okozzanak fennakadást.) A következő feladat lenne a
hu kiszolgáló lekérdezése a tvnet névkiszolgálójáról. Itt is több kiszolgáló nevét és
Internet címét kapnánk meg.

Ez után a tvnet-től kérdeznénk le az cég (barhacs) névkiszolgálójának adatait, majd
végül az ottani névkiszolgálók egyike adná meg az iroda gép adatait. A végső
eredmény a iroda.barhacs.tvnet.hu gép TCP/IP címe lenne. A fenti szintek
mindegyike egy tartományt (domain) jelöl. A teljes iroda.barhacs.tvnet.hu név egy
tartománynév (domain name). Ugyanígy a felsőbb tartományok nevei is
tartománynevek: barhacs.tvnet.hu, tvnet.hu, és hu.
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Az esetek nagy többségében szerencsére nem kell a fenti lépések mindegyikét
végrehajtani. A legfelső kiszolgáló (gyökér) ugyanis egyben a legfelső szinten lévő
tartományok (pl. hu) névkiszolgálójaként is szerepel. Tehát a gyökér kiszolgáló felé
irányuló egyetlen kérdéssel a MIT névkiszolgálójához lehet eljutni. Az alkalmazott
szoftverek pedig a már feltett kérdésekre kapott válaszokra emlékeznek, az így
megkapott domén név és a hozzá tartozó IP cím eltárolódik. Persze minden ilyen
információnak van egy megfelelő élettartama, ami tipikusan pár napnak felel meg. Az
élettartam lejárta után az információkat fel kell frissíteni, amivel az esetleges
változások is nyomon követhetők.

A cím tehát hierarchikus felépítésű, a legutolsó jelöli a legmagasabb szintet, és így
szűkítve a kört. Ha ezt értelmezni akarjuk, akkor célszerű hátulról kezdeni. Az utolsó
egység az ország/intézményazonosító országra, vagy az intézmény jellegére utal.
Egy rövid lista azokról, amikkel a legtöbbet lehet találkozni:

- EDU Oktatási intézmény az Egyesült Államokban
- COM Kereskedelmi cégek az Egyesült Államokban
- GOV Amerikai kormányszervezet
- NET Nagyobb Internet szolgáltató
- MIL Amerikai katonai szervezet
- ORG Amerikai vállalatok, amik más kategóriába nem fértek be...
- HU Magyarország
- CA Kanada
- DE Németország

...és a többi ország (kétbetűs) kódja.

Az előbbiek alapján már nyilvánvaló, hogy az egyes hosztgépekhez nemcsak IP cím
vagy az azzal egyenértékű domén cím tartozik, hanem a hosztgépek a rajtuk futó
alkalmazások eléréséhez tartozó portcímet (Application Selection Address) is
használnak. Ezért a címeket ki kell egészíteni az alkalmazás elérésére szolgáló
portcímmel is:

hostcím:portcím

A DHCP szolgáltatás

A DHCP-t arra tervezték, hogy betöltsék vele a TCP/IP hálózatok egyik nagy
hiányosságát, az IP címek központi karbantartását. A DHCP a BOOTP (Bootstrap
Protocol) kiterjesztése, mely korábban a dinamikus IP címkezelést végezte.

A DHCP az IETF tervezte, abból a célból, hogy egy hatékony módszert biztosítson
az IP címek kiosztására, mellyel megkönnyíthető az ügyfél számítógépek kezdeti
beállítása, és amely ezáltal jelentősen csökkenti a karbantartási feladatokat.

A DHCP központi elem a DHCP kiszolgáló, mely az ügyfelek kéréseire IP címeket ad
meg (oszt ki), és biztosítja, hogy a hálózatban ne létezzenek azonos IP című
hosztok.
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Ha egy ügyfél használja a DHCP-t akkor a kiszolgálótól "bérel" (lease) egy címet, és
lehetővé válik számára, hogy a címet egy bizonyos ideig használhassa. Ha a bérleti
periódus lejár, akkor az ügyfél kérheti a címének megújítását, ha ezt nem teszi, a cím
(egy bizonyos várakozási idő után) "felszabadul", újra kioszthatóvá válik. Ebből
adódik, hogy ha egy ügyfél visszaadja az IP címet (bontja a kapcsolatot), majd
bizonyos idő után újra csatlakozik, elképzelhető, hogy már más IP címet kap mint
előtte.

A DHCP előnyei nyilvánvalóak: könnyű megvalósítani, a kevesebb adminisztráció
kevesebb hibalehetőséggel jár. Előnyként jelentkezik még, hogy egy adott
címtartomány birtokában (mivel nem valószínű, hogy minden ügyfél egyszerre fordul
címkéréssel a kiszolgálóhoz) több ügyfél is kiszolgálható, mint a tartományi címek
száma.

A DHCP hátránya, hogy mivel a gépek IP címe nem határozható meg egyértelműen,
ezért a hosztok csak ügyfélként vehetnek részt az Internetes kommunikációban,
szolgáltatóként nem.

A TCP/IP rétegek megfeleltetése az OSI modell rétegeinek

A TCP/IP tíz évvel azelőtt készült, hogy megfogalmazódott volna az OSI ajánlás,
emiatt nem is követi annak felépítését. Mivel azonban rétegszemlélettel készült,
bizonyos felszínes hasonlóságokat és megfeleltetéseket vehetünk észre a két
megoldás között. Hozzá kell tenni azonban, hogy a behatóbb vizsgálat már lényeges
különbségeket hozna felszínre.
Viszony
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Az Internet fő szolgáltatásai

Az Internet 7 fő szolgáltatása
1. mail (levelezés): küldhetünk és kaphatunk üzeneteket
2. chat-elés (beszélgetés): a billentyűzetet és a képernyőt használva

"társaloghatunk" más emberekkel, esetleg csoportokkal
3. információk elérése: kereshetünk és megszerezhetünk bármilyen információt a

WWW, gopher, stb. szolgáltatások használatával
4. usenet, news (vitacsoportok): olvashatjuk, és saját véleményünk elküldésével

gyarapíthatjuk a usenet-et alkotó több ezer vitacsoportban megjelenő írásokat
5. ftp, uucp, file transfer (file-ok mozgatása): file-okat másolhatunk egyik

számítógépről a másikra
6. shareware és freeware mozgalom (szoftverek megosztása): sok szoftverből

kaphatunk ingyenes példányt, mi is közkinccsé tehetjük saját programjainkat
7. telnet, ssh, remote login (távoli gépre való bejelentkezés): bejelentkezhetünk más

gépekre, és úgy használhatjuk őket, mintha terminálunk közvetlenül hozzájuk
lenne kapcsolva

WWW

Jelenleg a leggyorsabban terjedő, legnépszerűbb szolgáltatás az Interneten a
Világméretű Háló, a WWW. Sikerének oka, hogy látványos dokumentumok nézhetők
vele, amik tele vannak kereszthivatkozásokkal (ez a hypertext) és képekkel, olyan,
mint egy képes lexikon.

A WWW általános ügyfél-kiszolgáló hálózati koncepcióra épül. Az
információszolgáltató gépeken egy WWW kiszolgálóprogram (web szerver program)
fut, amely a felhasználók gépein futó böngésző-programok (Netscape, Explorer) által
küldött kérésnek megfelelően elküldi a kért információt az adott gépre, amely ebben
az esetben az ügyfél (kliens).

Minden információkérés és az arra adott válasz független a többitől, vagyis a
kapcsolat csak az átvitel idejére jön létre. A kiszolgáló nem figyeli külön az egymás
után beérkező igényeket, mindet új kérésként kezel, még akkor is, ha az esetleg
azonos helyről érkezett.
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A WWW működését a gyakorlatban több tényező biztosítja, mint pl. az egyetemes
leírás, amellyel a különböző forrásokra lehet hivatkozni. Minden információs egység -
kép, grafika, animáció, szöveg - forrásként jelenik meg a hálózaton. Ezekre a
forrásokra olyan módon lehet hivatkozni a kapcsolatok felépítése során, hogy meg
kell adni a forrás helyét, és annak módját, hogy a használt program hogyan tudja
megjeleníteni, használni ezt a forrást. Az alkalmazott megjelenítési módot az URL
(Uniform Resource Locator - egységes forrásazonosító) adja meg.

URL
URL (Uniform Resource Locator) egységes forrásazonosító megadja a megjelenítő
program számára, hogy az adott szövegrészhez, képhez, grafikához kapcsolt
dokumentumot milyen módszerrel lehet megjeleníteni, milyen típusú kapcsolatot kell
felépíteni, illetve hogy ez a forrás hol, az Internetre kapcsolt gépek közül melyiken
található.
Az URL-ek a webes dokumentumba beépített szabályos szerkezetű sorok,
segítségükkel hozható létre az a logikai szerkezet és dokumentum kapcsolat, ami a
WWW hypertext lényege. Példaként egy URL:

http://www.barhacs.hu:8080/web/index.html
A kapcsolt (a kapcsolatban hivatkozott) állomány a leiras.html nevet viseli, a WEB
könyvtárban található a www.barhacs.hu gépen, amely a Web-szolgáltatásokhoz az
alapértelmezésként szereplő 80-as port helyett a 8080-at használja. A kiszolgáló a
HTTP-protokollal érhető el. A kiszolgáló Internet-neve helyett IP-címe is használható:

http://195.38.109.76:8080/web/index.html

Az URL a következő információkat tartalmazza:
- A protokollt, amelyet az adott forrás eléréséhez használunk (ftp, http, gopher stb.);

Az URL első tagja azt az adott forrás eléréséhez használandó protokollt adja meg.
Az URL segítségével az Interneten használt legtöbb információforrás elérhető.

- Annak a kiszolgálónak az Internet-nevét, amelyen az adott forrás található. Nem
anonymous kapcsolat esetén, ha szükséges, itt kell megadni a felhasználó névét
és a jelszót is. Ez az információ két perjellel (//) kezdődik és egy (/) zárja le.

- A kiszolgáló portjának a számát. Ha ez nem szerepel, akkor a megjelenítő-
program az általánosan használt alapértelmezést feltételezi. Ha a kapcsolódáshoz
nem a WWW-hez javasolt 80-as portcímet használják, akkor ezt az URL-ben a
kiszolgáló nevéhez vagy címéhez kettősponttat (:) kapcsolva kell megadni.

- A forrás helyét a kiszolgáló lemezegységének hierarchikus állományrendszerében
(könyvtárnév). Ez közvetlenül a kiszolgáló nevét lezáró perjel (/) után áll. A
keresési útvonal megadásának formája attól függ, hogy milyen fajta
szolgáltatáshoz kapcsolódtunk. Gyakran egészen az állomány szintjéig meg kell
adni az elérési utat.

Egy adott HTML-kapcsolaton belül az azonos könyvtárban lévő állományok
eléréséhez nem kell a teljes keresési útvonalat megadni. Ha egy dokumentumot
elértünk a rendszeren, ez már bizonyos információkat szolgáltat a következő
kapcsolat felépítéséhez. Így a szomszédos állományok eléréséhez elegendő egy
rész-URL alkalmazása, ami az aktuális dokumentumhoz viszonyítva relatív
kapcsolódást biztosít. Azonos könyvtárban lévő dokumentumok esetén elég csak
először a teljes URL-t megadni, utána már elég a többi fájlnak csak a nevét megadni.
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A
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URL esetén a megjelenítő-program a megadott kiszolgáló főkönyvtárát keresi. A
WWW-szerver konfigurálásakor megadható, hogy ilyen esetben melyik legyen az a
HTML-dokumentum, amelyet a kiszolgáló elküld a felhasználónak. Ez lehet pl.
üdvözlés, vagy információ a szolgáltatásokról, más URL megadása, tartalomjegyzék,
hibaüzenet.

A rendszer létrehozása során definiálható annak az állománynak a neve, amely a
rendszerbe való belépéskor, illetve a saját könyvtárak címzésekor megjelenik a
felhasználók képernyőjén. Ezt a HTML-dokumentumot általában default.htm vagy
index.html névvel látják el.

HTTP

A HTTP ügyfél-kiszolgáló protokollt hypertext dokumentumok gyors és hatékony
megjelenítésére tervezték. A protokoll állapotmentes, vagyis az ügyfélprogram több
kérést is küldhet a kiszolgálónak, amely ezeket a kéréseket egymástól teljesen
függetlenül kezeli, és minden dokumentum elküldése után le is zárja a kapcsolatot.
Ez az állapotmentesség biztosítja, hogy a kiszolgáló mindenki számára egyformán
elérhető és gyors legyen.

A HTTP-kapcsolat négy lépése:
- A kapcsolat megnyitása. Az ügyfél meghívja a kiszolgálót az Interneten keresztül

az adott cím és port azonosító alapján (alapértelmezésben a 80-as porton
keresztül).

- A kérés elküldése. Az ügyfélprogram üzenetet küld a kiszolgálónak, amelyben
valamilyen kiszolgálást kér. A kérés HTTP-fejlécbőI és a kiszolgálónak küldött
adatokból áll (ha van ilyen). A fejléc információkat tartalmaz a kiszolgáló számára
arról, hogy milyen típusú a kérés, és megadja, hogy az ügyfélprogramnak milyen
lehetőségei vannak.

- A válasz. A kiszolgáló a választ visszaküldi az ügyfélprogramnak. Ennek része a
fejléc, amely leírja a válasz állapotát (sikeres vagy sikertelen, a küldött adatok
típusát), és ezt követik maguk az adatok.

- A kapcsolat lezárása. A kiszolgáló a válasz elküldése után lezárja a kapcsolatot,
így az erőforrások megint felszabadulnak a következő kérésekhez.

Ez az eljárás azt jelenti, hogy a kapcsolat során csak egy dokumentumot lehet
átadni, illetve egyetlen feldolgozás megy végbe. Az állapotmentesség miatt a
kapcsolatok semmit nem tudnak az előző kérésekről, mivel a kiszolgáló minden
dokumentum elküldése után lezárja a kapcsolódást, és minden kérést egyenként,
külön-külön kezel.

Ha egy dokumentum több képet vagy grafikát tartalmaz, akkor ezek
megjelenítéséhez az ügyfél annyiszor építi fel a kapcsolatot, ahány hivatkozást talál,
egyet magának a dokumentumnak, és a többit egyenként a grafikáknak, illetve
képeknek.



Barhács OktatóKözpont Számítógépes hálózatok elmélete modul 7. fejezet

107.

HTML

A dokumentumok logikai struktúráját a HTML (Hyper Text Markup Language)
jelölései segítségével lehet szabályozni. A HTML arra készült, hogy segítségével a
dokumentumok szokásos, sorban egymás utáni olvasása helyett, a szövegben
elhelyezett kapcsolatok alapján az egész dokumentum könnyebben legyen
áttekinthető és elolvasható. Segítségével logikusan szervezett és felépített
dokumentumokat lehet készíteni, olyan módon hogy a nyelv alkalmas logikai
kapcsolatok létrehozására a dokumentumon belül és dokumentumok között, amit a
dokumentum olvasója kezelhet. A dokumentum fogalmát itt általánosabban kell
értelmeznünk: ezek objektumok, amelyek lehetnek: szöveg, kép(grafika), hang
(zene), de akár mozgókép (film) is.

Ahogy ezt már az előzőekben megírtuk az ilyen módon szervezett szöveget
hypertextnek hívjuk. A folyamatos, sorokba rendezett szöveg végigolvasása helyett a
kereszthivatkozásokat követve könnyen el lehet menni a szöveg egy más részére,
megnézni más információkat, azután visszatérni, folytatni az olvasást, azután megint
egy másik bekezdésre ugrani. Ilyen szerkezetűek a Microsoft Windows, illetve a
Windows alatt futó programok súgói. Amennyiben a szöveg mellett más objektum is
megjelenik, akkor hipermédiáról beszélünk.

A hálózaton az objektumok, illetve ezek részei közötti kapcsolatok magába a
szövegbe épülnek be megjelölt szavak és grafikus elemek formájában. Amikor egy
ilyenre a felhasználó az egérrel rákattint, a rendszer automatikusan létrehozza a
kapcsolatot, és a kapcsolt objektumot megjeleníti a képernyőn (vagy ha hang,
lejátssza...) Lényeges, hogy a kapcsolt objektum is tartalmazhat további
kapcsolásokat különböző objektumokhoz, amelyek elvileg a hálózaton bárhol
lehetnek. A WWW úgy is tekinthető, mint egy dinamikus információ tömeg, amelyben
a hypertext segítségével kapcsolatok (linkek) vannak. Ennek eredményeként adott
információ a hálózat bármely pontjáról megszerezhető, illetve ugyanahhoz az
információhoz több úton is el lehet jutni a különböző kapcsolatokon keresztül.

A HTML formátumú fájl valójában egy szöveges fájl, szintén szöveges (olvasható)
vezérlőkódokkal. Ezek a vezérlőkódok < és > jelek között szerepelnek, és a szöveg
megjelenését, formátumát, például a betűk nagyságát, formáját, stb. jelölik. A szöveg
egyéb dokumentumokra vagy a dokumentum más részeire való hivatkozásokat is
tartalmazhat, amit a vezérlőkódok segítségével adhatunk meg linkek formájában.
Ezek a linkek - amelyek a megjelenítéskor általában kék színű, aláhúzott
szövegekként, vagy kék keretes ikonokként jelennek meg - hypertext alakúvá teszik
a dokumentumot.
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E-MAIL

A legalapvetőbb szolgáltatás a legelső, amit az Interneten használtak, az
elektronikus levelezés. Egy levelezőprogram (mail) segítségével szöveges állományt
küldhetünk az Internet bármelyik felhasználójának. Ehhez az kell, hogy minden
levelezőnek egyedi címe legyen, és a címzés is szabványos legyen. Egy felhasználó
E-MAIL címe általánosan a következőképpen épül fel:

Felhasználó_név@gépnév.subdomain_név.domain_név.országazonosító

Általánosan fogalmazva egy felhasználói név (username) és egy cím (domain)
részből áll, a kettő között a @ jel található. Ez a "kukac" az angol "at" szót jelenti,
vagyis arra utal, hogy ez a felhasználó hol (melyik gépen) található meg. A
felhasználó_név egy rövid azonosító, ami nem tartalmazhat speciális karaktereket. A
@ (kukac) jel a felhasználói nevet választja el az utána lévő, gépet leíró résztől.

Fontos megjegyezni, hogy E-MAIL-en keresztül közvetlenül csak 0-127-es kódú
ASCII karakterek küldhetők át. Ha olyan karaktert küldünk, aminek a 8. bitje 1, azt a
rendszer levágja, elvész. Így közvetlenül bináris fájlok átvitele nem lehetséges. Több
megoldás létezik erre a problémára, a legelterjedtebb megoldás esetén már
lehetőség van levélben nem ASCII karakterek, képek, hangok küldésére is. Ezt az
eljárást MIME-nek (Multi-Purpose Internet Mail Extensions) nevezik. Amelyik
levelezőprogram ismeri ezt, azzal írható, illetve olvasható akár magyar ékezeteket
tartalmazó levél is.

SMTP

Az SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - egyszerű levéltovábbító protokoll) az
Internetben használt elektronikus levelezési protokoll, amely rögzíti a levél címzési
és nyomkövetési funkcióit. A protokoll feladat a levelek továbbítása az Interneten
keresztül, mely oly módon valósul meg, hogy a kliens elküldi az SMTP kiszolgálónak
a levelét, mely a címzésből a gépnevet - a DNS kiszolgálónak küldött kéréssel - IP
címre fordítja, majd erre a címre továbbítja az üzenetet. Amennyiben a továbbítás
vagy feldolgozás közben valami hiba történik, a kiszolgáló gép tudatja azt (egy
elektronikus levélben a felhasználóval).

POP3

Ahhoz, hogy elektronikus leveleket tudjunk küldeni egymásnak, olyan számítógépek
kellenek, melyek mindig tudják fogadni ezeket. Az ügyfélgépek nem ilyenek, miven
nincsenek mindig a hálózatra kapcsolva. Emiatt a különböző Internetes
tartományokban levelezési kiszolgálókat (Mail Server) állítanak üzembe, mely a nap
24 órájában képes fogadni és továbbítani az üzeneteket. Az ügyfelek általában
ugyanazt a levelezési kiszolgálót használják a leveleik küldésére és fogadására, de
ez nem kötelező.
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Az ilyen rendszerben, minden felhasználónak van egy postafiókja a levelezési
kiszolgálón, melynek tartalmához a jelszava megadása után férhet hozzá. A távoli
postaládákban tárolt üzenetek elhozásához a leggyakrabban a POP3 (Post Office
Protocol - postahivatal protokoll) által definiált megoldásokat használják. A POP3
protokoll (a 3-as a protokoll verziószáma) olyan parancsokat definiál, melynek
segítségével a felhasználó be- ill. kiléphet, letöltheti vagy törölheti a leveleit a
kiszolgálóról.

IMAP

Egy másik megvalósítása a kiszolgálóval való kapcsolatnak az IMAP (Interactive Mail
Access Protocol - interaktív levélelérési protokoll). Ez abban különbözik a POP3-tól,
hogy egy levélfiókhoz több gépet is definiálhatunk, persze ez azzal jár, hogy a
leveleket nem töltjük le a kiszolgálóról, hanem ott helyben olvassuk vagy
szerkesztjük. Ez kifinomultabb módszer, számos, a levelek szűrésével és
rendezésével kapcsolatos szolgáltatással rendelkezik.

FTP

Az FTP protokoll a hálózatban lévő gépeken megtalálható fájlok átvitelére
használható. Használata az Email-el szemben már folyamatos hálózati kapcsolatot
igényel. Adatátviteli sebesség igénye is jelentősebb, hiszen elfogadható időn belül
kell átvinnünk esetleg több száz kilobájtnyi adatot. Néhány kbit/s-os átviteli sebesség
már elfogadható.

Az FTP protokoll két átviteli módban működhet: ASCII (szöveges) és binary (gépi
kódú). Az előbbi, mivel 7 bites kódokat használ, szövegállományok átvitelére
alkalmas, az utóbbi bármilyen általános fájlra. Fontos továbbá, hogy egyes
rendszerek (pl. Unix) különbséget tesznek kis és nagybetűk közt, azaz a fájl nevében
tetszőlegesen lehetnek kis és nagybetűk.

A felhasználó általában akkor tud egy távoli gépről/gépre másolni, ha a távoli gépen
is rendelkezik felhasználói jogosultsággal (account-tal). Vannak mindenki számára
elérhető ún. nyilvános elérésű gépek, amelyekre természetesen nem kell account-tal
rendelkezni, ez az ún. anonymous ftp. Az ilyen gépekre bejelentkezve bejelentkező
(login) névként az "anonymous" szót kell begépelni. A rendszer ekkor arra kér, hogy
jelszóként a saját email-címünket adjuk meg, ez sokszor gyakorlatilag nem kötelező,
kizárólag statisztikai célt szolgál. Ezek után a távoli gépet, pontosabban annak
nyilvánosan elérhető könyvtárait láthatjuk.

TELNET

Egy távoli gépre úgy lehet belépni, mintha egy terminálja előtt ülnénk. Azaz a
TELNET a gépek közti távoli bejelentkezést lehetővé tevő protokoll neve. Ez is
folyamatos (on-line) hálózati kapcsolatot igényel, és sebességigénye hasonló az
FTP-hez.
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Telnettel csak akkor tudunk egy másik gépre belépni, ha azon a gépen is van
accountunk. Bejelentkezés után a rendszer úgy viselkedik, mintha ott ülnénk a távoli
gép előtt, azaz a távoli gép operációs rendszerének konvenciói érvényesek,
parancsainkat a TELNET protokoll adja át a távoli gép operációs rendszerének, és
az távoli operációs rendszer hajtja végre. Így a távoli gépen programokat
futtathatunk, megnézhetjük az odaérkezett leveleinket, stb.

Ezen lehetőség a hálózati gépek biztonságának egy sebezhető pontja. Ha ugyanis
egy távoli gépre rendszeradminisztrátori jogokkal tudunk belépni (felhasználói név:
root, a jelszót automatikus próbálkozási módszerrel “kitaláljuk”), akkor a géppel
mindent megtehetünk. Az ilyen behatolás módot nyújt arra is, hogy a távoli gépet
felhasználva (a Telnetet ott elindítva) lépjünk be egy “kényesebb” gépre. Ez utóbbi
behatolás felderítésekor a behatoló címe az erre használt gép címe, és ha az oda
történő behatolás nyomait eltüntetjük, akkor nem lehet kideríteni a kényesebb gépre
behatolót.

Az RPC szolgáltatás

A távoli munkabevitelhez a távoli eljáráshívás (RPC - Remote Procedure Call) adja
az alapot. Az RPC lényege, hogy egy adott eljárást, szolgáltatást ugyanúgy
hívhatunk meg, mint a lokális gépről, annyi különbséggel, hogy a végrehajtás után a
kimeneti információk nem a lokális konzolra (vagy grafikus felületre) kerülnek, hanem
a hálózaton keresztül a hívóhoz továbbítódnak. Ezzel az egyszerű trükkel lehetővé
válik akár rendszerszolgáltatások hívása hálózatról (távoli rendszeradminisztráció),
vagy összetett, pl. adatbázis-utasítások végrehajtatása.

NEWS, USENET

Az olyan levelezési fórumokat, amelyek hasonló témájú információcserére alakultak
levelezési listáknak nevezzük. A csoport tagjai levelezésen keresztül állnak
kapcsolatban egymással, a tagok egy központi helyre küldik a leveleiket, majd onnan
kerülnek az egyes csoporttagoknak elküldésre, vagy levelenként, vagy
időszakonkénti, pl. naponkénti gyűjtésben. Ez utóbbi esetben egy levélben kapja
meg a lista résztvevője az összegyűjtött napi levelezést, ezt szokták digest-nek hívni.

A USENET több mint 6000 témával való foglalkozásra alakult ún. hírcsoport-ot
tartalmaz. A levelezési listáktól eltérően a hírcsoportba küldött leveleket nem
kézbesítik, hanem anyagaikat szervereken tárolják, amit az adott géphez hozzáférési
jogot kapott személyek elolvashatnak. Az összes hírcsoport anyagát csak néhány
nagy hírszerver tárolja, a többieken csak egy-egy kiválasztott részük található. A
kezdők bekapcsolódását, kéréseket és rá a válaszokat tartalmazó dokumentumok,
az ún. FAQ-ok (magyarul: GYIK = Gyakorta Ismétlődő Kérdések) segítik.

Technikailag a USENET egy speciális TELNET parancs, amit akkor tudunk
használni, ha gépünkön, vagy ahova be vagyunk jelentkezve, található megfelelő
kliens program.
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NNTP

A USENET az Internetes forgalom növekedésével használhatatlanná vált (olyan sok
csomagot generált, hogy leterhelt teljes hálózati szegmenseket). Emiatt valami
jobbat, kevésbé forgalomfüggő megoldást kellett keresni: ez lett a hírcsoport átviteli
protokoll (NNTP - Network News Transfer Protocol). A legtöbb USENET gép ma már
az NNTP-t használja.

Az NNTP-t két céllal tervezték:
- Lehetővé váljon a hírek TCP-n keresztüli terjesztése.
- Lehetővé váljon a hírek távoli (a hálózaton keresztüli) olvasása a

felhasználók számára.

Az NNTP működhet oly módon, hogy a kliens kezdeményezi a kapcsolatot a NEWS
kiszolgálóval, de történhet oly módon is (mint a levelező listáknál), hogy a kiszolgáló
gép létesít kapcsolatot az ügyfelekkel és küldi el a cikkeket (kérés nélkül).
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Hálózati operációs rendszerek és tulajdonságaik

Novell NetWare

A NetWare rendszer a Novell cég terméke. A cég USA-ban, Utah államban található.
Felemelkedését a PC-k elterjedésének köszönhette. Először hozott ki igazán
hatékony, az Intel processzorok védett üzemmódját is felhasználó LAN operációs
rendszert.

A legismertebb terméke a NetWare hálózati operációs rendszer. A NetWare a
szerver-kliens architektúrára épül, tehát minden hálózatban találunk legalább egy
szervert és azokat a gépeket, amiket kiszolgál. A kiszolgált gép a munkaállomás.

Szerver (hálózati kiszolgáló)

A szerver a hálózat kiszolgálója. Három fő feladatot lát el.
- Fájlok tárolása és hozzáférések (egyedi, osztott) kezelése
- Fájlok védelme az illetéktelen külső behatolóktól és a hálózat felhasználóitól.
- Hálózati nyomtatás
- A Netware rendszerekben a fő funkciót végző feladat szerint nevezik a

szervereket: fájl szerver, print szerver.

A szerverek többsége csak hálózati kiszolgálást végez, ezek az ún. dedikált
szerverek. Amennyiben tud alkalmazást is futtatni, akkor nem dedikált szervernek
hívjuk. A szerveren fut a hálózati operációs rendszer.

Munkaállomás (workstation)

Itt fut az alkalmazás, ezek a gépek használják a hálózat erőforrásait. Operációs
rendszerük sokféle lehet. Leggyakoribbak: DOS, Windows, Windows 95, OS/2, sőt
Apple Macintosh is lehet. A munkaállomás a hálózati kártyán keresztül éri el a
hálózatot. Ha egy munkaállomás egy szerverre bejelentkezik, ott egy logikai
azonosító számot kap, ez a connection number. Ezt egészen a kilépésig birtokolja, a
rendszer ezen a számon azonosítja a gépet és a felhasználót.

Az NDS (NetWare Directory Services - NetWare Címtárszolgáltatás)

A NetWare Directory Service (NDS) egy olyan hálózati szinten egységes, osztottan
tárolt, hierarchikus felépítésű adatbázis, amely tartalmazza a hálózat összes
erőforrását és az azokhoz való hozzáférési jogokat. Ezáltal egyszerűbbé válik a
hálózaton való navigálás, az erőforrásokhoz való hozzáférés, a jogosultságok
kezelése. Az NDS a 4.0-s NetWare-ben jelent meg, előtte a felhasználói adatbázist
egy egyszerűbb, nem objektumorientált állomány tartalmazta, melynek neve Bindery.
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NetWare felhasználók csoportosítása

Mivel a hálózaton több felhasználó dolgozik, célszerű ezeket a felhasználókat
különböző szempontok szerint csoportosítani. A különböző felhasználói kategóriába
tartozó felhasználók más és más jogosultságokkal és kötelességekkel bírnak.
- Supervisor (rendszergazda): feladata a rendszer installálása, konfigurálása és

működtetése, azaz a működés során felmerülő problémák megoldása. Ennek
megfelelően a rendszergazdának mindenhez joga van a rendszerben.

- Operátor: feladata a rendszer egy speciális elemének működtetése.
Megkülönböztetünk pl. konzol operátort, akinek feladata a szerver (a hálózat
központi gépe) munkája során adódó problémák megoldása, továbbá printer
operátort, akinek feladata a nyomtatási kérelmek zavartalan kiszolgálásának
biztosítása.

- User (felhasználó): azon személy, aki a hálózat szolgáltatásait munkája
végzéséhez igénybe veszi. Jogait úgy kell megállapítani, hogy munkavégzése
biztosított legyen, azonban más felhasználók munkáját, illetve a hálózat
működését még véletlenül se akadályozhassa. Ennek beszabályozása a
supervisor feladata.

- Menedzser: az a rendszergazda által kijelölt felhasználó, aki bizonyos
felhasználók felett rendszergazdai jogokkal rendelkezik azokban az
alkönyvtárakban, ahol maga is rendszergazdai jogokkal bír.

- Workgroup: sok esetben célszerű a felhasználókat csoportba gyűjteni, és a
szükséges jogokat a csoportnak biztosítani. Például az egy feladaton munkálkodó
felhasználók alkothatnak egy csoportot. Egy felhasználó több csoportnak is tagja
lehet. A csoportok kialakítása és a csoportok jogainak megállapítása a supervisor
feladata.

- Workgroup menedzser: az a rendszergazda által kijelölt felhasználó, akinek joga
van új felhasználókat és csoportokat létrehozni. Jogokkal ruházhatja fel őket
azokra az alkönyvtárakra, amelyekre neki is hozzáférési vagy rendszergazdai
joga van.

NetWare hálózatok védelme
A hálózat védelme, és a hálózati felhasználók működési területének korlátozása
céljából, különböző szintű jogosultsági korlátozásokat lehet kialakítani:
- Felhasználói név és jelszó kötelező használatával.
- Bejelentkezési idő korlátozásával.
- Csak az adott munkaállomásról való bejelentkezés szabályozásával.
- A hálózati merevlemezen használható (írható) terület korlátozásával.
- A felhasználó könyvtárakra vonatkozó elérési jogának korlátozásával. Például

egy könyvtárban csak olvashatjuk a fájlokat, de azokat nem módosíthatjuk. Tehát
a jogot a felhasználó kaphatja ahhoz, hogy elérje az egyes könyvtárban található
fájlokat.
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- A könyvtárakhoz való hozzáférési jogoknak a korlátozásával. Bizonyos
könyvtárakban, csak bizonyos műveletek végezhetők a felhasználó számára.
Tehát a jogot egy alkönyvtár vagy egy fájl kaphatja ahhoz, hogy a felhasználó a
megadott joggal hozzáférhessen. Az adható felhasználói jogok a hálózatban:
-  (F) File Scan - Keresési jog
- (R) Read - Olvasási jog
- (W) Write - Írási jog
- (C) Create - Létrehozási jog
- (E) Erase - Törlési jog
- (M) Modify - Módosítási jog
- (A) Access Control - Hozzáférés ellenőrzése
- (S) Supervisor - Rendszergazdai jog

A felhasználó effektív joga, mely az előző két jogtípus-halmaz közös metszete és
amely megadja az adott könyvtárban végezhető műveletek körét az adott felhasználó
számára.

Könyvtár attribútumok a NetWare-ben

Könyvtár attribútumok
Attribútum neve Röv. Jelentése
System Sy Azonos a DOS attribútummal. Az operációs rendszer

által használt könyvtárat jelöli, a könyvtár nem törölhető
és nem másolható.

Hidden H Azonos a DOS attribútummal. A könyvtár rejtett a DIR
parancs elöl, nem törölhető és nem másolható.

Rename Inhibit Ri A könyvtár nem nevezhető át.
Delete Inhibit Di A könyvtár nem törölhető.
Purge P A könyvtár és a benne lévő file-ok törléskor nem

visszaállítható módon törlődnek.
Immediate
Compress

Ic A könyvtárban lévő összes file tömöríthető amint ez
lehetséges, nem várva meg az időkorlátot.

Don’t Compress Dc A könyvtár file-jai nem tömöríthetők.
Don’t Migrate Dm A könyvtár file-jai nem vihetők át a lassúbb háttértárra.
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Állomány attribútumok a NetWare-ben

File attribútumok
Attribútum neve Röv. Jelentése

Tiltásokkal kapcsolatos
Rename Inhibit Ri A file nem nevezhető át.
Delete Inhibit Di A file nem törölhető.
Copy Inhibit Ci A file nem másolható ( csak Macintosh-ra vonatkozik!).
Execute Only X A file nem másolható, a mentésekből is kimarad. Csak

a Supervisor jogú user állíthatja be, ezután már nem
vehető el a flag.

DOS-ból ismerős
System Sy Az operációs rendszert képviselő file-okat jelöli. A file

nem törölhető, nem másolható és nem nevezhető át.
Hidden H Rejtett file. A file nem szerepel a DIR parancs listáján,

nem törölhető és nem másolható.
Archieve Needed A A file-ban változás történt az utolsó backup óta.

Beállítása ilyenkor automatikus, a törlés ugyancsak az,
és a backup program végzi el.

Tömörítéssel és HDSS-sel kapcsolatos
Immediate
Compress

Ic A file azonnal tömörítődik amint lehetséges, nem várva
meg az időkorlátot.

Don’t Compress Dc A file nem tömörítődik.
Don’t Migrate Dm A file nem vihető át a lassúbb háttértárra.

Státuszt jelölnek ( NetWare automatikus módosítja!)
Can’t Compress Cc A filet-t nem lehet tömöríteni ( rossz lenne a hatásfok).
Compressed Co A file tömörített.
Migrated M A file a lassúbb háttértáron van.
Indexed I A gyorsabb hozzáférés kedvéért a file FAT táblája

indexelve van. A nagy méretű file-okat kezeli így
automatikusan a NetWare.

Egyéb
Purge P A file törléskor véglegesen törlődik.
Shareable S A file egy időben több felhasználónak is hozzáférhető.
Transactional T A file TTS által védett (Transaction Tracking System -

Tranzakció követő rendszer). Adathibák megelőzésére
használják. Adatbázisok esetén jelent problémát, hogy
több egybefüggő részt kell módosítanunk egyszerre.
Ezt a műveletet nevezzük tranzakciónak. Ha e közben
fellép egy hiba, akkor a régi adatok elveszhetnek. A
TTS a tranzakció előtt készít egy másolatot az
adatbázisról és azt csak akkor dobja el, ha a tranzakció
sikeres volt.
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Az IPX/SPX

Az IPX sokat épít a Xerox hálózati technológiájára és azzal sok hasonlóságot mutat,
mind a csomagformátumban, mind a kiegészítő protokollok, mind pedig a
terminológia vonatkozásában. Az IPX az IP-hez hasonlóan megbízhatatlan,
datagram jellegű hálózati protokoll, mely különböző, router-ek által összekapcsolt
link-ek fölött működik. Az IPX hálózatban a router igen gyakran egy NetWare server,
mely egyéb funkciói mellett még route-ol is. Így a route-olás teljesítménye kisebb,
mint a csak e célra dedikált router-ek alkalmazása esetén, mégis hasznos ez a
lehetőség, hiszen olcsó és a server egy az IPX hálózatban szinte mindig
rendelkezésre álló erőforrás.

Az SPX (Sequenced Packet Exchange) hasonlatos a TCP-hez, kapcsolatorientált,
megbízható adatátvitelt nyújt az IPX fölött. Minden SPX csomagban megtalálható az
SPX kapcsolat azonosítója, ez szolgál az egy állomáson belül létező több SPX
kapcsolat közötti különbségtételre, hasonlatos a TCP port-okhoz, azzal a
különbséggel, hogy nem léteznek jól ismert portokon elérhető szolgáltatások, a
kapcsolatazonosítónak csupán technikai jelentősége van.

Az IPX címrendszere
A 12 byte hosszúságú cím 3 részre oszlik:
1. Hálózat cím (32 bit)
2. Állomás cím (48 bit)
3. Socket (16 bit)

A hálózati cím egy alhálózatot azonosít. Ezen felül a NetWare v3.x és v4.x
servereknek külön hálózati címe van (belső hálózat), melyet manuálisan
rendelhetünk minden serverhez. Ezen belső hálózat csak logikailag létezik, egyetlen
állomása van: maga a server.

Az állomás száma megegyezik az illető állomás MAC címével, vagy ha a MAC cím
rövidebb (például ARCNet), akkor a fennmaradó biteket 0-ra állítva kapjuk az
állomás címét. A v3.x vagy v4.x server címe mindig a belső hálózat címe és a 0x00-
00-00-00-00-01 állomáscímből adódik. A 0xFF-FF-FF-FF-FF-FF a broadcast cím.

A socket azonosítja, hogy az adott állomáson kinek szól a csomag (melyik felsőbb
szintű protokollnak).
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Windows NT/2000

A Windows NT/2000 a Microsoft cég hálózati operációs rendszere. Érdekessége,
hogy képes mind az egyenrangú (munkacsoportos hálózat), mind az ügyfél-
kiszolgáló (tartománnyal rendelkező hálózat) működésre. Alapprotokollként a
TCP/IP-t használja, de a régebbi Windows változatokkal való kompatibilitás
érdekében még támogatja a NETBEUI protokollt is, mely egy megosztásszintű
hozzáférést nyújtó, helyi hálózatok részére kidolgozott, gyenge biztonsági szintet
megvalósító protokoll. A NETBEUI a gépeket az ún. NETBIOS nevük alapján
azonosítja, minden kommunikáció üzenetszórásos formában történik.

További információkat a Hálózatgyakorlat modul tartalmaz.

UNIX

A UNIX rendszerek használták először a hálózatot felhasználói információk
átvitelére. A UNIX rendszerek három hálózati megvalósítást támogatnak:

- Szerver-terminál
- Szerver kliens
- Egyenrangú

A UNIX rendszerek a TCP/IP protokollt használják a hálózati szolgáltatásaik
megvalósításához. A szerver-kliens működés kivitelezéséhez saját hálózati rendszert
használ, melynek neve NIS (Network Information System - hálózati információs
rendszer). Ilyen esetben a felhasználói adatok (azonosítás, profilok stb.) a NIS
kiszolgálón találhatóak, az ügyfél a szervertől kapja a jogokat a hálózatba való
belépésre, ill. a megosztott erőforrások használatára. Az elosztott hálózati
rendszerarchitektúrákat is UNIX platformon szokás megvalósítani, de a
rugalmasságának köszönhetően akár egyenrangú hálózat is felépíthető belőle. Mind
a mai napig az Internetes kiszolgáló gépek majd kétharmada valamilyen UNIX
operációs rendszert használ.

További információkat a Linux modul tartalmaz.
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Ellenőrző kérdések

I.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Milyen rétegei vannak az Internet hálózatnak, és ez hogyan viszonyul az OSI
modellhez? Mi az egyes rétegek feladata?

2. Mi a TCP protokoll feladata?
3. Mi az IP protokoll feladata?
4. Ismertesse az Internet címzési rendszerét! Mik azok az A, B, C osztályú címek?
5. Magyarázza el a domén nevek rendszerét!
6. Milyen célt szolgál az ICMP protokoll?
7. Milyen célt szolgál az ARP protokoll?
8. Mi az a DHCP?
9. Mutassa be az E-mail legfontosabb jellemzőit! Mi az SMTP/POP/IMAP?
10. Mutassa be az FTP alkalmazás legfontosabb jellemzőit! Mi az anonymous FTP?
11. Mi az a TELNET? Milyen biztonsági problémákat okozhat?
12. Mik azok a levelezési listák?
13. Mi a WWW? Mi a HTML, URL?
14. Mi az a HTTP protokoll?
15. Hogyan osztályozhatóak a Novell NetWare felhasználói?
16. Milyen NetWare jogosultságokat ismer?
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Megoldások

1. fejezet

I.
1. a.
2. b.
3. b.
4. b.
5. b.
6. c.
7. a.
8. c.
9. b.
10. a.

II.
1. hamis
2. igaz
3. igaz
4. hamis
5. hamis
6. igaz
7. hamis
8. igaz
9. hamis

III.
1. A hálózatok kialakítását a következő érvek indokolják:

• Erőforrások megosztása
• Adatátvitel, kommunikáció
• Adatvédelem, biztonság
• Pénzmegtakarítás
• Méretezhetőség
• Terheléselosztás

2. Minden hálózatban van a számítógépeknek egy olyan halmaza, melyeknek a
felhasználói (azaz alkalmazói) programok futtatása a feladata. Ezeket a gépeket
hosztnak nevezzük.

3. A kapcsolóelemek specializált számítógépek, amelyek két vagy több átviteli vonal
kapcsolását végzik el. Amikor adat érkezik egy bemeneti vonalon, a
kapcsolóelemnek választani kell egy kimeneti vonalat az adatok továbbításához.
Ezeket a kapcsolóelemeket IMP-nek (Interface Message Processor - üzenet
feldolgozó interfész) nevezzük.

4. Az összeköttetések kialakítása szerint megkülönböztetünk:
- Két pont közötti csatornával rendelkező alhálózatot
- Üzenetszórásos csatornával rendelkező alhálózatot
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5. Két pont közötti alhálózat alkalmazásakor az IMP-k összekötési topológiája fontos
tervezési szempont. Néhány lehetséges topológia:
• gyűrű, mely nem más mint két pont közötti kapcsolatok körbe rendezett

halmaza
• csillag, melyben egy központi elosztó eszközön, vagy gépen keresztül

kapcsolódnak a hosztok egymáshoz
• fa, ahol egy adott géphez több másik gép kapcsolódik, és azokhoz is

kapcsolódhat több másik hoszt
• metsző gyűrűk, ahol egy vagy több gépen ill. eszközön keresztül több gyűrű is

összekapcsolódhat
• szabálytalan

6. Üzenetszórásos típusú alhálózatok jellemző topológiái:
• sín, ahol a gépek egy közös kábelszegmensre csatlakoznak, a kábel két vége

a jelterjedési visszhang kiküszöbölése miatt le van zárva
• gyűrű, ami ebben az esetben, a sín topológia olyan megvalósítása, ahol a

kábelszegmens két végét nem lezárják, hanem cirkulárisan összekötik
• vezeték nélküli műholdas vagy földi rádiós rendszerben minden IMP-nek van

egy antennája, amelyen keresztül adhat és vehet. Minden IMP hallhatja a
műhold felől érkező kimenetet, és néha hallhatják IMP társaik műhold felé
irányuló adásait is

7. Többprocesszoros rendszerek fizikai távolság szerinti osztályozása:
- adatfolyamgépek (data flow machines): több funkcionális egységből

állnak, s ezek mind ugyanazon a programon dolgoznak
- multiprocesszorok: osztott memórián keresztül kommunikáló rendszerek
- számítógép-hálózatok: üzenetekkel kapcsolatot tartó számítógépekből

állnak
- hálózatközi kapcsolat (internetworking): két vagy több hálózat

összekötésével nyerjük
8. Kapcsolati módok:

- Vonalkapcsolt
- Üzenetkapcsolt
- Csomagkapcsolt

9. Átvitel iránya szerinti osztályozás:
- Szimplex
- Félduplex
- Duplex

10. A számítógép hálózat olyan függőségben lévő vagy független számítógépek
egymással összekapcsolt együttese, amelyek abból a célból kommunikálnak
egymással, hogy bizonyos erőforrásokon osztozhassanak, egymásnak
üzeneteket küldhessenek, illetve terhelésmegosztást vagy megbízhatóság
növekedést érjenek el. Két számítógépet összekapcsoltnak mondunk, ha azok
képesek információcserére.
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2. fejezet

I.
1. a.
2. c.
3. c.
4. b.
5. b.
6. b.
7. c.
8. c.
9. a.
10. b.

II.
1. igaz
2. hamis
3. igaz
4. hamis
5. hamis
6. igaz
7. hamis
8. hamis
9. hamis

III.
1. Az egyik gépen levő n. réteg egy másik gép n. rétegével kommunikál. A

kommunikáció során használt szabályok és konvenciók összességét protokollnak
(protocol) nevezzük.

2. A rétegek és protokollok halmazát hálózati architektúrának (network architecture)
nevezzük.

3. A legrégebbi és még ma is a legelterjedtebb adatátviteli közeg a sodrott érpár. A
sodrott érpár két szigetelt, tipikusan 1 mm vastag rézhuzalból áll. A két eret
spirálvonalban tekerik fel. A csavart forma az egymás mellett levő erek villamos
kölcsönhatását küszöböli ki. Általában a karakteres terminálok és MAN hálózatok
tipikus fizikai közege. Manapság többnyire 4 érpár van egy kábelben. Ez
maximum 100 Mbit/sec sebességű adatátvitelt tesz lehetővé. Lehet árnyékolatlan
(UTP, Unshielded Twisted Pair) illetve (STP, Shielded Twisted Pair) felépítésű.
Könnyen szerelhető, strukturált, egyszerűen bővíthető. A sodrott érpárokat
legelterjedtebben a távbeszélőrendszerekben alkalmazzák. A legtöbb
telefonkészüléket sodrott érpár köti össze a telefonközponttal. A sodrott érpárok
erősítés nélkül használhatók több kilométer távolságra is, de nagyobb távolságok
áthidalására már csak ismétlők beiktatásával alkalmasak. Ha hosszabb
távolságon keresztül több sodrott érpár fut egymással párhuzamosan, akkor az
érpárokat kötegelik, és mechanikai védelemmel látják el. A sodrott érpár alkalmas
analóg és digitális jelátvitelre is. A sávszélesség a huzalok vastagságától és az
áthidalandó távolságtól is függ, de sok esetben több megabit/s-os sebesség is
elérhető néhány km-es távolságra. Megfelelő teljesítményének és alacsony
árának köszönhetően széleskörűen használt, bár zajérzékeny, limitált a
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sávszélessége, valamint lehallgatható. UTP kábeleknél általában az RJ-45
típusjelű telefoncsatlakozót használják a csatlakoztatásra. A LAN hálózatokban a
kábelek neve 10BaseT, ahol a T a sodrott (twisted) szót jelöli.

4. Középen tömör rézhuzal, ezt egy szigetelő réteg veszi körül, majd erre egy
árnyékoló fémréteg jön (általában szigeteletlen huzalokból fonják össze =
"harisnya"), majd egy újabb szigetelő. Jellemzője a hullámimpedancia (lezárás
ellenállása). 30-300 Ohm tartományban gyártanak ilyen kábeleket. Szabványos
értékek:
• 50 Ohm
• 75 Ohm
• 93 Ohm

A számítógépes hálózatokban kétfajta koaxiális kábelt használnak elterjedten. Az
egyik az 50 Ω-os alapsávú koaxiális kábel, amelyet digitális átvitelre alkalmaznak,
a másik a 75 Ω-os szélessávú koaxiális kábel, amelyet pedig analóg átvitelhez
használnak. Ez utóbbival azonban alapsávúként is találkozhatunk, főleg akkor, ha
a hálózat alapsávúként és szélessávúként egyaránt működhet. A LAN-ok
leggyakrabban 50 Ohm-os kábelt használnak. Egy kábelszegmensre maximum
100 gép csatlakozhat. A hálózat több szegmensből is állhat, ilyenkor a
szegmenseket erősítő eszközökön keresztül lehet összekötni. Átviteli sebessége
10-100 Mbit/sec. Hosszabb kábeleket is használhatunk, csak akkor az átviteli
sebesség csökken. Koaxiális kábeleket elterjedten használnak
távbeszélőrendszerekben is, nagytávolságú adatátvitelre. Előnye a nagy
sávszélesség, nagy távolság, zajérzéketlenség. Viszont lehallgatható, rendkívül
sérülékeny és nehézkesen szerelhető.

5. A legújabb optikai kutatások eredményeképpen vált lehetségessé az adatok
fényimpulzusokkal való átvitele. A fényimpulzus a logikai 1-t, míg az impulzus
hiánya a logikai 0-t jelezheti. Egy optikai adatátviteli rendszer sávszélessége
potenciálisan óriási. Egy optikai átviteli rendszer három komponensből áll: az
átviteli közegből, a fényforrásból és a fényérzékelőből. Az átviteli közeg
hajszálvékony, üvegből vagy szilikátból készült szál. A fényforrás vagy LED (Light
Emitting Diode - fényemittáló dióda) vagy lézerdióda. Mindkettő villamos áram
hatására bocsát ki fényimpulzusokat. A fényérzékelő egy fotódióda, amely fény
hatására villamos jeleket állít elő. Egy optikai szál egyik végére LED-et vagy
lézerdiódát, másik végére fotódiódát téve egy egyirányú adatátviteli rendszerhez
jutunk, amely villamos jeleket fogad, alakít át, majd bocsát ki fényimpulzusonként,
illetve ennek inverzeként az optikai szál másik végén, a vevőoldalon
fényimpulzusokat vesz és alakít vissza villamos jelekké. Az optikai szálak kis
teljesítményveszteség mellett nagy sávszélességgel rendelkeznek,
következésképpen ismétlők nélkül is nagyon nagy távolságokat képesek
áthidalni. Zavarérzékenységük szinte minimális, nem hatnak rájuk sem a
villamos, sem más külső források által keltett elektromágneses terek, nem
korrodálódnak, stb. A szálakat nehéz összekötni, de megcsapolni is. Nem
bocsátanak ki elektromágneses hullámokat, egyirányúak, és interfészeik is sokkal
drágábbak. Egy üvegszálban egyszerre csak egy irányban mehet az információ,
ezért a duplex összeköttetéshez két szálra van szükség.

6. A Manchester-kódolásban minden bitperiódus két egyenlő intervallumra osztott. A
bináris 1 kódolásakor a bit első felében magas, második felében alacsony
feszültségszint van. A bináris 0 ennek éppen a fordítottja. Ez a séma biztosítja,
hogy minden bitidőben legyen egy átmenet, ami a vevőnek az adóhoz való
könnyű szinkronizálódását teszi lehetővé. A Manchester-kódolás hátránya az,
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hogy kétszer akkora sávszélességet igényel, mint az egyszerű bináris jelkódolás,
hiszen az impulzusok csak fele olyan szélességűek. A különbségi Manchester-
kódolás az alap Manchester-kódolás egy variánsa. Itt a logikai 1-et a bitidő elején
hiányzó, míg a logikai 0-t az intervallumok elején jelenlévő átmenet jelenti.
Középen mindkét esetben van átmenet. A különbségi kódolás bonyolultabb
készülékeket kíván ugyan, viszont jobb zajtűrő tulajdonságokkal rendelkezik. Az
első bit értéke ebben az esetben nem megállapítható. Ennek kiküszöbölése
érdekében vagy nem adat jellegű jelek (átmenet nélküli folytonos feszültség) után
következik az első bit, vagy megállapodás szerinti értéket vesz fel.

7. A bitek továbbítása alapvetően két különböző módon történhet. A legegyszerűbb
eset, amikor a biteket sorban egymás után egy csatornán elküldjük a vevőnek.
Ezt az átviteli módot nevezik soros adatátvitelnek. A másik lehetőség, hogy az
adó és a vevő között annyi vonalat alakítunk ki, amennyi bitet egyszerre át
szeretnénk vinni. Ebben az esetben tehát bitcsoportok átviteléről van szó. Ezt az
adatátviteli módot párhuzamos adatátvitelnek nevezik.

8. Alapvetően két különböző alhálózat-szervezési filozófia létezik, az egyik mindig
ugyanazt az útvonalat használja az adatok továbbítására, a másik csomagonként
határozza meg a két végpont közötti utat. Az alhálózat belső működését vizsgáló
szövegkörnyezetben az elsőt rendszerint virtuális áramkörnek (virtual circuit),
második fajta szervezés független csomagjait a telegrammok (táviratok) mintájára
datagramoknak (datagram) nevezik.

9. A következők megértéséhez meg kell különböztetnünk a csatornákat, amelyeken
az információcsere történik, és a felhasznált, tényleges, fizikailag létező
összeköttetéseket biztosító vonalakat. A csatornák, amelyeken az üzenetek
áramlanak, igen jelentős költséggel megépített és üzemeltetett összeköttetéseken
(vezeték, rádióhullám) keresztül valósulnak meg. Ezért nem célszerű, ha egy
kommunikációs csatorna számára kisajátítunk egy vonalat, mert nagyon sok
esetben a kommunikáció jellegéből fakadóan nincs folyamatos információcsere
rajta, azaz a legtöbb kapcsolatban a vonalhasználat időszakosan jelentkezik.
Amennyiben a nyalábolás (multiplexálás), illetve hasítás (demultiplexálás)
átlátszóan megoldható, akkor bármelyik réteg használhatja.

10. Az analóg jelek időben folyamatosan változnak. Általában elmondhatjuk róluk,
hogy periodikusak, azaz bizonyos időközönként ismétlődnek. Nagyon fontos,
hogy a nagyságuk (amplitúdó) két szélső határ között bármilyen értéket
felvehetnek. Az ilyen jeleknek három tulajdonsága van, amely adatátvitelre
felhasználható.

- Frekvenciája, vagy periódusideje: az az időtartam, amely elteltével a jel
megismétlődik.

- Amplitúdója: az analóg jel nagyságát határozza meg. Az analóg jelek
amplitúdója tetszőleges értéket felvehet két határérték között.

- Fázisszöge: annak az időnek az értéke, amikor az analóg jel amplitúdója 0.
Az analóg jelek kezelése meglehetősen bonyolult. A fenti felsorolásban látható,
hogy a jellemzők meglehetősen széles tartományban mozoghatnak. Meg kell
oldani, hogy az információt képesek legyenek továbbítani. A számítógépek
digitális jelekkel dolgoznak, ezeket kell analóg úton továbbítani a másik
számítógéphez. A megoldás az analóg jel valamely jellemzőjének a
megváltoztatása a digitális információnak megfelelően. Ezt a műveletet nevezzük
modulációnak. A vevő oldalon értelemszerűen vissza kell alakítani a digitális
információt. Ez a folyamat a demoduláció.
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− Az amplitúdómoduláció során az analóg jel amplitúdóját változtatják meg a
digitális jelnek megfelelően. A művelet egyszerű, más amplitúdó értéket
rendelnek a logikai 0 és mást a logikai 1 szinthez.

− Hasonlóan képezzük az analóg jelet a frekvenciamoduláció során is. Itt a két
logikai értékhez más-más frekvenciaérték tartozik. A két frekvencia között
megfelelően nagy különbségnek kell lenni a biztonságos érzékelés érdekében.
Általában 1-2 nagyságrend a két érték közötti különbség.

− A fázismoduláció is hasonló elven alapszik. Ebben az esetben a jel
fázisszögét módosítják a digitális jelnek megfelelően.

3. fejezet

I.
1. Az OSI modell rétegei

- Fizikai
- Adatkapcsolati
- Hálózati
- Szállítási
- Viszony
- Megjelenítési
- Alkalmazási

2. A fizikai réteg (physical layer) a bitek kommunikációs csatornára való
kibocsátásáért felelős. Biztosítania kell, hogy az adó oldalon kibocsátott 1-et a
vevő is 1-ként és ne 0-ként vegye. A tipikus kérdések itt a következők: hány
voltnyi feszültségkülönbség ábrázolja a logikai 1-et és hány volt a 0-t, hány
mikroszekundum hosszú legyen 1 bit; folyhasson-e egyidőben mindkét irányban
adatátvitel; hogyan épüljön fel a kezdeti kapcsolat, illetve hogyan bomoljon fel,
amikor már nincs rá szükség; hány tüskéje legyen egy hálózati csatlakozónak és
az egyes tüskék milyen funkciókkal rendelkeznek stb.

3. Az adatkapcsolati réteg (data link layer) alapvető feladata az, hogy egy
tetszőlegesen kezdetleges adatátviteli eszközt olyan adatátviteli vonallá
transzformáljon, amely a hálózati réteg számára átviteli hibától mentesnek tűnik.

4. A hálózati réteg (network layer) lényegében a kommunikációs alhálózatok
működését vezérli. Nagyobb hálózatok esetén a keretek vevőtől a célba juttatása
elvileg több útvonalon is lehetséges, feladat a bizonyos szempontból optimális
útvonalnak a kiválasztása. Ha túl sok csomag van egyszerre az alhálózatban,
akkor egymás útjába kerülhetnek, torlódás alakulhat ki. Az ilyen jellegű torlódás
elkerülése ugyancsak a hálózati réteg hatáskörébe tartozik. A hálózati rétegekbe
gyakran valamilyen számlázási funkciót is beépítenek.

5. A szállítási réteg (transport layer) feladata a hosztok közötti átvitel megvalósítása.
A kapott adatokat szükség esetén kisebb darabokra vágja, átadja a hálózati
rétegnek. Fontos része a címzések kezelése. Egy viszonyréteg által igényelt
összeköttetési kérés általában egy hálózati összeköttetést hoz létre, ha azonban
nagyobb hálózati sebesség szükséges akkor több hálózati kapcsolatot is igénybe
vehet. Fordítva, ha kisebb átviteli sebesség is elegendő, akkor egy hálózati
összeköttetést lehet felhasználni több viszonyréteg kapcsolat lebonyolítására. Ezt
a szállítási rétegnek a felsőbb rétegek felé nem érzékelhető módon kell
megvalósítania. További feladatai: Több üzenetfolyam egyetlen csatornára
nyalábolása, illetve forrás-cél összeköttetések létrehozása a névadási
mechanizmus felhasználásával.
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6. A viszonyréteg (session layer) feladata annak biztosítása, hogy különböző gépek
felhasználói viszonyt létesíthessenek egymással, például bejelentkezés egy távoli
operációs rendszerbe, állománytovábbítás két gép között stb.

7. A megjelenítési réteg (presentation layer) olyan feladatok végrehajtásáért felelős,
amelyek elég gyakoriak ahhoz, hogy általános megoldásúak legyenek ahelyett,
hogy a felhasználók esetenként külön-külön oldják meg azokat. Az alsó rétegektől
eltérően, amelyek csak a bitek megbízható ide-oda mozgatásával foglalkoznak, a
megjelenítési réteg az átviendő információ szintaktikájával és szemantikájával is
foglalkozik.

8. Az alkalmazási réteg (application layer) kapcsolódik legszorosabban a
felhasználóhoz, itt kell a hálózati felhasználói kapcsolatok megoldásait
megvalósítani.

9. Az egyes rétegekben lévő aktív elemeket funkcionális elemeknek vagy
entitásoknak (entity) nevezzük. Egy funkcionális elem lehet akár szoftver- (pl. egy
folyamat), akár hardverelem (pl. egy intelligens I/O chip).

10. A szolgálatok SAP-okon (Service Access Point - szolgálat-elérési pont) keresztül
érhetők el. Az n. réteg SAP-jai azok a pontok, ahol az (n+1). réteg számára
hozzáférhetőek az n. réteg által nyújtott szolgálatok. Minden SAP egy egyedi
azonosító címmel rendelkezik. Nézzük a következő hasonlatot: a SAP a
telefonrendszerekben a készülék fali csatlakozója, míg a SAP címe az a
telefonszám, amellyel a fali csatlakozót hívni lehet. Ha valakit hívni akarunk,
ismernünk kell a telefonszámát. A posta levélkézbesítési rendszerben az
utcanevek és házszámok képviselik a SAP-címeket. Ha levelet akarunk küldeni,
ismernünk kell a címzett SAP-jának címét.

4. fejezet

I.
1. Az átviteli közeg hozzáférésére számos eljárást használnak. A hozzáférés módja

- amint azt a későbbiekben látni fogjuk - függ a hálózat topológiájától is, vagyis
attól, hogy milyen módon vannak az állomások összekapcsolva. A közeg elérési
módja szerint három fő hozzáférési módszer lehetséges:

- Véletlen vezérlés: akkor a közeget elvileg bármelyik állomás
használhatja, de a használat előtt meg kell győződnie arról, hogy a közeg
más állomás által nem használt.

- Osztott vezérlés: ebben az esetben egy időpontban mindig csak egy
állomásnak van joga adatátvitelre, és ez a jog halad állomásról-állomásra.

- Központosított vezérlés: ilyenkor van egy kitüntetett állomás, amely
vezérli a hálózatot, engedélyezi az állomásokat. A többi állomásnak
figyelnie kell, hogy mikor kapnak engedélyt a közeg használatára.

2. Az állomások nem kezdenek el adni akkor, amikor érzékelik, hogy a csatorna
foglalt. Ennél a módszernél természetesen előfordulhat olyan eset, amikor
egyszerre két vagy több állomás akarja használni a közeget. Az adás közben -
mivel közben a csatornán lévő üzenetet veszi - el tudja dönteni, hogy az adott és
a vett üzenetfolyam egyforma-e. Ha ezek különbözők, akkor azt jelenti, hogy
valaki más is “beszél”, azaz a küldött üzenet hibás, sérült. Ezt ütközésnek hívják.

3. Ha két állomás tétlennek érzékelve a csatornát egyszerre kezd el adni, majd
nemsokára érzékeli az ütközést, akkor nem fejezi be a keret csatornára küldését,
hiszen azok már úgyis visszavonhatatlanul megsérültek, hanem az ütközés
érzékelését követően azonnal felfüggeszti tevékenységét. A sérült keretek
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küldésének abbahagyása időt és sávszélességet takarít meg. Ezt a protokollt
CSMA/CD-nek (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection -
ütközésérzékeléses CSMA) nevezik, és elterjedten használják LAN-ok MAC
protokolljaként. Az ütközés miatt kudarcot vallott állomások mindegyike az újabb
adási kísérlet előtt bizonyos, véletlenszerűen megválasztott ideig várakozik. Ezek
az idők a véletlenszerűség miatt eltérők, és a versengő állomások következő
hozzáférési kísérlete során egy, a legrövidebb várakozási idejű fog adni, mivel a
többiek a várakozási idejük leteltével adás előtt a csatornába belehallgatva azt
már foglaltnak fogják érzékelni. Az e protokoll szerint működő állomások a
következő három állapot valamelyikében lehetnek: versengés, átvitel, és tétlen
állapot.

4. Az IEEE több helyi hálózat szabványt is előállított, melyeket  összefoglaló néven
IEEE 802-ként ismerünk, és magába foglalja pl. az ETHERNET, a vezérjeles sín
és a vezérjeles gyűrű hálózatokat. Ezek a szabványok különböznek a fizikai
réteget illetően, azonban az adatkapcsolati réteg felsőbb szintjén már
kompatibilisek egymással. A szabványok:

- 802.1 - IEEE 802 leírását, interfész primitívek meghatározását
tartalmazza.

- 802.2 - logikai kapcsolatvezérlési szabvány (LLC)
- 802.3 - ütközést jelző, többszörös hozzáférés szabvány (CSMA/CD)
- 802.4 - vezérjeles sín hozzáférésre vonatkozó szabvány (TOKEN BUS)
- 802.5 - vezérjeles gyűrű hozzáférési szabvány (TOKEN RING)
- 802.6 - a MAN-ra vonatkozó szabványokat tartalmazza
- 802.7 - szélessávú átviteli technika műszaki kérdéseit taglaló szabvány
- 802.8 - optikai szállal történő átvitel  szabvány (FDDI)
- 802.9 - integrált adat és hangátvitellel foglalkozó szabvány (ISDN, ADSL)
- 802.10 - a biztonsági és kontrollált személyi hozzáférés szabványa
- 802.11 - vezeték nélküli hozzáférés szabványa (BLUETOOTH)

5. A gyűrű felépítés, ahol az állomások egymásnak küldik sorba körbe a kereteket,
ilyen szempontból jó megoldás: ha k állomás alkotja a gyűrűt, és T időig tart egy
keret átvitele, akkor bármelyik állomás k*T időn belül képes kommunikálni (felső
korlát). Sajnos a gyűrű mint fizikai topológia kevéssé illeszkedik a futószalagok
egyenes vonalú kialakításához. Ezért egy olyan kialakítást szabványosítottak,
amely fizikailag lineáris buszkialakítása miatt üzenetszórásos módot használ
(azaz a gyűrűtől eltérően nem pont-pont kapcsolati módon dolgozik). Logikailag
azonban gyűrű felépítésű. Elnevezése: token busz, vagy vezérjeles sín. A logikai
gyűrűszervezés azt jelenti, hogy minden állomás ismeri a bal és a jobb oldali
állomásának a címét. Ez a szomszédság nem a fizikai elhelyezkedés, hanem a
gyűrűben elfoglalt logikai elhelyezkedés szerinti. Az állomások fizikai sorrendje
lényegtelen. Amikor a gyűrűt elindítják, elsőként a legmagasabb sorszámú
állomás küldhet üzenetet. A küldés után átadja a küldés jogát a közvetlen
szomszédjának, amit egy speciális keret a vezérjel (token) képvisel. Ez a vezérjel
a logikai gyűrű mentén jár körbe, állomásról állomásra. Küldési joga csak a tokent
birtokló állomásnak van, ezért ütközés nem jöhet létre. A gyűrűhöz csatlakozó
állomások minden üzenetet vesznek, de csak a neki szólót veszik figyelembe.

6. A létező többféle gyűrű kialakítások közül a 802.5 által szabványosítottat
vezérjeles gyűrűnek (token ring) nevezik. A gyűrűben zajló átvitel tervezésénél és
elemzésénél alapvető kérdés egy bit "fizikai hossza". Ha egy gyűrű K Mbit/s-os
adatátviteli sebességgel rendelkezik, akkor 1/K µ sec-onként kerül ki egy bit az
átviteli közegre. A tipikus 200 m/µ s-os jelterjedési sebességgel számolva ez azt
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jelenti, hogy egy bit megközelítőleg 200/K métert foglal el a gyűrűn. Emiatt
például 1 Mbit/s-os gyűrű, amelynek kerülete 2000 m, csak 10 bitet tartalmazhat
egyszerre. A gyűrűinterfészeknek két üzemmódjuk van: vételi és adási. Minden
gyűrűinterfészhez érkező bit az állomás egy ideiglenes regiszterébe (pufferébe)
kerül, - ahonnan az adott állomás ismét a gyűrűbe küldi ki. Vétel esetén a
pufferben levő bitet a gyűrűbe való kiírás előtt az állomás megvizsgálja, majd
továbbadja. Ha nem az eredetit küldi tovább, akkor adásról beszélünk. A bitek
interfészeknél való pufferelése, másolása minden egyes állomásnál 1 bites
késleltetést eredményez. Ha az állomások tétlenek, a vezérjeles gyűrűben, egy
speciális bitminta, az ún. vezérjel (token) jár körbe. Amikor egy állomás keretet
akar küldeni, még a küldés előtt meg kell szereznie a vezérjelet, és el is kell
távolítania a gyűrűből. Mivel csak egyetlen vezérjel van, ezért csak egyetlen
állomás adhat egyszerre, így tehát a csatorna-hozzáférés ugyanúgy ütközés
mentesen valósul meg, mint a vezérjeles sín esetén.

7. A módszer elnevezése CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Avoidance). Itt is (mint a CSMA/CD-nél) minden állomás az adást figyelve
“belehallgat” a csatornába. Az adás befejezése után minden állomás egy adott
ideig vár, amit egy logikai listában elfoglalt helyük határoz meg. Ha ez alatt az idő
alatt más állomás nem kezd adni, akkor elkezdi az adást.

8. Az angol rövidítés a Time Division Multiple Access kifejezés első betűiből alkotott
betűszó. Elsődlegesen sín felépítésű hálózatoknál alkalmazzák. Ennél az
eljárásnál minden a sínhez kapcsolódó mellékállomás, egy adott időszeletben
adhat. Ha nincs üzenete, akkor a szelet kihasználatlan marad.

5. fejezet

I.
1. A gyűrűn felfűzött állomások réseknek elnevezett rögzített hosszúságú kereteket

adnak körbe. Minden résben van egy jelző (marker) amelyik jelzi a rés
foglaltságát. Mivel a rés hossza állandó, az állomásnak az üzeneteit akkora
darabokra kell vágnia, hogy azok elférjenek a résben (az állomáscímekkel, és
egyéb kiegészítő információval együtt.) Ha egy állomáshoz egy nem foglalt (üres)
rés érkezik, akkor az elhelyezi benne a saját adatait, és továbbadja az immár
foglalt keretet. Természetesen az adatot elhelyező állomásnak a feladata a
visszaérkezett keret kiürítése, azaz a foglaltságának a megszüntetése.

2. A gyűrű topológiájú hálózatoknál a másik alkalmazott eljárás a léptetőregiszter
késleltető funkcióján túl, annak tárolási képességét is kihasználja. A hálózati
illesztőben két regiszter: egy léptető- (shift) és egy tároló- regiszter található. A
gyűrű indulásakor a mutató a léptető regiszter kezdő pozíciójára mutat. Ahogy
jönnek a bitek a hálózatról, a pointert mindig bitenként balra lépteti, azaz a
gyűrűben lévő biteket tárolja. Közben a keretben lévő címet a beérkezett bitekből
megállapítja. Ha nem az állomásnak szól, akkor a kapcsolón keresztül kezdi
kiléptetni a biteket, miközben az újabb érkező bitek a mutató által jelölt helyre
íródnak, amely a léptetés miatt mindig felszabadul. Ha a keret utolsó bitjei is
beérkeztek, akkor a maradékot még kilépteti és mutató ismét a kezdő pozícióba
kerül. Ha a keret az állomásnak szólt, akkor a kapcsoló 2-es pozícióba kerülve
nem engedi a keret kijutását, azaz kivonja a keretet a gyűrűből. Kivitel esetén az
állomás által összeállított keret a kimeneti tároló regiszterben van. Kivitel csak
akkor lehetséges, ha a az előzőleg vett, és továbbadandó keret utolsó bitjét is
már kitolta a be-kimeneti léptető regiszterből a gyűrűre, és a regiszterben
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elegendő hely van a kimeneti keret fogadására. Csak ekkor kerül a kimeneti
kapcsoló a 3-as pozícióba, és kerül a regiszter tartalma bitenként a gyűrűre, a
bemenettel szinkronban. Az új bemenet eközben gyűlik a felső regiszterben. Ha a
kimeneti tároló regiszter kiürült, a kimeneti kapcsoló ismét az 1-es helyzetbe
billen, folytatva a vett bitek küldését.

3. Már többször utaltunk rá, hogy a klasszikus távbeszélő rendszereket analóg
hangátviteli célokra tervezték, és nem alkalmasak modern digitális távközlési
igények kielégítésére (adat-, fax- vagy video-átvitelre). Az új digitális rendszerek
elsődleges célja az, hogy integrálja a hang- és nem hang jelű átviteli
szolgáltatásokat. Elnevezésük: ISDN (Integrated Services Digital Network -
integrált szolgáltatású digitális hálózat). A legalapvetőbb szolgáltatás továbbra is
a hangtovábbítás, de számos új tulajdonsággal kiegészítve. Az ISDN telefonokon
több, azonnali hívásfelépítésre alkalmas gombokat helyezhetnek el, amelyekkel a
világ bármelyik telefonját el lehet érni. A telefonok a kicsöngés ideje alatt a hívó
telefonszámát, nevét és címét is kijelezhetik. E sajátosság kifinomultabb változata
szerint a telefonkészülék egy számítógéphez is hozzákapcsolódik azért, hogy egy
bejövő híváskor a hívó adatrekordja a képernyőn megjeleníthető legyen. További
korszerű hangátviteli szolgáltatások, a világméretű konferenciahívások
lebonyolítása (kettőnél több partner között). A beszéd-digitalizálási technikák
lehetővé teszik a hívó számára azt is, hogy a foglalt jelzés vagy a hosszú idejű
kicsöngés után üzenetet (hangposta) hagyjon. Az ISDN adatátviteli szolgáltatásai
által a felhasználók ISDN termináljaikkal, ill. számítógépeikkel a világ bármelyik
másik ilyen gépéhez hozzákapcsolódhatnak.

4. Az ISDN továbbfejlesztésében nagy szerepet fog játszani, egy olyan átviteli
módszer alkalmazása, amely figyelembe veszi az információforrások
különbözőségét. A jelenlegi információátviteli rendszerek olyan protokollokat,
adatátviteli módszereket használnak, amelyeket az adott típusú információ
átviteléhez fejlesztettek ki. Ezért más típusú információ átvitele ilyen csatornán
keresztül rossz, nem hatékony csatorna kihasználást okoz. Például a
telefonvonalak tervezésénél csak az emberi beszéd 4 kHz-es sávszélességét
vették alapul, nem gondoltak nagysebességű adatátvitel megvalósítására. Az
ATM-et, ez változó bitrátájú adatátvitelre tervezték. Ezeket a követelményeket
kielégítendő, az ATM aszinkron időosztásos multiplex adatátvitelt használ,
viszonylag kis méretű csomagokkal.

5. Az alkalmazások alapvetően kétféle digitális átvitelt igényelnek:
- Állandó bitsebességet biztosítót (CBR - Constant Bit Rate). Ilyen például

a digitális 64 kbit/s-os telefon, telefax, TV átvitel.
- Változó bitsebességet biztosítót (VBR - Variable Bit Rate). Változó

adatátviteli sebességet igényel az interaktív szöveg és képátvitel. Ilyenkor
sokszor lökésszerűen egy állandó bitsebességű átvitel zajlik, amit
hosszabb szünet követ. Video átvitelnél is elegendő csak a kép teljes
változásakor átvinni a képet, közben csak a változásokat.

6. Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - aszimmetrikus digitális előfizetői
vonal) megoldás, a digitális jelfeldolgozás eredményeit használja fel arra, hogy a
visszhangokat és az egyéb zajokat elektronikusan elnyomja. A jelentősége ennek
az, hogy a csavart érpár, mely az előfizetői vonalhoz kapcsolódik, elvileg lehetővé
tenné a nagy sávszélességű átvitelt, a gyakorlati akadálya ennek az érpár
csillapítása és zavarérzékenysége.

7. A GSM (Global System for Mobil Communication - mobilkommunikációs
világrendszer) cellás szerkezetű, rádiófrekvenciás analóg átviteli rendszer. A
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cellás szerkezetű rádiótelefon rendszerek az igényeket a rendelkezésre álló
frekvenciatartomány kihasználtságának növelésével elégítik ki. A cellás technika
a cellaosztáson és a frekvenciák ismételt felhasználásán alapszik. A területet
kisebb részekre osztják. A cellákon belül egy központi rádióállomás tartja a
mozgó előfizetőkkel a kapcsolatot. A felhasználók egy cellán belül a helyi
bázisállomáson keresztül tartják a rádiós kapcsolatot. A bázisállomás hálózat a
mobil központhoz csatlakozik rádiós vagy vezetékes összeköttetéssel. A mobil
központ feladata a cellás rendszer működésének vezérlése, és a nyilvános postai
távbeszélő hálózathoz való illesztése. Előfordulhat, hogy éppen a folyamatban
lévő beszélgetés közben lép át a felhasználó egy cellahatárt. A modern
rendszerek gondoskodnak arról, hogy ilyenkor az összeköttetés ne szakadjon
félbe. A hívást átkapcsolják a következő cella egy csatornájára. Ennek feltétele,
hogy a fogadó cella rendelkezzen kiosztható beszédcsatornával. Ezt a váltást
handoffnak nevezzük.

8. Fontos szolgáltatás a nem csomagkapcsolt hálózatokkal való illesztést biztosító a
csomagösszeállítás-felbontás PAD (Packet Assembly-Disassembly) funkció. Ez a
szolgáltatás az előfizető bit és karakterfolyamait (pl. egy terminál jeleit)
csomagokká alakítja, illetve visszaalakítja. Ez teszi lehetővé hogy a karakter
üzemmódú terminálok csomag üzemmódú DTE-kel kommunikáljanak.

6. fejezet

I.
1. A forgalomirányítási algoritmus (routing algorithm) a hálózati réteg szoftverének

azon része, amely azért a döntésért felelős, hogy egy bemenő csomagot melyik
kimenő vonalon kell továbbítani. Ha az alhálózat belsőleg datagramokat használ,
akkor e döntést minden egyes beérkező csomagnál meg kell ismételni. Ha az
alhálózat virtuális áramköröket használ, akkor forgalomirányítási döntést csak egy
új virtuális áramkör felépítésekor kell hozni.

2. Nyilvánvaló hogy a forgalomirányítás során két pont között meg kell találni a
legoptimálisabb útvonalat, amely még egyéb csomópontokat tartalmaz. Az
optimális útvonal nem feltétlenül jelenti a fizikailag legrövidebb útvonalat, mivel
számos egyéb tényező is befolyásolhatja az optimális választást, lehet például
mértéknek a csomópont-átlépések számát tekinteni, lehet azt az időt, hogy
mennyi idő alatt jut el a csomag, vagy a vonalhasználat költségeit. Matematikailag
a probléma a gráfelmélet segítségével tárgyalható, ahol a csomópontok az egyes
IMP-k, és a csomópontokat összekötő éleket jellemezzük az előbb említett
mértékekkel. A feladat a gráf két csomópontja közötti olyan élekből álló útvonal
meghatározása (shortest path), amelyre az érintett élek mértékeinek összege
minimális. Az ismertetett módszer Dijsktrá-tól (1959) származik.

3. Az elárasztásos forgalomirányító eljárás nem igényel semmi ismeretet a
hálózatról. A csomópontok, mikor egy csomagot továbbítanak, a bejövő csomagot
minden vonalra kiküldenek, kivéve ahonnan érkezett. A lépések száma itt is
korlátozva van. Jelentős érdeme a módszernek, hogy a csomag legalább egy
példányban mindenképp a legrövidebb úton ér célba. Ez azonban jelentősen
terheli a rendszert, mivel nagyszámú másolat (redundancia) van, és sok
felesleges továbbítás történik. Az algoritmus rendkívül megbízható, és még
megsérült rendszer esetén is működőképes. Érthető, hogy katonai alkalmazások
esetén előtérbe kerülhet ez a módszer, mert erősen sérült hálózatban (ahol sok
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csomópontot kilőnek) is nagy a valószínűsége egy üzenet sikeres célba
jutásának.

4. Amikor centralizált forgalomirányítást használunk, akkor valahol a hálózatban egy
RCC-nek (Routing Control Center - forgalomirányító központ) kell lennie. Az IMP-
k meghatározott időközönként státuszinformációkat küldenek az RCC-nek (pl. a
működő szomszédaik listáját, aktuális sorhosszaikat, az utolsó jelentés óta
feldolgozott forgalom mennyiségét vonalanként, stb.). Az RCC gyűjti ezeket az
információkat, majd egész hálózatra vonatkozó ismereteire támaszkodva
kiszámítja az összes IMP-pár közötti optimális utat. Ennek során pl. a legrövidebb
út algoritmust használja. A számára megküldött információk alapján az RCC új
forgalomirányítási táblákat képes felépíteni, amelyeket aztán az összes IMP-nek
eljuttat.

5. Ilyenkor a forgalomirányítási döntéseket a helyi körülmények alapján hozza a
csomópont. A legegyszerűbb decentralizált algoritmusban az IMP-k csak azokra
az információkra alapozva hozzák döntéseiket, amelyeket önmaguk gyűjtöttek,
egymással nem cserélnek forgalomirányítási információkat. Mindazonáltal
megpróbálnak alkalmazkodni a topológia és a forgalom változásához.

6. Egyszerű algoritmus az ún. “forró krumpli” algoritmus. Ennek lényege, hogy a
beérkezett csomagot abba a kimeneti sorba rakja, amely a legrövidebb,
(legkevesebb ideig “égeti a kezét”) megpróbál gyorsan megszabadul tőle.
Lényeges, hogy nem foglalkozik az irányokkal.

7. Egy másik lehetséges algoritmus a fordított tanulás módszere. A hálózatban
minden csomópont egy csomagot indít el, amely tartalmaz egy számlálót és az
elindító azonosítóját. A számláló értéke minden csomóponton történő
áthaladáskor megnöveli értékét egyel. Amikor egy csomópont (IMP) egy ilyen
csomagot vesz, akkor ezt elolvasva tudja, hogy a csomagot küldő hány
csomópontnyi távolságra van tőle.

8. A megvalósított hálózatokban mindeddig legnépszerűbb az elosztott adaptív
forgalomirányító eljárás. Az algoritmus fő célkitűzése az adatforgalom részére a
legkisebb késleltetéssel járó útvonalak keresése. E célból minden egyes
csomópontban egy táblázatot hozunk létre, amely minden egyes célállomáshoz
megadja a legkisebb késleltetésű útvonalat, s ezzel együtt a továbbításhoz
szükséges idő legjobb becsült értékét. A hálózat működésének kezdetén a
késleltetések a hálózat topológiája alapján becsült értékek, később azonban,
mihelyt a csomagok célba értek, a becsült késleltetési időket felváltják a
hálózatban ténylegesen mért továbbítási idők. Az eredeti algoritmus szerint a
késleltetési táblák adatait a szomszédos csomópontok rendszeresen megküldik
egymásnak. Amikor a késleltetési táblákat megküldték, a csomópontok áttérnek a
késéseket újraszámító fázisba, amelyben a saját sorhosszaikat és a szomszédos
csomópontok által küldött késleltetési értékeket figyelembe veszik.

9. Ha az alhálózatban túl sok csomag van jelen, akkor a teljesítmény jelentősen
lecsökken. A jelenséget torlódásnak (congestion) nevezik. Amikor a hosztok által
az alhálózatba juttatott csomagok száma még az alhálózat kapacitásán belülre
esik, akkor a csomagok kézbesítődnek, és a kézbesített csomagok száma
arányos az elküldöttek számával. Ha azonban a forgalom túlságosan megnő,
akkor az IMP-k már nem győzik a továbbítást, és elkezdenek csomagokat
veszíteni. Ez a tendencia a forgalom növekedésével csak rosszabbodik, és egész
magas forgalomnál a teljesítmény teljesen lezuhan, szinte egyetlen csomag sem
kerül kézbesítésre. A torlódás szélsőséges esete a befulladás (lock-up). Ez olyan,
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főként tervezési hibák miatt előálló eset, amelyben bizonyos információfolyamok
egyszer s mindenkorra leállnak a hálózatban.

10. Torlódásvezérlési módszerek:
- Pufferek előrefoglalása
- Csomageldobás
- Izometrikus torlódásvezérlés
- Csomagelfojtás

11. A rajz:

12. A számítógépek megjelenésével a hagyományos módszerek (helyettesítés és
felcserélés) továbbélnek, de a hangsúly máshová került. Mivel régen emberek
voltak a titkosítók, ezért a készítők egyszerű, emberek által jól megtanulható
algoritmusokat és hosszú kulcsokat használtak. A számítógépek megjelenésével
felmerült az igény olyan titkosítási algoritmusok iránt, amelyek olyan komplikáltak,
hogy még egy számítógép se tudja megfejteni. Manapság a titkosítási algoritmus
a nagyon bonyolult (hiszen a számítógép végzi), és a megfejtő még sok titkosított
szöveg birtokában sem tudja megfejteni. A DES módszer lényegében egy 64
bites nyílt szöveget 64 bites titkosított szöveggé alakít egy 56 bites titkosítási
kulcs segítségével.

13. A Huffmann-féle kódolás (1952) a következőképpen működik:
- Írjuk le az összes szimbólumot a hozzájuk tartozó valószínűségekkel

együtt! Az algoritmus előrehaladtával egy bináris fa épül fel, amelynek
terminális csomópontjait ezek a szimbólumok alkotják. Kezdetben az
összes csomópont jelöletlen.

- Keressük meg a két legkisebb értékű csomópontot, és jelöljük meg!
Bővítsük egy új csomóponttal úgy, hogy az új csomópont egy-egy éllel
kapcsolódjon a két megjelölthöz! Az új csomópont valószínűségét a két
hozzá kötött csomópont valószínűségének összege határozza meg.

- Ismételjük az előző lépést addig, amíg mindössze egyetlen jelöletlen
csomópont marad! A jelöletlen csomópont valószínűsége mindig 1,0 lesz.

- Az egyes szimbólumok kódolását úgy kapjuk, hogy miközben a fában a
jelöletlen szimbólumtól az adott szimbólumig vezető úton haladunk,
feljegyezzük az érintett jobb, és bal oldali érték sorrendjét. A kódot maga
az út adja, egy bal oldali 0-val, és a jobb oldali 1-gyel.
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14. Diffie és Hellmann 1976-ban kidolgozták a nyilvános kulcsú titkosítást (public key
cryptography). Diffie és Hellmann cikkéig mindenki, aki titkosítással foglalkozott,
eleve azt feltételezte, hogy a titkosításhoz és a megfejtéshez használt kulcsokat
is titokban kell tartani. Diffie és Hellmann olyan E titkosítási algoritmust, és olyan
D megfejtési algoritmus használatát javasolják, amelyekkel a D kikövetkeztetése
gyakorlatilag akkor is lehetetlen marad, ha E teljes leírása hozzáférhető. Három
követelmény van:

- D ( E(P)) = P, vagyis ha D-t egy titkosított szövegre, E(P)-re alkalmazzuk,
akkor a nyílt szöveget, P-t kapjuk vissza.

- Rendkívül nehéz D-t E-ből származtatni.
- E-t nem lehet választott nyílt szöveggel feltörni, a betolakodók az

algoritmussal "testközelből" is megismerkedhetnek.

7. fejezet

I.
1. A TCP/IP hálózati modell négy rétegből áll:

- Alkalmazási szint (Application). Itt vannak a felhasználói és a hálózati
kapcsolatot biztosító programok. Az itt található protokollok szigorúan véve nem
is részei a TCP/IP-nek, hiszen ezek mindegyike különálló szabvány.

- Hoszt-hoszt réteg (Transport). Az OSI modell szállítási hálózati rétegének felel
meg. A létesített és fennálló kapcsolat fenntartását biztosítja. Két
rétegprotokollból áll: az egyik a Transmission Control Protocol (TCP) azaz a
továbbítást szabályozó eljárás, mely egy összeköttetésalapú protokoll, a másik
az összekötetés mentes szállítási protokoll User Datagram Protocol (UDP).

- Hálózatok közötti (Internet). Az OSI modell hálózati rétegének felel meg, ez a
réteg végzi a csomagok útvonal kijelölését a hálózatok között. Ennek a
rétegnek a protokollja az Internet Protocol (IP), az üzenetvezérlő protokoll cím
meghatározó eljárása, a foglalt címet meghatározó eljárás. A rétegben
előforduló események és hibák jelzésére szolgál az Internet Control Message
Protocol (ICMP), az Internet Vezérlőüzenet Protokoll. Ugyanitt található meg az
Internet Group Management Protocol (IGMP), mely a csoportos küldés
megvalósításáért felelős.

- Hálózat elérési (Network Interface). Az OSI modell két alsó szintjének felel meg,
és ez biztosítja a kapcsolatot a csomópontok között. (Pl.: Ethernet, Token-Ring,
Token-Bus). Ide tartozik a hálózati interfész, illetve az Adress Resolution
Protocol (ARP) és a Reverse Adress Resolution Protocol (RARP). A két
protokoll a logikai IP címek fizikai MAC címekre való fordítását végzi. Az ARP
felelős az IP-MAC átalakításért, míg a RARP a MAC-IP visszaalakításért.

2. A Transmission Control Protocol (TCP) azaz a továbbítást szabályozó eljárás,
egy összeköttetésalapú szolgálatot nyújtó protokoll.

3. Az Internet Protocol (IP), az üzenetvezérlő protokoll cím meghatározó eljárása.
4. Az Interneten a számítógépeknek egyedi azonosítójuk van, melyet TCP/IP

címnek nevezünk. Ez egy 32 bites szám, a cím négy bájtját szokás közéjük
pontokat írva, a bájtok decimális megfelelőjével leírni. A címzési rendszer
kialakításánál azt a valóságos tényt vették figyelembe, hogy a címzés legyen
hierarchikus, azaz vannak hálózatok, és ezen belül gépek (hosztok). Így célszerű
a címet két részre bontani, egy hálózatot azonosító, és ezen belül egy, a gépet
azonosító címre. Mivel a cím hossza 32 bit, ezért ezt kellett két részre bontani,
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olyan módon, hogy a nagy hálózatokban lévő sok gépet is meg lehessen címezni.
Az TCP/IP címek 2 részből állnak:

- Netid: hálózati azonosító
- Hostid: állomás azonosító

Az első három címforma 128 hálózatot hálózatonként 16 millió hoszttal (A
osztályú cím), 16 384 hálózatot 64 K-nyi hoszttal (B osztályú cím), illetve 2 millió
hálózatot, (amelyek feltételezhetően LAN-ok), egyenként 254 hoszttal azonosít.
Az utolsó előtti címforma (D osztályú cím) többszörös címek (mulicast address)
megadását engedélyezi, amellyel egy datagram egy hosztcsoporthoz irányítható.
Az utolsó címforma (E) fenntartott.

5. A felhasználó számára könyebben használható a név alapján történő címzés,
ahol a sok számjegyből álló IP cím helyett egy karakterlánc, az FQDN (Fully
Qualified Domain Name) használható. Az FQDN, azaz a teljes domén-név,
amelyet a DNS (Domain Name System), vagyis a domén-név rendszer szerint
képeznek, ugyanúgy hierarchikus felépítésű, mint az IP cím, formailag pedig több,
egymástól ponttal elválasztott tagból áll.

6. A rétegben előforduló események és hibák jelzésére szolgál az Internet Control
Message Protocol (ICMP), az Internet Vezérlőüzenet Protokoll.

7. Az Adress Resolution Protocol (ARP) és a Reverse Adress Resolution Protocol
(RARP), két protokoll, mely a logikai IP címek fizikai MAC címekre való fordítását
végzi. Az ARP felelős az IP-MAC átalakításért, míg a RARP a MAC-IP
visszaalakításért.

8. A DHCP-t arra tervezték, hogy betöltsék vele a TCP/IP hálózatok egyik nagy
hiányosságát, az IP címek központi karbantartását. A DHCP a BOOTP (Bootstrap
Protocol) kiterjesztése, mely korábban a dinamikus IP címkezelést végezte. A
DHCP az IETF tervezte, abból a célból, hogy egy hatékony módszert biztosítson
az IP címek kiosztására, mellyel megkönnyíthető az ügyfél számítógépek kezdeti
beállítása, és amely ezáltal jelentősen csökkenti a karbantartási feladatokat. A
DHCP központi elem a DHCP kiszolgáló, mely az ügyfelek kéréseire IP címeket
ad meg (oszt ki), és biztosítja, hogy a hálózatban ne létezzenek azonos IP című
hosztok.

9. A legalapvetőbb szolgáltatás a legelső, amit az Interneten használtak, az
elektronikus levelezés. Egy levelezőprogram (mail) segítségével szöveges
állományt küldhetünk az Internet bármelyik felhasználójának. Az SMTP (Simple
Mail Transfer Protocol - egyszerű levéltovábbító protokoll) az Internetben használt
elektronikus levelezési protokoll, amely rögzíti a levél címzési és nyomkövetési
funkcióit. A protokoll feladat a levelek továbbítása az Interneten keresztül, mely
oly módon valósul meg, hogy a kliens elküldi az SMTP kiszolgálónak a levelét,
mely a címzésből a gépnevet - a DNS kiszolgálónak küldött kéréssel - IP címre
fordítja, majd erre a címre továbbítja az üzenetet. Amennyiben a továbbítás vagy
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feldolgozás közben valami hiba történik, a kiszolgáló gép tudatja azt (egy
elektronikus levélben a felhasználóval). Ahhoz, hogy elektronikus leveleket
tudjunk küldeni egymásnak, olyan számítógépek kellenek, melyek mindig tudják
fogadni ezeket. Az ügyfélgépek nem ilyenek, miven nincsenek mindig a hálózatra
kapcsolva. Emiatt a különböző Internetes tartományokban levelezési
kiszolgálókat (Mail Server) állítanak üzembe, mely a nap 24 órájában képes
fogadni és továbbítani az üzeneteket. Az ügyfelek általában ugyanazt a levelezési
kiszolgálót használják a leveleik küldésére és fogadására, de ez nem kötelező.
Az ilyen rendszerben, minden felhasználónak van egy postafiókja a levelezési
kiszolgálón, melynek tartalmához a jelszava megadása után férhet hozzá. A távoli
postaládákban tárolt üzenetek elhozásához a leggyakrabban a POP3 (Post Office
Protocol - postahivatal protokoll) által definiált megoldásokat használják. A POP3
protokoll (a 3-as a protokoll verziószáma) olyan parancsokat definiál, melynek
segítségével a felhasználó be- ill. kiléphet, letöltheti vagy törölheti a leveleit a
kiszolgálóról. Egy másik megvalósítása a kiszolgálóval való kapcsolatnak az
IMAP (Interactive Mail Access Protocol - interaktív levélelérési protokoll). Ez
abban különbözik a POP3-tól, hogy egy levélfiókhoz több gépet is definiálhatunk,
persze ez azzal jár, hogy a leveleket nem töltjük le a kiszolgálóról, hanem ott
helyben olvassuk vagy szerkesztjük. Ez kifinomultabb módszer, számos, a
levelek szűrésével és rendezésével kapcsolatos szolgáltatással rendelkezik.

10. Az FTP protokoll a hálózatban lévő gépeken megtalálható fájlok átvitelére
használható. Használata az Email-el szemben már folyamatos hálózati
kapcsolatot igényel. Adatátviteli sebesség igénye is jelentősebb, hiszen
elfogadható időn belül kell átvinnünk esetleg több száz kilobájtnyi adatot. Néhány
kbit/s-os átviteli sebesség már elfogadható. A felhasználó általában akkor tud egy
távoli gépről/gépre másolni, ha a távoli gépen is rendelkezik felhasználói
jogosultsággal (account-tal). Vannak mindenki számára elérhető ún. nyilvános
elérésű gépek, amelyekre természetesen nem kell account-tal rendelkezni, ez az
ún. anonymous ftp. Az ilyen gépekre bejelentkezve bejelentkező (login) névként
az "anonymous" szót kell begépelni. A rendszer ekkor arra kér, hogy jelszóként a
saját e-mail-címünket adjuk meg, ez sokszor gyakorlatilag nem kötelező,
kizárólag statisztikai célt szolgál. Ezek után a távoli gépet, pontosabban annak
nyilvánosan elérhető könyvtárait láthatjuk.

11. Egy távoli gépre úgy lehet belépni, mintha egy terminálja előtt ülnénk. Azaz a
TELNET a gépek közti távoli bejelentkezést lehetővé tevő protokoll neve. Ez is
folyamatos (on-line) hálózati kapcsolatot igényel, és sebességigénye hasonló az
FTP-hez. Ezen lehetőség a hálózati gépek biztonságának egy sebezhető pontja.
Ha ugyanis egy távoli gépre rendszeradminisztrátori jogokkal tudunk belépni
(felhasználói név: root, a jelszót automatikus próbálkozási módszerrel “kitaláljuk”),
akkor a géppel mindent megtehetünk. Az ilyen behatolás módot nyújt arra is,
hogy a távoli gépet felhasználva (a Telnetet ott elindítva) lépjünk be egy
“kényesebb” gépre. Ez utóbbi behatolás felderítésekor a behatoló címe az erre
használt gép címe, és ha az oda történő behatolás nyomait eltüntetjük, akkor nem
lehet kideríteni a kényesebb gépre behatolót.

12. Az olyan levelezési fórumokat, amelyek hasonló témájú információcserére
alakultak levelezési listáknak nevezzük. A csoport tagjai levelezésen keresztül
állnak kapcsolatban egymással, a tagok egy központi helyre küldik a leveleiket,
majd onnan kerülnek az egyes csoporttagoknak elküldésre, vagy levelenként,
vagy időszakonkénti, pl. naponkénti gyűjtésben. Ez utóbbi esetben egy levélben
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kapja meg a lista résztvevője az összegyűjtött napi levelezést, ezt szokták digest-
nek hívni.

13. Jelenleg a leggyorsabban terjedő, legnépszerűbb szolgáltatás az Interneten a
Világméretű Háló, a WWW. Sikerének oka, hogy látványos dokumentumok
nézhetők vele, amik tele vannak kereszthivatkozásokkal (ez a hypertext) és
képekkel, olyan, mint egy képes lexikon. A WWW általános ügyfél-kiszolgáló
hálózati koncepcióra épül. Az információszolgáltató gépeken egy WWW
kiszolgálóprogram (web szerver program) fut, amely a felhasználók gépein futó
böngésző-programok (Netscape, Explorer) által küldött kérésnek megfelelően
elküldi a kért információt az adott gépre, amely ebben az esetben az ügyfél
(kliens). A dokumentumok logikai struktúráját a HTML (Hyper Text Markup
Language) jelölései segítségével lehet szabályozni. A HTML formátumú fájl
valójában egy szöveges fájl, szintén szöveges (olvasható) vezérlőkódokkal. Ezek
a vezérlőkódok < és > jelek között szerepelnek, és a szöveg megjelenését,
formátumát, például a betűk nagyságát, formáját, stb. jelölik. URL (Uniform
Resource Locator) egységes forrásazonosító megadja a megjelenítő program
számára, hogy az adott szövegrészhez, képhez, grafikához kapcsolt
dokumentumot milyen módszerrel lehet megjeleníteni, milyen típusú kapcsolatot
kell felépíteni, illetve hogy ez a forrás hol, az Internetre kapcsolt gépek közül
melyiken található.

14. A HTTP ügyfél-kiszolgáló protokollt hypertext dokumentumok gyors és hatékony
megjelenítésére tervezték. A protokoll állapotmentes, vagyis az ügyfélprogram
több kérést is küldhet a kiszolgálónak, amely ezeket a kéréseket egymástól
teljesen függetlenül kezeli, és minden dokumentum elküldése után le is zárja a
kapcsolatot. Ez az állapotmentesség biztosítja, hogy a kiszolgáló mindenki
számára egyformán elérhető és gyors legyen.

15. Mivel a hálózaton több felhasználó dolgozik, célszerű ezeket a felhasználókat
különböző szempontok szerint csoportosítani. A különböző felhasználói
kategóriába tartozó felhasználók más és más jogosultságokkal és
kötelességekkel bírnak.
- Supervisor (rendszergazda): feladata a rendszer installálása, konfigurálása és

működtetése, azaz a működés során felmerülő problémák megoldása. Ennek
megfelelően a rendszergazdának mindenhez joga van a rendszerben.

- Operátor: feladata a rendszer egy speciális elemének működtetése.
Megkülönböztetünk pl. konzol operátort, akinek feladata a szerver (a hálózat
központi gépe) munkája során adódó problémák megoldása, továbbá printer
operátort, akinek feladata a nyomtatási kérelmek zavartalan kiszolgálásának
biztosítása.

- User (felhasználó): azon személy, aki a hálózat szolgáltatásait munkája
végzéséhez igénybe veszi. Jogait úgy kell megállapítani, hogy munkavégzése
biztosított legyen, azonban más felhasználók munkáját, illetve a hálózat
működését még véletlenül se akadályozhassa. Ennek beszabályozása a
supervisor feladata.

- Menedzser: az a rendszergazda által kijelölt felhasználó, aki bizonyos
felhasználók felett rendszergazdai jogokkal rendelkezik azokban az
alkönyvtárakban, ahol maga is rendszergazdai jogokkal bír.

- Workgroup: sok esetben célszerű a felhasználókat csoportba gyűjteni, és a
szükséges jogokat a csoportnak biztosítani. Például az egy feladaton
munkálkodó felhasználók alkothatnak egy csoportot. Egy felhasználó több
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csoportnak is tagja lehet. A csoportok kialakítása és a csoportok jogainak
megállapítása a supervisor feladata.

- Workgroup menedzser: az a rendszergazda által kijelölt felhasználó, akinek
joga van új felhasználókat és csoportokat létrehozni. Jogokkal ruházhatja fel
őket azokra az alkönyvtárakra, amelyekre neki is hozzáférési vagy
rendszergazdai joga van.

16. Az adható felhasználói jogok a NetWare hálózatban:
-  (F) File Scan - Keresési jog
- (R) Read - Olvasási jog
- (W) Write - Írási jog
- (C) Create - Létrehozási jog
- (E) Erase - Törlési jog
- (M) Modify - Módosítási jog
- (A) Access Control - Hozzáférés ellenőrzése
- (S) Supervisor - Rendszergazdai jog
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