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1. BEVEZETÉS

1.1 . Hálózatok csoportosítása
1.1.1 . Kiterjedés szerint
•  az eszközök közti távolság nagyon kicsi, kisebb, mint 0.1 m, esetleg egy kártyán belül

helyezkednek el. Ekkor miniatűr hálózatról beszélünk.
•  az eszközök közti távolság kisebb, mint 1 m, azaz egy „dobozon” belül helyezkednek el, de már

nem egy kártyán. Ekkor többprocesszoros vagy kis hálózatról beszélünk.
•  az eszközök közti távolság kisebb, mint 1 km. Ekkor lokális hálózatról (LAN, Local Area

Network) beszélünk.
•  az eszközök közti távolság kisebb, mint 10 km. Ekkor nagyvárosi hálózatról (MAN, Metropolice

Area Network) beszélünk.
•  az eszközök közti távolság a fentieknél nagyobb. Ekkor nagy kiterjedésű hálózatról beszélünk.

1.1.2 . Az eszközök közti összeköttetés, azaz csatolás szerint
1.1.2.1 . Szorosan csatolt rendszerek

A szorosan csatolt rendszerek esetében a csatolás ún. párhuzamos interface-n keresztül zajlik.
Ezen át az alábbi adatok áramlanak:
•  adatsín: a sínt alkotó vezetékek száma változó, általában 8 és 64 adatvonal között mozog;
•  címsín: az eszközt meg kell nevezni;
•  vezérlôsín: az eszköz számára ki kell adni, hogy milyen műveletet végezzen el;
•  órajel: ez hagyományosan és fizikailag a vezérlôsínhez tartozik, de a hálózatok kommunikációja

szempontjából különösen nagy jelentôséggel bír. Ez biztosítja a kommunikáló eszközök
együttműködésének ütemezését.

Megjegyzés: szorosan csatolt rendszernek minôsül a kiterjedés szerinti csoportosításban a miniatűr és
a többprocesszoros (kis) hálózat.

1.1.2.2 . Lazán csatolt rendszerek
Lazán csatolt rendszernek minôsül a kiterjedés szerinti osztályozásban a lokális, a nagyvárosi és a

nagy kiterjedésű hálózat.
Lazán csatolt rendszerek esetében nem oldható meg, hogy a két berendezés között nagy számú

vezeték fusson. Ennek mind gazdasági, mind műszaki okai vannak. Gazdasági szempontból nem
kifizetôdô, hogy a távoli eszközöket hosszú kábelekkel kössük össze. Műszaki szempontból nem
elônyös két távoli gépet vezetékkel összekötni, mert lassú lenne a jelterjedés, nagy a külsô zajteher,
ezáltal jelentôsen torzul a jel és a nagy távolság miatt nagy a hasznos jel disszipációja.

Ezért a lazán csatolt rendszerek esetében a párhuzamos interface helyét a soros interface veszi át.
Ez megköveteli, hogy az adó oldalán párhuzamosan meglevô adatokat sorossá alakítsuk, ilyen módon
továbbítsuk, majd a vevô oldalán a soros adatokat újra párhuzamossá tegyük.

Ez a szemlélet természetesen nem azt jelenti, hogy a továbbítandó adatok eltérnének a lazán és a
szorosan csatolt rendszerek esetében, hiszen itt is biztosítani kell az adatok áramlását (adatsín), az
eszközöket meg kell címezni (címsín), az eszközöknek műveleteket kell végrehajtaniuk (vezérlôsín) és
az eszközök működését szinkronizálni kell (órajel).
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1.1.3 . Kialakításuk szerint

1.1.3.1 . Terminálok
Adott egy központi számítógép és e köré input-output eszközöket telepítünk. Ezeket az input-

output eszközöket nevezzük termináloknak. Ezek a számítógéphez általában soros interface-n
(szabványos: RS 232) keresztül csatlakoznak abban az esetben, ha megfelelô a terminál és a központi
gép távolsága, valamint megfelelô adatátviteli sebesség tud kettejük közt kialakulni.

1.1.3.2 . Nyilvános kapcsolt távbeszélô hálózat - terminál hálózat
Ha a terminálok távoliak, akkor a központi számítógép és a terminálok közti kapcsolatot

valamilyen nyilvános kapcsolt távbeszélô hálózat biztosítja. Ehhez kiegészítô berendezések is
szükségesek, mert a nyilvános kapcsolt távbeszélô hálózat elsôsorban analóg adatok átvitelére készült.
Ezért mind az adó, mind a vevô oldalán kell lennie egy olyan eszköznek, mely a digitális jelet
analóggá alakítja és fordítva. Ezek a modemek. A központi számítógép és a terminál közti
kommunikáció nyilvános kapcsolt távbeszélô hálózat esetén vagy kapcsolt vonal vagy áramköri
allokáció segítségével történik.

Az olyan hálózatot, ahol a központi számítógép egy nyilvános kapcsolt távbeszélô hálózaton
keresztül érhetô el, terminál hálózatnak nevezzük. Ez nem számítógéphálózat, hiszen egyetlen
központi számítógép szolgáltatásait érheti el egyszerre több felhasználó. A terminálhálózat esetén a
jeltovábbítás, azaz az összeköttetés kétpontos (point to point).

Számítógéphálózatnak nevezzük autonóm számítógépek összekapcsolt rendszerét, ahol az
összekapcsolás az alábbi célok megvalósítása érdekében történhet:

•  erôforrások megosztása;
•  nagyobb megbízhatóság;
•  adatok gazdaságosabb feldolgozása;
•  kommunikáció.

1.1.3.3 . Lokális hálózat
A lokális hálózat speciális kialakítású, kis területen elhelyezkedô intelligens eszközök

összekapcsolt rendszere. Itt olyan eszközök kapcsolódnak össze, amelyek akár egymással is képesek
értelmesen kommunikálni.

A lokális hálózatoknál az adatátviteli sebesség 10 megabit/sec körüli, a bithibaarány 10-9-nél
kevesebb. Az átviteli közeg lehet csavart érpár (ld. gyűrűtopológiájú vezérlôjeles hálózat), koaxiális
kábel vagy rádióhullám.

A lokális hálózathoz az alábbi szabványos architektúrák tartoznak:
•  ETHERNET-hálózat: síntopológiájú, véletlen hozzáférésű;
•  token-busz vagy vezérlôjeles sín: determinisztikus az egyes elemek hozzáférése, mert az egyes

állomások a sínhez, mint eszközhöz csak determinisztikus módon férhetnek hozzá. Ezt elsôsorban
ipari célokra alkalmazzák;

•  gyűrűtopológiájú vezérlôjeles hálózat: szintén determinisztikus hozzáféréssel rendelkezik, hiszen
mindegyik intelligens eszköz csatolható. A jeltovábbítás módja megegyezik az elôzô kettôvel. A
jeltovábbítás alapelve az üzenetszórás (broadcast), mert egy, a sínre csatlakozó állomás által
generált jel minden csatlakozó eszközhöz eljut, szemben a terminálhálózattal, ahol kétpontos az
összeköttetés.
A gyűrűtopológiájú vezérlôjeles hálózatot általában sodort érpárral valósítják meg. Adatátviteli
sebessége 4-16 megabit/sec.

1.1.3.4 . Nagyvárosi hálózat (MAN, Metropolice Area Network)
A kiterjedés növekedtével a rendszerrel szemben támasztott követelmények is módosulnak. A

MAN kialakításának eredeti célja az volt, hogy a nagyvárosok forgalmát optimalizálni lehessen.
Ehhez értelem szerűen az adatok begyűjtésére, feldolgozására és kiértékelésére, valamint az
eredménynek a kiindulási helyre való visszajuttatására volt szükség. Ez megköveteli a nagy sebességű
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adatbevitelt és  -kivitelt, valamint azt, hogy a rendszer ne csak egyféle adattal legyen képes
hatékonyan dolgozni (pl. ne csak digitálissal, hanem analóggal is).

Tehát a MAN feladata, hogy integrált jellegű szolgáltatást nyújtson digitális átvitelen keresztül.
Erre pl. az ISDN alkalmas.

Jellemzôje, hogy nagy adatátviteli sebességgel (100 megabit/sec felett) rendelkezik és a hibaarány
kicsi, 10-9 nagyságrendű. Az átviteli közeg lehet réz, üvegszál, rádió- vagy mikrohullám, illetve
VSAT.

A nagyvárosi hálózat egyik tipikus példája az FDDI gyűrű. Ezt az alábbiak jellemzik:
•  kettôs optikai szálas hálózat;
•  nagy adatátviteli sebességgel rendelkezik;
•  gerinchálózatként funkcionál, azaz erre a gyűrűre egyedi terminálok, egyedi hálózatok, egyedi

számítógépek és összetettebb hálózatok is csatlakozhatnak.
•  adatátviteli sebessége 100 megabit/sec.

1.1.3.5 . Nagykiterjedésű hálózat (WAN, Wide Area Network)
Ennek különféle értelmezései léteznek:
•  nagy területen elhelyezkedô eszközök összekapcsolódó rendszere, azaz egyetlen nagy

számítógéphálózat, amely egyetlen cég, szervezet hatáskörébe tartozik;
•  egyedi hálózatok, lokális hálózatok és egyedi számítógépek összekötött rendszere. Ez a fogalom

rokon a világháló fogalmával, hiszen ott is hasonló szerkezet látható;
•  a nagykiterjedésű hálózat lokális hálózatoknak, autonóm számítógépeknek, autonóm

rendszereknek és számítógéphálózatoknak összekapcsolt rendszere.
A nagykiterjedésű hálózat fontosabb jellemzôi:
•  az összekapcsolt eszközök között nagy távolság van, jellemzôen 10 km-nél is több;
•  az adatátvitel sebessége 1-100 kbit/sec;
•  a bithibaarány 10-6-nál kevesebb, tehát viszonylag rossznak mondható;
•  az eszközök egymáshoz akár vezetékkel, akár anélkül csatlakoznak.

1.1.4 . Korai magán számítógéphálózatok

1.1.4.1 . A korai magán számítógéphálózatok kialakításának oka és módja
Ezek fejlesztését az USA hadügyminisztériuma kezdte meg. A fejlesztés kiindulási célja volt, hogy

egységbe fogja az egyes célterületek (pl. egyetemek, kutatóintézetek, kormányszervek, stb.)
számítógépeit. Ennek érdekében széles körben kapcsolták össze a számítógépeket.

1.1.4.2 . A korai magán számítógéphálózatok felépítése
Ezeknek az alapegysége a host, akik egymással kommunikálni szeretnének. A hostok között

kommunikációs alhálózatok tartják fenn a kapcsolatot. Az alhálózatban csomópontok helyezkednek el,
csomóponti gépekkel. Ezeknek feladata a kommunikálni kívánó hostok közti üzenetek továbbítása.

Két host között úgy zajlik a kommunikáció, hogy az elsô host a szabványos interface felületen
keresztül elindítja a másik host felé az üzenetet. Az üzenet több csomóponti gépen és átviteli
útvonalon halad keresztül; a két host között az összekapcsolás valamilyen algoritmus szerint zajlik.
Majd az üzenet az algoritmus által meghatározott útvonalon keresztül eljut a címzetthez.

A továbbiakban ezt a hálózati kialakítást vesszük alapul, mert a LAN, MAN és WAN hálózatok
ennek speciális változatai.

1.2 . Szabványok
Általános esetben is, ha valamilyen inhomogén rendszert kívánunk kialakítani, akkor szükség van
szabványok bevezetésére. Ez jelen esetben különösen igaz, hiszen itt sokféle felhasználó, software és
hardware működik együtt.
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1.2.1 . Szabványosítási szervezetek
•  CCITT (napjainkban: ITU, International Telecommunication Union): távbeszélô és távíró

technikával foglalkoznak. A tevékenységük nyomán  vált lehetôvé az emberi hang világméretű
átvitele. Ebbôl fejlesztették tovább a különféle típusú adatok világméretű átvitelét.

•  ISO (International Standard Oragnization): az alkalmazási oldalt (nyelvek, software-k, felületek,
stb.) kezdték szabványosítani. Innen jutottak el mintegy top-down módszerrel a fizikai jelfolyam
szabványosításához és a fizikai jelfolyam modellhez.

•  IEEE: a lokális hálózatokat szabványosították.
•  EIA: az interface-ket szabványosították.

1.2.2 . Szabványosítási irányzatok
A szabványosítás redukálódhat kizárólagosan a számítógépek avagy a távközlés szintjére, de

napjainkban már e két terület egyre inkább összefonódik.

1.3 . Architektúrális bevezetés

1.3.1 . Az architektúra elemei
•  rétegezett struktúra: ennek elemei a funkcióhalmazok, amelyeket az  adott rétegeknek meg kell

valósítani;
•  elemek, melyek a rétegezett struktúrát alkotják;
•  relációk, melyek az elemek között állnak fenn.

Ahhoz, hogy egy hálózat működését felügyelni lehessen, szükséges egy szabványos hardware-
software architektúra, amely biztosítja az egységes kommunikációt az elemek között. Ez esetünkben a
többszintű hierarchikus tervezési struktúra lesz.

1.3.2 . A többszintű hierarchikus tervezési struktúra kialakulása

1.3.2.1 . Fekete doboz elv
Adott két felhasználó. Ha ôk egy szobában ülnek és kommunikálni akarnak, akkor nincs szükség

kommunikációs hálózatra, mert köztük közvetlen kommunikáció tud kialakulni.
Ha a két, egymással kommunikálni kívánó felhasználó egymástól távol helyezkedik el, akkor egy

szolgáltató segítségére van szükségük ahhoz, hogy köztük a kommunikáció meg tudjon valósulni.
Ugyanakkor ha ez a kapcsolat már létrejött, akkor ugyanolyan módon tudnak egymással beszélgetni,
ugyanazokat a mondatokat tudják használni, mintha egy szobában ülnének. Tehát köztük nincsen
közvetlen csatorna, csak virtuális kapcsolat. Elônye, hogy a felhasználóknak nem kell tudniuk arról,
hogy a szolgáltató köztük a kapcsolatot milyen módon valósította meg, számukra ez egy fekete doboz
maradhat, hiszen ôk csak az egységes felületet látják a szolgáltatóból.

1.3.2.2 . Többrétegű, egymásbaágyazott struktúra felépítése
A szolgáltatót kívülrôl egy egységes, szabványos interface felület fedi. Ezen helyezkednek el a

szolgálat elérési pontjai. Ezekhez a pontokhoz csatlakoznak az egyes felhasználók és továbbítják
igényüket a szolgáltatásra. A felhasználó igényét érzékeli valami, ami a szolgáltató belsejében
helyezkedik el. Nevezzük ezt alszolgáltatónak. Ez az igényre erre reagál, kialakítja a kapcsolatot a
másik kommunikáló fél alszolgáltatójával. Ugyanakkor az alszolgáltató egy másik szempontból
tekinthetô felhasználónak is, tehát ez egy többrétegű, egymásbaágyazott struktúrát, úgynevezett
többszintű hierarchikus tervezési struktúrát eredményez.

Ekkor tehát van egy kiindulási szint és az egymásra épülô szintek bôvülnek különféle feladatokkal.
Ezeket aktív funkcionális elemeknek, entitásoknak tekinthetjük, melyek valamilyen feladat
megoldására szolgálnak és az alattuk levô hierarchiaszintet bôvítik.



Számítógéphálózatok Bevezetés

- 5 -

1.3.2.3 . Mintapélda a többszintű hierarchikus struktúrára: távbeszélô hálózatok
A szolgálat elérési pontja a fali csatlakozó. Az interface folyamat az, amilyen módon a szolgáltatás

igénybe vehetô (kagyló felemelése, a búgó hang kivárása, tárcsázás, stb.). A felhasználó számára
lényegtelen a szolgáltató belsô felépítése (kommunikáció az átviteltechnikai berendezéseken
keresztül).

1.3.3 . Távoli folyamatok kommunikációja
A felhasználó egy adatfeldolgozási művelet végrehajtását kezdeményezi. Ez a felhasználó és a

számítógép között egy interakciót jelent, aminek hatására elindul egy alkalmazói folyamat futása. Ez
gyakorlatilag tehát egy szolgálat igénybevételét takarja. Ezt a szolgálatot kérni kell, automatikusan a
szolgáltatás nem alakul ki. A futó alkalmazói folyamat hardware igénye és a rendelkezésre álló
hardware eszközök közti diszponálást a helyi operációs rendszer vezérli. Abban az esetben, ha az
alkalmazói folyamat teljes egészében le tudott futni a helyi számítógépen, stand alone folyamatról
beszélünk.

Ugyanakkor elôfordulhat, hogy a felhasználó (a továbbiakban: terminál) egy A rendszerrel áll
kapcsolatban és adatfeldolgozási művelet végrehajtását kezdeményezi. De ezt önmagában az A
rendszer nem tudja elvégezni, szükséges hozzá egy B rendszer is. Ahhoz viszont, hogy az A rendszer
egy X alkalmazói folyamata kommunikálni tudjon a B rendszer egy Y alkalmazói folyamatával, az
szükséges, hogy a két rendszer között legyen valamilyen hírközlô csatorna, valamint egy hardware-
software összetétel, ami támogatja a két rendszer közti kommunikációt. Ez egy egységes C folyamat,
amit mind az A, mind a B rendszer alá kell telepíteni. Az X és az Y folyamat belsôleg kommunikál a
saját C folyamatával és ezen két C folyamat között alakul ki a kommunikációs csatorna. Ez a C
folyamat egy speciális szolgáltató, egy alárendelt folyamat, aminek feladata, hogy támogassa két,
távoli folyamat egymás közti kommunikációját.

Ezt a C folyamatot struktúráltan kell megtervezni. Ez az alábbi szintek kialakítását jelenti:
1. bitek mozgatása. Ez az alapszolgáltatás. Ez önmagában is működôképes lenne, de a kezelése

nehézkes. Ugyanis ekkor az X és az Y folyamat feladata lenne figyelni olyan dolgokat, mint pl.
a szinkronizáció, ütemezés. Ezért célszerű ezt az alapszolgáltatást kiegészíteni.

2. A szint feladata, hogy bitsorokból álló értelmes egységeket, úgynevezett kereteket hozzon létre
és továbbítsa azokat. Ennek a szintnek az a problémája, hogy a csomópontoknál nem elegendô
csupán ez az egyetlen döntés, ott összetettebb döntések meghozatalára, pl. útvonalválasztási
algoritmus futtatására van szükség. Így további szintek hozzáadására van szükség.

Ezzel tehát látható, hogy a korábbiakban leírt többszintű hierarchikus tervezési struktúrát
alakítottuk ki a C folyamat belsejében.

Elmondható, hogy az A és a B rendszerben is van egy elsôrendű szolgáltató, aminek feladata egy
szolgáltatás biztosítása (jelen esetben a bitek mozgatása). Mivel ezek a szolgáltatások mindkét
rendszerben azonosak és közös interface-szel rendelkeznek, ezek összehúzhatók és belôlük egy fekete
doboz alakítható ki. Ez a szemléletmód különösen akkor elônyös, ha nem csupán az A és B
folyamatokról van szó, hanem ez kiegészül a C és D folyamatokkal is, amelyek csatlakoznak a
rendszerhez és ugyanazokat a feladatokat végzik (tehát bennük is van pl. egy elsôrendű szolgáltató).

Ugyanakkor a fenti modell kialakítása során a hangsúly az egymásbaágyazáson és nem az
egymásraépülésen van. Ezt a fenti modell nem tükrözi eléggé szemléletesen.

1.3.4 . Távoli felhasználók egymás közti kommunikációja
A felhasználók közti kommunikáció virtuális és nem közvetlen. Ahhoz, hogy az alkalmazások is

kommunikálni tudjanak egymással, egy egységes felületre és egy kommunikációs alrendszerre van
szükség. Utóbbi biztosítja a két kommunikáló fél között a kapcsolat kiépülését. A tényleges
kommunikáció az adatátviteli hálózaton keresztül zajlik.
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1.3.5 . A hierarchikus struktúra elemei
Válasszuk ki a rétegezett szerkezet egy tetszôleges rétegét, az N-edik fekete dobozt! Ennek

felületét az N-edik interface-nek nevezzük, ezen keresztül a szolgáltató elérhetô vagy a szolgáltató
szolgáltatást tud nyújtani. Az N-edik interface-n helyezkednek el az N-edik szintű szolgáltatási pontok
(SAP).

A szolgáltató feladata a kapcsolatok kialakítása, a két szolgálat elérési pontra nézve a kapcsolat
megvalósítása, azaz az N-connection létrehozása. A szolgáltató eredményeit az N+1-edik szintű
felhasználók használják. Ezen felhasználók között a kapcsolat virtuális, mondatokon keresztül zajlik
és szabályokkal korlátozott. Azon szabályokat, amelyek szabályozzák a két azonos szintű felhasználó
közti kommunikációt, protokollnak nevezzük. A protokoll az alábbi szabályfajtákat foglalja magába:
•  szemantikai szabályok: mit mondhatnak a kommunikáló felek;
•  szintaktikai szabályok: hogyan, milyen formában közölhetik mondandójukat a kommunikáló

felek;
•  sorrendi szabályok: milyen sorrendben mondhatják mondandójukat.

1.3.6 . Adatelemek
A hálózati architektúrák alapján adatelemek definiálhatók, amelyek szintén beágyazott szerkezetet

alkotnak.

1.3.6.1 . PDU (Protocoll Data Unit)
Az az elem, aminek segítségével a felhasználók tudnak egymással kommunikálni. Másképpen: ez

az a mondat, amit egymásnak mondanak.
A generálódott mondatok explicit kérés formájában az interface-n keresztül továbbítódnak a

szolgáltató belsejébe, az alszolgáltatóhoz. Az alszolgáltató ezt továbbítja a kommunikációban fogadó
fél alszolgáltatójának, ezáltal ez megint egy PDU-vá  vált. Ez így zajlik tovább, így alakul ki a
beágyazott szerkezet.

1.3.6.2 . SDU (Service Data Unit)
A generálódott mondatot, tehát azt az adategységet, amit az N-edik szintű felhasználó alakított ki,

egy az egyben odaadja az N-1-edik szintű szolgáltatónak, aki azt át is veszi, ez a szolgáltatásának
tárgya. Ezáltal amíg a mondat az N-edik szinten PDU-ként jelent meg, az N-1-edik szinten már SDU
lesz, de fizikailag nem történt rajta semmi változás (tehát az N-edik szintű PDU ugyanaz, mint az N-1-
edik szintű SDU). Abban az esetben, ha az N-1-edik szinten levô szolgáltató nem tudja az SDU-t elemi
módon továbbadni a fogadó fél szolgáltatójának, akkor az SDU elejére hozzáteszi a saját, N-1-edik
szintjének megfelelô adatokat, ezáltal az PDU-vá válik és azt továbbítja explicit kérés formájában az
N-2-edik szintű szolgáltató felé. (Tehát az N-1-edik szintű PDU-ból úgy lesz N-1-edik szintű SDU,
hogy az N-1-edik szintű szolgáltató a PDU elejére biggyeszti saját jellemzô adatait).

1.4 . Szolgálati modell

1.4.1 . Szolgálati primitívek
Ahogyan arról már korábban szó volt, a távoli felhasználók közötti kapcsolat kialakításában a

szolgáltató játszik nagy szerepet. Az ô feladata az, hogy a felhasználók által igényelt szolgáltatást
teljesítse. Ahhoz, hogy ezek a szolgáltatások meg tudjanak valósulni, szükség van egy bizonyos
kommunikációra, interakcióra a szolgáltató és a szolgáltatást kérô ügyfél között. Ez a kommunikáció
bizonyos szabványos elemekbôl, primitívekbôl áll. A primitívek fajtái:
•  Kérés primitív (Request primitive): ez a kezdeményezô felhasználó valamilyen kívánságát

továbbítja a szolgáltató felé. Ez a telefonos mintapélda esetében a telefonkagyló felemelését
jelenti.
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•  Bejelentés primitív (Indication primitive): a távoli felhasználót értesítjük arról, hogy vele valaki
valamilyen kapcsolatot akar létrehozni. Ez a telefonos példa esetében azt jelenti, hogy cseng a
telefon.

•  Válasz primitív (Response primitive): a távoli felhasználó reakciója a hozzá beérkezett kérésre.
•  Megerôsítés primitív (Confirmation primitive): a rendszer értesíti a kezdeményezô felhasználót

arról, hogy kérése teljesült-e.

1.4.2 . Összeköttetés alapú szolgálat
Jellemzôje, hogy a felhasználói adatok továbbítása elôtt szükséges, hogy a kommunikációs

csatorna kialakuljon.

1.4.3 . Mintapélda összeköttetés alapú kommunikációra: szállítási szintű interakciók

1.4.3.1 . Elsô szint: a kommunikációs csatorna kialakítása a felek között
1. T_CONN.req ( TSAP1, TSAP2, QOS, ...)

A kezdeményezô felhasználó a rendszertôl
kéri a szolgáltatás nyújtását. Ehhez meg kell
neveznie a két szolgálat-elérési pontot, amin
keresztül a szolgáltatás elérhetô, illetve meg
kell határoznia a szolgáltatás szintjét (QOS:
quality of service). Ezt vagy elfogadja
mindkét fél, vagy újrakezdôdik az igénylés.
Ez egy újabb kommunikációt igényel a
rendszer és a felhasználók között, aminek
neve negotiation.

2. T_CONN.ind (TSAP1, TSAP2, QOS, ...)
A kezdeményezô felhasználó által kiadott kérés
a rendszerben feldolgozásra kerül és a távoli
félnél egy indikációt eredményez.

4. T_CONN.conf (nyugta, indoklás, ...)
Ezt megkapja a kezdeményezô felhasználó.
Ebbôl értesül arról (pozitív nyugta esetén),
hogy a kapcsolat létrejött és
kommunikálhatnak.

3. T_CONN.resp (nyugta, indoklás, ...)
A kérést vagy elfogadja, vagy elutasítja a távoli
felhasználó. Ennek eredményét tárolja a nyugta,
ennek indoklását pedig az indoklás.

1.4.3.2 . Második szint: a két fél egymással kommunikál
Mivel a két felhasználó között csak virtuális kapcsolat van, ezért itt adatok nem továbbíthatók,

ehhez külön primitívek állnak a rendelkezésre.
1. T_DATA.req ( átküldendô adat )

A kezdeményezô felhasználó adatai csak
fizikai úton továbbíthatók.

2. T_DATA.ind ( átküldendô adat )

4. T_DATA.conf (  ) 3. T_DATA.resp (  )

1.4.3.3 . A csatorna felszabadítása
Mivel minden adat átment, a csatornára tovább nincs szükség. Ezt a kezdeményezô felhasználó

felszabadítja.
1. T_DISC.req (  ) 2. T_DISC.ind (  )

1.4.4 . Összeköttetés nélküli szolgálat
A két szolgálat-elérési pont között nem alakul ki elôzetesen csatorna, ennek ellenére adattovábbítás

lehetséges. Erre jó példa a hagyományos postai levelezés, amikor a mondandónkat megfogalmazzuk,
leírjuk, azt egy borítékba csomagoljuk és azt megcímezve feladjuk. Ekkor nem alakul ki
kommunikációs csatorna a két fél között, mégis biztosított az információ áramlása.
Ehhez az alábbi primitívek szükségesek:

T_UNITDATA.req ( TSAP1, TSAP2, QOS, adat )
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T_UNITDATA.ind ( TSAP1, TSAP2, QOS, adat )
Az összeköttetés nélküli szolgálat is lehet megerôsített és megerôsítés nélküli, attól függôen, hogy
van-e a felek között response és konfirmáció.

1.4.5 . Szolgáltatók és protokollok viszonya
Itt az a kérdés, hogy az N-edik szintű protokoll hogyan működik közre a szolgáltatás

biztosításában. Ehhez tekintsük az alábbi ábrát:

user 1 virtuális kapcsolat user2

N-edik szintű funkcionális N-edik szintű N-edik szintű funkcionális
egység protokoll egység

Annak érdekében, hogy a szolgálat nyújtható legyen, szükséges, hogy az N-edik szintű
funkcionális egységek az N-edik szintű protokoll alapján együtt tudjanak működni. Tehát a protokoll
feladata a szolgáltatás nyújtásának biztosítása.

1.5 . Nyílt rendszerek
A nyílt rendszer fogalmára nincsen egzakt definíció. Itt csak az írható le, hogy milyen módon kell

két felhasználóak egymással kommunikálnia ahhoz, hogy e kommunikáció más tagokkal is tudjon
bôvülni. Amely rendszer kielégíti mindezen feltételeket, alkalmas lesz arra, hogy nyílt rendszerként
funkcionáljon. Ezek a rendszerek az ISO által kifejlesztett OSI szabványnak fognak megfelelni és
ezáltal válnak nyílt rendszerré.
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1.5.1 . Az OSI hivatkozási modellje

1.5.1.1 . A hivatkozási modell ábrája

a szolgáltató határfelülete

alkalmazási réteg

alkalmazásorientált feladatok megjelenítési réteg

viszonyítási réteg

         interface

szállítási szolgálat rétege

csomagok rétege

hálózati működés feladatai hálózati szint

adatkapcsolási szint

fizikai összeköttetés szintje

1.5.1.2 . A hálózati működés feladatairól általában
Az alábbi szintek segítségével a hálózati architektúra teljessé válik. Ha ezt egy fekete dobozba

foglaljuk, akkor ez tartalmazza mindazon feladatokat, amiket a hálózat zavartalan belsô életével
kapcsolatban végre kell hajtani. A felhasználó ebbôl a szintbôl a jelölt interface-n keresztül nem lát
semmit, ettôl válik az architektúra hálózatfüggetlenné.

1.5.1.2.1 . A fizikai összeköttetés szintje
Ezen a szinten az adatok egy struktúrálatlan bithalmazként vannak jelen, aminek kezelése

összetettebb, ráépülô funkciókat igényel.

1.5.1.2.2 . Adatkapcsolati szint
Ez a szint a hálózati átviteli hibák feltárására, kijavítására és a javított adat továbbküldésére

alkalmas. Ennek érdekében a fizikai összeköttetés szintjének struktúrálatlan bithalmazából értelmes
részeket, úgynevezett kereteket vág ki.

1.5.1.2.3 . Hálózati szint
A kommunikációs alhálózat belsejében zajló eseményeket és feladatokat menedzseli. Például:

útvonalkeresés, forgalomirányítás, torlódás elkerülése, stb. Feladata annak biztosítása, hogy az
adategységek a forráscsomóponttól a nyelôcsomópontig eljussanak a kommunikációs alhálózaton
keresztül. Ugyanakkor nem feladata annak vizsgálata, hogy minden adatcsomag épen eljutott-e a
célállomásig és a nyelô a kapott adatcsomagokból az üzenetet össze tudja-e rakni. Azaz nem képes az
adatok értelmezésére.

1.5.1.2.4 .Csomagok szintje



Számítógéphálózatok Bevezetés

- 10 -

Itt történik meg annak az ellenôrzése, hogy minden adatrészlet egészben eljutott-e a címzettig és az
össze tudja-e rakni a kiindulási adatot.

1.5.1.2.5 . Szállítási szolgálat
Feladata, hogy kialakítsa a host-host közötti megbízható és gazdaságos adatátviteli csatornát.

1.5.1.3 . Az alkalmazásorientált feladatokról általában
Ezek nagyrészt a felhasználó munkáját támogatják azáltal, hogy egyes alkalmazásokat gyorsabban

és hatékonyabban tudnak megoldani. Ezek közül bizonyos rétegek el is hagyhatók, függôen az
architektúrától illetve a megvalósítani kívánt feladattól.

1.5.1.3.1 . Viszonyréteg
Feladata, hogy az alkalmazási folyamat vagy a felhasználó igényeinek megfelelôen létrehozzon

egy kapcsolatot a távoli felhasználóhoz vagy az alkalmazási folyamathoz, függetlenül attól, hogy a
csatornát a szolgáltató ténylegesen megvalósította, avagy sem. Tehát a viszonyréteg feladata, hogy a
szállítási szinten kialakult csatornán zajló kommunikációt masszívan támogassa.

1.5.1.3.2 . Megjelenítési szint
Biztonsági okokból szükség van az adatok konverziójára, kódolására, titkosítására. Ezt végezheti a

felhasználó is, de ehhez nyújthat támogatást a hardware-software architektúra is.

1.5.1.3.3 . Alkalmazási réteg
Ez egy interface-t biztosít a felhasználó számára, hogy a rendszer szolgáltatásait elérje. Mivel a

szolgáltató számtalan szolgáltatás biztosítására alkalmas, az alkalmazási réteg sok kis egységbôl áll
annak érdekében, hogy mindezen szolgáltatások a felhasználó számára könnyen elérhetôk legyenek.

1.5.2 . DPA és SNA protokollok
Léteznek egyéb, az OSI-tól eltérô protokollok is, de ezek nem terjedtek el nagy mértékben.

1.5.2.1 . DPA protokoll (Dot Protocoll Architecture)
Ez az OSI protokoll négy szintjét gyűjti össze. Hátránya, hogy kialakításakor nem gondoltak arra,

hogy milyen hálózaton fog a rendszer működni. Kialakították a TCP protokollt, ami alatt az IP
található, majd úgy gondolták, ezek egymással majd kommunikálni tudnak minden hálózaton. Ennek a
megoldásnak egy módosított változata a hibrid TCP/IP protokoll.
1.5.2.2 . SNA protokoll

Az IBM hálózati architektúrája. Kiinduláskor 1 domain-es rendszer volt, ez fejlôdött 7 domain-es
rendszerré, hogy nagyobb mértékben hasonlítson az OSI architektúrára. Ugyanakkor megmaradt az a
tendencia, hogy az SNA protokollok csak önmagukkal kompatibilisek, más protokollal nem.
1.5.2.3 . Az OSI, DPA és SNA protokollok összehasonlítása

OSI DPA SNA
7 Alkalmazási Transaction services
6 Megjelenítési Process / appliaction Presentation services
5 Viszony Data flow control

Host - host
4 Szállítási TCP, UD protokollok Transport control
3 Hálózati Internet Path control
2 Adatkapcsolati Network access Data link control
1 Fizikai definiálatlan halmaz Physical control
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2. FIZIKAI ÖSSZEKÖTTETÉSEK - ADATÁTVITEL

2.1 . Az adatátvitel kommunikációs modellje
Az információforrás a továbbítani kívánt információt a bemeneti berendezésre juttatja, ami ebbôl a

bemeneti jelet állítja elô. A bemeneti jel az átviteli berendezésre kerül, ami a bemeneti jelbôl az
elküldött jelet készíti el. Az elküldött jel az átviteli közegbe jut, ami zajjal, torzítással terhelt. Az
átviteli közegen keresztüljutott jel a vett jel lesz, ami az átviteli berendezésen keresztül haladva
kimeneti jellé alakul át. A kimeneti jelet a kimeneti berendezés veszi át és az így jut az
információnyelôbe.

2.2 . Az adatátvitelhez szükséges fogalmak jegyzéke
2.2.1 . Fogalmak, melyek a két kommunikáló egység közti adatok átviteléhez tartoznak

•  Adat: tények, fogalmak, utasítások olyan egyezményesen ábrázolt alakja, amely alkalmas arra,
hogy emberek vagy automatikus eszközök továbbítsák, értelmezzék, feldolgozzák.

•  Információ: az ember által az adathoz konvenciók útján rendelt jelentések összessége.
•  Jel: egy fizikai mennyiség idôbeni megváltozása, amely információt hordozhat adat

formájában. Például feszültség megváltozása, valamilyen kódolás szerint.
∗  Analóg jel: folytonos jel.
∗  Digitális jel: diszkrét jel.

•  Analóg adat: olyan adat, amely egy adott idôintervallumban folytonos értékekkel rendelkezik.
•  Digitális adat: olyan adat, amely diszkrét értékekkel rendelkezik.
•  Jelzés vagy adatkódolás: adatnak jelre való ültetése fizikai átviteli közegen való

továbbíthatóság érdekében.
∗  Analóg jelzés: analóg adatok jelre való ültetése.
∗  Digitális jelzés: digitális adatok jelre való ültetése.

•  Átviteli közeg, mely lehet vezetékes és vezeték nélküli
•  Összeköttetés két kommunikáló egység között, mely lehet

∗  közvetlen és közvetett;
∗  vezetékes (hardwire): csavart érpárral, koaxiális kábellel, fénykábellel, stb.
∗  vezeték nélkül (softwire): levegôvel, vákuummal, stb.
∗  kétpontos (point to point): ennek egységei az alábbiak:

Adó / Vevô Átviteli közeg Erôsítô / ismétlô Átviteli közeg Adó / Vevô

∗  többpontos (multipoint): ennek egységei az alábbiak:

Adó / Vevô Adó / Vevô Adó / Vevô Adó / Vevô

      Átviteli közeg Erôsítô / ismétlô    Átviteli közeg

∗  szimplex, félduplex és duplex.

2.2.2 . Fogalmak, melyek a két kommunikáló egység közti jeltovábbításhoz tartoznak
•  Jelek viselkedése az idôtartományban

∗  folytonos, diszkrét és periodikus jelek;
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∗  amplitúdó, frekvencia, fázis.
•  Jelek viselkedése a frekvenciatartományban

∗  négyszögjel, periodikus és nem periodikus jel spektruma;
∗  abszolút sávszélesség, effektív sávszélesség.

2.3 . Egy adatátviteli rendszerben elvégzendô feladatok
•  az átviteli rendszer hatékony kihasználása;
•  csatolás az átviteli rendszerhez;
•  jelek generálása;
•  szinkronizáció;
•  információcsere lebonyolítása;
•  hibajelzés és hibajavítás;
•  forgalomszabályozás;
•  címzés;
•  út-vonalkijelölés, forgalomirányítás;
•  hibás állapotokból való kikerülés, felépülés;
•  üzenetek azonos formára hozása;
•  védelem;
•  a rendszer menedzselése.

2.4 . Milyen kérdéseket vet fel két eszköz kommunikációja?
•  Milyenek legyenek azok a jelek, amelyek a két berendezés között az információt hordozzák?
•  Milyen legyen az adatátviteli közeg, hogy biztosítani lehessen a leginkább alakhű jelátvitelt?
•  Hogyan tudja a vevô a vett jelbôl rekonstruálni a továbbított információt?

2.5 . Az adó oldali jelgenerelálás vizsgálata
2.5.1 . Periodikus jelek vizsgálata

A periodikus jel a Fourier-sorfejtés révén biztosítja azt, hogy egyszerű kapcsolat írható fel a jel
idôtartománybeli és frekvenciatartománybeli viselkedése között. A periodikus jelek többféle módon
írhatók fel.

2.5.1.1 . Periodikus jelek reprezentációja szinusz és koszinusz segítségével

s t nft ftnA A Bn
n

n
n

( ) cos sin .= + +
=

∞

=

∞

∑ ∑0
0 0

2 2Π Π

Ez a leírási mód az idôtartománybeli és frekvenciatartománybeli viselkedést együttesen tükrözi.
Lehetôséget nyújt annak leírására, hogy a frekvencia egyes diszkrét értékeinél az amplitúdók (An és
Bn) milyen értékeket vesznek fel.

2.5.1.2 . Periodikus jelek amplitúdó - fázis reprezentációja

s t ftnC Cn
n

( ) sin( ).= + +
=

∞

∑0
0
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A frekvencia függvényében, diszkrét frekvenciaértékeknél a Cn amplitúdó, illetve a frekvencia
változását tükrözi. Adatátviteli szempontból ez a leghatékonyabb ábrázolási forma, mert adatátvitel
esetében általában teljesítményekkel számolunk. A fenti összefüggés magában foglalja az elôzô két
ábrázolási is, hiszen itt használható az alábbi átszámítási módszer:

n n nC A B= +2 2 .
Abban az esetben, amikor az amplitúdót ábrázoljuk a frekvencia függvényében, ki kell jelölni egy

alapfrekvenciát és ennek n-szereseit kell felmérni a frekvenciatengelyen. Az alapfrekvenciát nevezzük
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alapharmonikusnak, ennek egész számú többszöröseit felharmonikusoknak és ezt az ábrázolási módot
spektrális felbontásnak.

2.5.1.3 . A jelek exponenciális ábrázolása

st eDDnn()+ ∑00

Ez három dimenziós ábrázolást jelent.

2.5.2 . Jelek és spektrumok vizsgálata

2.5.2.1 . Jelek és spektrumaik

2.5.2.2 . A periódusidô változtatásának hatása a jelek spekturmára
•  Szinuszhullám

∗  Periódusidô növelése: az f=1/T helyen levô egyetlen spektrumvonal a nulla felé
tolódik el.

∗  Periódusidô csökkentése: az f=1/T helyen levô egyetlen spektrumvonal a végtelen
irányába tolódik el.

•  Négyszöghullám
∗  Periódusidô növelése: az amplitúdó nem változik, de f1 a nullához tart. Ez egy

zsugorítást jelent a vonalspektrumban, így a burkológörbe gradiense nô.
∗  Periódusidô csökkentése: az amplitúdó nem változik, de f1 a végtelenhez tart. Ez egy

nyújtást jelent a vonalspektrumban, így a burkológörbe gradiense csökken.
•  Szabálytalan négyszöghullám

∗  Periódusidô növelése: az amplitúdó nem változik, de f1 a nullához tart. Ez egy
zsugorítást jelent a vonalspektrumban, így a burkológörbe gradiense nô.

∗  Periódusidô csökkentése: az amplitúdó nem változik, de f1 a végtelenhez tart. Ez egy
nyújtást jelent a vonalspektrumban, így a burkológörbe gradiense csökken.

•  Idôkorlátos aperiodikus jel
∗  Periódusidô növelése: az amplitúdó nem változik, de f1 a nullához tart. Ez egy

zsugorítást jelent a vonalspektrumban, így a burkológörbe gradiense nô.
∗  Periódusidô csökkentése: az amplitúdó nem változik, de f1 a végtelenhez tart. Ez egy

nyújtást jelent a vonalspektrumban, így a burkológörbe gradiense csökken.



Számítógéphálózatok Fizikai összeköttetések

- 14 -

Ennek kapcsán elmondható, hogy a jel spektrumának megszabásával meghatározzuk az átviteli
rendszer tulajdonságait is annak érdekében, hogy alakhű jelátvitelhez jussunk.

2.5.3 . Milyen spektrális követelmények támaszthatók az átviteli közeggel szemben?
Ahhoz, hogy a jeltovábbítás hatékony legyen, ismerni kell az átviteli közeg tulajdonságait. Ideális

az lennek, ha az átvitel torzításmentes lenne. Ehhez az szükséges, hogy az átviteli közeg tetszôleges
darabját kivágva egy ideális négypólushoz jussunk, aminek bemenetén és kimenetén ugyanaz a
feszültség mérhetô. Ezzel szemben a valós négypólusok egy RLC-körrel helyettesíthetôk. Ennek
következtében a négypólus bemeneti és kimeneti teljesítménye nem egyezik meg, mert a teljesítmény
egy része disszipálódik, továbbá a rendszerre adott jel is torzulást szenved.

Az átvitt jel Bode-diagramja:
    A

    -3dB

f/f0

sávszélesség

ahol a dB értelmezései:
•  teljesítmény vizsgálatánál: 10logP2/P1
•  amplitúdó vizsgálatánál: 20logU2/U1

A négypólus tehát gyakorlatilag aluláteresztô szűrôként funkcionál. Ezért meg kell határozni azt a
frekvenciatartományt, ahol még torzítatlan a jelátvitel. Ez a sávszélesség. A jeleket a sávszélességen
belül célszerű továbbítani. Ezért szükséges annak vizsgálata, hogy az átvitel követelményeit kell-e
módosítani a sávszélesség miatt. Ugyanis a sávszélességen kívül a spektrumok erôsen csillapodnak,
így nem lesz alakhű a jelátvitel és a vevônek nehézségei lesznek a jel rekonstrukciója során. Emiatt
vizsgálni kell a frekvencia függvényében a spektrumok teljesítményét.

A fenti ábra mutatja, hogy az egyes alapharmonikusok és felharmonikusok mekkora teljesítményt
hordoznak. Az effektív sávszélesség a jel spektrumának az a szűk frekvenciatartománya, amelyben a
jel energiatartalmának döntô része összpontosul. Beszélhetünk abszolút sávszélességrôl is, ami a jel
spektrumának teljes frekvenciatartománya.

Elmondható, hogy olyan jelet kell elôállítani, aminek az effektív sávszélessége az átviteli közeg
sávszélességébe belefér. Abban az esetben, ha a jel effektív sávszélessége pontosan akkora, mint az
átviteli közeg sávszélessége, alapsávú jelátvitelrôl beszélünk. Ha a jel effektív sávszélessége nagyobb,
mint az átviteli közeg sávszélessége, akkor nem alakhű a jelátvitel. Ha a jel sávszélessége kisebb, mint
az átviteli közeg sávszélessége, akkor az is elôfordulhat, hogy még más jelek is beleférnek az átviteli
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közegbe. Ekkor az átviteli közegben csatornák alakíthatók ki. Ennek az eljárásnak neve
frekvenciamultiplexelés vagy frekvencianyalábolás.

Szükség lehet arra is, hogy a jelek alakját megváltoztassuk annak érdekében, hogy a jel igényelt
sávszélessége lecsökkenjen. Ez az eljárás a jelalakítás.

2.6 . A vevô oldali jelrekonstrukció feladatai
A vevô a beérkezett jelet mintavételezi és ennek alapján dönt az amplitúdóról. A mintavételezés

periodikus idôközönként történik.

2.6.1 . A jelátviteli sebesség hatása a jelátvitel minôségére
Jelátviteli sebesség Átvitt felharmonikusok darabszáma

300 bit/sec 80
600 bit/sec 40
1200 bit/sec 20
2400 bit/sec 10
4800 bit/sec 5
9600 bit/sec 2
19200 bit/sec 1

2.7 . Analóg és digitális adatátvitel

2.7.1 . Az analóg és digitális adatátvitelhez kapcsolódó fogalmak
•  Adat: jelentéssel bíró entitás.

∗  Analóg adat: olyan adat, amely egy adott idôintervallumban folytonos értékekkel
rendelkezik.

∗  Digitális adat: olyan adat, amely diszkrét értékekkel rendelkezik.
•  Jelzés vagy adatkódolás: adatnak jelre való ültetése fizikai átviteli közegen való

továbbíthatóság érdekében.
∗  Analóg jelzés: analóg adatok jelre való ültetése.
∗  Digitális jelzés: digitális adatok jelre való ültetése.

•  Jel: egy fizikai mennyiség idôbeni megváltozása, amely információt hordozhat adat
formájában. Például feszültség megváltozása, valamilyen kódolás szerint.

∗  Analóg jel: folytonos jel.
∗  Digitális jel: diszkrét jel.

•  Átvitel: adatok közlése jelek továbbítása és feldolgozása által.
∗  Analóg átvitel: analóg jelek átvitele a jelek jelentésére való tekintet nélkül.
∗  Digitális átvitel: jelek átvitele azok tartalmának figyelembevételével.

2.7.2 . Hogyan hat a sávszélesség a digitális jelre?
A nagyobb sávszélesség alakhűbb jelátvitelt eredményez. A korlátozott sávszélesség torzítja az

átvinni kívánt impulzust és átviteli hibákat okoz.

2.7.3 . A közvetlen és a közvetett jelátvitel összehasonlítása

2.7.3.1 . Közvetlen jelátvitel
A közvetlen jelátvitel során az adó és a vevô között nincsen semmilyen eszköz, így a továbbított jel

nem szenved torzulást, a jel teljesítménye nem disszipálódik.
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2.7.3.2 . Közvetett jelátvitel
Közvetett adatátvitelnél a két kommunikáló fél között egyéb adatátviteli berendezések vannak. A

továbbítani kívánt jel teljesítményének egy része disszipálódik. Ezért elôfordulhat, hogy akkora a
jelteljesítmény-disszipáció, hogy a vevô oldalra egyáltalán nem érkezik hasznosítható jel.
Pontosabban a vevô oldalára nem érkezik annyi jel, amennyi az alsó küszöbértéket meghaladja. Ezért
szükséges az, hogy a jel teljesítményét erôsítôvel növeljük, hogy egyáltalán legyen minek
megérkeznie a vevô oldalára. Ekkor problémaként merül fel az, hogy a jellel együtt a zajt is erôsítjük,
így annak leválasztása válik szükségessé.

Meghatározható, hogy egy jel milyen maximális távolságra juttatható el annak alapján, hogy
mekkora teljesítménnyel juttatjuk be a hálózatba, illetve hogy mekkora a hálózaton belül a zajterhelés.

Analóg közvetett jelátvitel esetén erôsítôket alkalmazunk. Ezáltal a jel-zaj arány csökken, azaz nô a
zaj.

Digitális közvetett jelátvitel esetében jelismétlôket alkalmazunk, aminek segítségével minden
eszköz kimenetén zajmentes jelet kapunk, ez jut tovább és erre szuperponálódik újabb zajmennyiség.

2.7.4 . Analóg és digitális átvitel módjai

Analóg adat Telefon Analóg jel

Digitális adat Modem Analóg jel

Analóg adat Codec (A/D átalakító) Digitális jel

Digitális adat Digitális adó Digitális jel

A digitális adónál elmondható, hogy egy egyszerű digitális jel csak kis távolságokra továbbítható,
ezért szükségessé válik különféle meghajtók használata.

2.8 . Zavarok és zajok
Mivel a valódi négypólus egy RLC-körrel modellezhetô, ezért az átvitel frekvenciafüggô lesz,

aluláteresztô szűrô jelleggel. A nagyfrekvenciás komponensek jobban csillapodnak, így a jel jobban
torzul, másképpen fogalmazva az éles sarkok, hirtelen ugrások eltűnnek.

Az RLC-helyettesítôképben szereplô valós elemek által okozott torzulás a csillapítás. Azt, hogy a
jelalak hogyan változik meg azalatt, mialatt áthalad a jelátviteli közegen, a csillapítási torzítás
határozza meg. A késleltetési vagy fázisugrás torzítás rámutat, hogy az azonos jelspektrumban levô
komponensek azonos távolságot különbözô idô alatt tesznek meg. Így elôfordulhat, hogy a lassabban
és gyorsabban haladó jelkomponensek interferálódnak. A fázisugrási torzítás grafikonja:

δ

     frekvencia
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2.8.1 . A zajok fajtái

2.8.1.1 . Termikus vagy fehér zaj
Ez frekvenciafüggetlen zaj, ahol a jelteljesítmény a kT összefüggéssel írható le, ahol k a

Boltzmann-állandó, T pedig az abszolút hômérséklet. Mivel ez egy frekvenciafüggetlen zaj, így a
teljesítmény eloszlása a frekvenciatengely mentén egyenletes. Ennek ábrája a következô:

N

T1

T2

frekvencia

2.8.1.2 . Intermodulációs zaj
Ha a jel sávszélessége kisebb, mint az átviteli közeg sávszélessége, akkor az elôfordulhat, hogy

még más jelek is beleférnek az átviteli közegbe. Ekkor az átviteli közegben csatornák alakíthatók ki.
Ennek az eljárásnak neve frekvenciamultiplexelés vagy frekvencianyalábolás. Ilyenkor több, alapsávú
jelforrás működhet és szélessávú jelátvitelrôl beszélünk. Ekkor szükséges, hogy az alapsávot
áttranszponáljuk felsôbb tartományba. A moduláció során nemlinearitások jutnak érvényre, az eredô
spektrumban felharmonikusok alakulnak ki. Ugyanis a hasznosítható információt az  fc+fm illetve az
fc-fm frekvenciák hordozzák, az ezeken felül megjelenô fc+2fm, fc-2fm, fc+3fm, fc-3fm, ...komponensek
információt nem hordozó felharmonikusok. Ezek viszont a fentebbi és alsóbb sávokban megjelenve
szuperponálódnak az ott meglevô alapsávú jelforrás által kibocsátott jelekkel és kialakul az
intermodulációs zaj.

2.8.1.3 . Áthallás
A vezetékpár egyikében folyó áram feszültséget indukál a vezetékpár másik tagjában, ezáltal

áramot kényszerít rá. Avagy: a vezetékpár egyik tagjában kialakuló feszültségingadozás áramot hoz
létre a vezetékpár másik tagjában.

2.8.1.4 . Impulzuszaj
Ezek a természetben elôforduló nagy teljesítményű zajok.

2.8.2 . A zajok kiküszöbölésének módjai

2.8.2.1 . Termikus zaj
Nem küszöbölhetô ki, csak csökkenthetô.

2.8.2.2 . Intermodulációs zaj
Az átviteli rendszerben levô nemlinearitásokat kell csökkenteni például azáltal, hogy az erôsítôt

kizárólag a névleges működési tartományban üzemeltetjük.

2.8.2.3 . Áthallás
Árnyékolás és földelés segítségével csökkenthetô.
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2.8.2.4 . Impulzuszaj
Árnyékolás és földelés segítségével csökkenthetô, de mivel nagyon nagy energiájú zajról van szó,

így a legkisebb vezetékdarabon is hatni fog. Tehát hatása csak csökkenthetô, ki nem küszöbölhetô.

2.9 . Csatornakapacitás

2.9.1 . Zajmentes csatorna kapacitása - Nyquist formula

CBL22log

[bit/sec]
ahol B az átviteli csatorna sávszélessége [Hz]

L a hordozó jelszintek száma [darab]

Példa:

Az átvinni kívánt bitsorozat legyen az alábbi:
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1

Adatátvitel 2 jelszinttel:
1

0

Adatátvitel 4 jelszinttel:
11

10

01

00

Tehát a jelszintek számának megkétszerezésével a jelátvitel sebessége megduplázódik, a jelátvitel
ideje felére csökken.

Példa:

Ha B = 3100 Hz  és L = 2,   akkor C = 6200 bit/sec.
Ha B = 3100 Hz és L = 4,   akkor C = 12400 bit/sec.

2.9.2 . Zajos csatorna kapacitása - Shannon formula

CBN+log21

[bit/sec]

ahol 

N

 a  

zaj

 arányt jelenti.

2.10 . Analóg adatátvitel

2.10.1 . Telefonközpont felépítése
A telefon szolgálatelérési pontja a fali csatlakozó, csatornája a telefonkábel. Ha az elôfizetô olyan

kapcsolás kialakítását kéri, ahol a kommunikációban résztvevô másik fél is ugyanahhoz a körzethez
tartozik, akkor ennek a kapcsolatnak a kialakítása a helyi központ feladata. Ekkor létrejön egy
elôfizetôi hurok, ami nem más, mint egy áramkör az elôfizetô és a helyi központ között. Ez általában
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kettô vagy négy vezetékkel megvalósított, félduplex adatátvitellel rendelkezik. Adatátviteli jellemzôje
az alapsávos átvitel.

A központok között az adatforgalom átviteltechnikai berendezések segítségével zajlik. Itt
szélessávú az adatátvitel, úgynevezett trönkökön keresztül zajlik. Ennek során az egyik és másik
irányú adatátvitel szeparált, duplex.

2.10.2 . Modemek
Ahhoz, hogy digitális jeleket lehessen analóg eszközökkel továbbítani, modemekre van szükség.

Ezek a digitális jeleket képesek modulálni, aminek neve billentyűzés. Ennek sematikus ábrája a
következô:

Szabványos interface

Data terminal Data communication Nyilvános kapcsolt távbe-
szélô hálózat

  equipment            equipment

Digitális jelek Analóg jelek

2.10.3 . Billentyűzés
Ez egy digitális modulációt jelent, mert mindössze két jelszint áll rendelkezésre. A billentyűzés

módszerei az alábbiak lehetnek:

2.10.3.1 . Amplitúdó billentyűzés (ASK Ampliude Shift Keying)
Ennek során vagy van átvitt jel, vagy nincs. Az átvitt jel általában valamilyen periodikus jelet

jelent. Amikor nincsen átvitt jel, akkor nulla jelszint figyelhetô meg. Ennek során a kimeneten a
vivôjel teljes egészében megjelenik, tehát ennek a billentyűzési módnak az alkalmazása nagy energiát
igényel a következô két módszerrel szemben.

2.10.3.2 . Frekvencia billentyűzés (FSK Frequency Shift Keying)
Ekkor a modulálni kívánt jel f1 és f2 frekvenciákkal rendelkezik. A logikai egyes szinthez az f1, a

logikai nulla szinthez az f2 frekvencia tartozik, ahol általában f1>f2.

2.10.3.3 . Fázis billentyűzés (PSK Phase Shift Keying)
Itt a jel frekvenciája állandó, de a nulla-egy szintátmeneteknél a jel fázisa 180°-ot fordul.

2.10.3.4 . A billentyűzéssel elérhetô sebességek
•  Modulációs sebesség: megadja az idôegység alatti jelszint-változások számát. Jele M,

mértékegysége [baud].
•  Adatsebesség: idôegység alatt átvitt információegységek, bitek száma. Jele D, mértékegysége

[bit/sec].

Példa:

Az átvinni kívánt bitsorozat legyen az alábbi:
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1

Adatátvitel 2 jelszinttel:
1

0
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M = 2400 baud
D = 2400 bit/sec

Adatátvitel 4 jelszinttel:
11

10

01

00

M = 2400 baud
D = 4800 bit/sec

2.10.3.5 . Négyszintű amplitúdó moduláció (QAM Quadrature Amplitude Modulation)
Jelentôsége van annak, hogy mekkora a baudrate. Ugyanis ez minél nagyobb, annál keskenyebb

impulzusok vihetik át. Az adatsebesség nem növelhetô tetszôlegesen nagyra, ennek fizikai határai
vannak, a fázisszög egy határon túl (30°-nál kisebb fázisszög) már nem mérhetô. Ennek megoldása
olyan módon történik, hogy az egység sugarú körre 12 pontot vesznek fel egyenletesen, egymáshoz
képest 30°-os fázisszögben és az egység sugarú körön kívül felvesznek egy újabb kört és ennek
kerületére egyenletesen 4 pontot helyeznek el. Így jutnak a kívánt 16 ponthoz. Ilyen elgondolást a
közepes sebességű modemekben alkalmaznak.

2.10.3.6 . Smart vagy nagy sebességű modemek működési alapelvei
•  képesek arra, hogy a sávszélességet tágítsák azáltal, hogy a védelmi tartományban is

továbbítanak adatokat. Ennek segítségével nagyobb adatátviteli sebesség érhetô el.
•  adatok tömörítése;
•  a két modem között adatkapcsolat szintű összeköttetés jön létre. Tehát így tömörített adatok

továbbíthatók nagy biztonsággal. A modemek közti adatkapcsolat szintű összeköttetés a LAP-
M (Line Access Protocol for Modems) protokoll alapján zajlik. Ez egy bitorientált átvitel.

•  a modemek a vonal minôségét állandóan vizsgálják a bithibaarány figyelésével. Az átvitel
sebességét a vonal minôségének függvényében változtatják, rosszabb minôségű vonal esetén a
sebességet egy szinttel csökkentik, jobb minôségű vonalnál pedig egy szinttel növelik.

2.10.4 . Adatátviteli berendezések felépítése

Telefonvonal

TxD Modulátor Pufferszűrô Duplexer

RxD Demodulátor Határoló Vevô szűrô
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Vezérlés Vivô detektor

Terminál Modem

A duplexer feladata az, hogy ha csak két vezeték áll a rendelkezésünkre, akkor biztosítsa ezeken
keresztül is a kétirányú jelforgalmat. A vivô detektor feladata annak felmérése, hogy van-e jel egy
adott küszöbérték felett.

2.10.5 . Szabványos soros interface-k
A modem hálózati oldala szabványosított. A számítógépek és a terminálok között elvileg nem lehet

különbséget tenni az interface szempontjából. A hálózat, melyhez a modem csatlakozik, lehet kapcsolt
vagy bérelt. Ezek jellemzôi:

2.10.5.1 . Kapcsolat hálózat
A nyilvános kapcsolt távbeszélô hálózatban levô eszközök az igényeknek megfelelôen hozzák létre

a kapcsolatot a két felhasználó között. A kapcsolt vonal minôségen nem jó, ezért a modem feladata a
vonal minôségének állandó ellenôrzése.

2.10.5.2 . Bérelt hálózat
Ez egy biztosított szolgálat, aminek minôsége ezáltal az elôzônél jobb. A kapcsolt hálózat elvileg

kondicionált vonalat biztosít a felhasználó számára. Az adatok nagy sebességgel továbbíthatók.

2.10.5.3 . A soros interface fontosabb jellemzôi
•  mechanikai jellemzôk, aminek alapján a két berendezés összekapcsolása leírható.
•  villamos jellemzôk, amelyek leírják, hogy a csatlakozási pontok milyen villamos

paraméterekkel rendelkeznek. Az alapáramkörök feszültségvezérletek, egyes ipari
alkalmazásokban azonban vannak áram által vezéreltek is.

•  funkcionális paraméterek, amelyek leírják a jelek irányítását.
•  eljárási jellemzôk, amelyek meghatározzák, hogy az egyes egységek hogyan tudnak

együttműködni.

2.10.5.4 . Soros adatátvitel közeli gépek között
Ha a soros adatátvitel során mind a fogadó, mind a küldô fél azonos szabvány, nevezetesen az RS

232-es szabványt használja, miért nem lehet, hogy a két egységet összevonjuk? Ennek magyarázata az,
hogy a terminál a DTE, a modem pedig a DCE egységként funkcionál. Kommunikációs protokoll csak
a DCE-DTE kommunikációra van kiépítve, két DTE egység kommunikációjára nincs. Továbbá a
fizikai szinten vizsgálva a kérdést két DTE egység nem csatlakoztatható, hiszen két apacsatlakozó
egymásba nem helyezhetô.

A probléma áthidalható azzal, ha a két DTE egység közé egy null modemet helyezünk. Ennek
feladata, hogy biztosítsa a megfelelô vezetékek összekapcsolását, továbbá azt, hogy a kommunikáló
egységek értesüljenek egymás állapotáról. Ennek segítségével megoldható, hogy a két kommunikáló
fél egymást szinkronizálja, köztük szabályos duplex adatátvitel alakuljon ki.

2.10.5.5 . Soros adatátvitel távoli gépek között
Miután a két egység távol helyezkedik el, szükséges, hogy köztük minél kevesebb vezeték fusson.

Ezért olyan null modemet használunk, amelynek a fejében vannak az összeköttetések. Ezen modemek
önmagukat élesítik, így nem értesülnek a másik fél állapotáról.
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2.11 . Digitális adatátvitel

2.11.1 . A hálózatok csoportosítása
•  magán vagy nyilvános (kapcsolt vagy bérelt vonalas);
•  alapsávos vagy szélessávú átvitel;
•  kétpontos vagy többpontos összeköttetésű.

2.11.2 . Nyilvános, alapsávú, kétpontos hálózat
Ha szimmetrikus meghajtást alakítunk ki 15 méteres távolságon belül, akkor az RS 232

használható. Ha szimmetrikus meghajtást alakítunk ki 1 kilométeres távolságon belül, akkor az RS 422
használható. Aszimmetrikus meghajtás esetén az RS 423 alkalmazható. Abban az esetben, ha az
áthidalni kívánt távolság a fentinél nagyobb, az alábbi módszerek állnak a rendelkezésünkre a
probléma megoldására:

•  nem szabványos működési módot alkalmazunk;
•  szabványos működés esetén szükség van olyan speciális berendezésekre, amelyek lehetôvé

teszik a nagyobb távolságok áthidalását. Ezek a repeater-ek, ismétlôk.

2.11.3 . Nyilvános, alapsávú, többpontos hálózat
Az átviteli közeg sín, amelyre adó-vevô párokat helyezünk el. Az állomások között megfelelô

kapcsolóeszközök tartják a kapcsolatot. Ehhez az RS 485-ös eszköz szükséges. Ez lehetôvé teszi, hogy
1 kilométeren belül, egyetlen csavart érpárra 32 adó-vevôt tegyünk. Ezt elsôsorban az iparban
használják.

2.11.4 . Nyilvános, bérelt vonalon keresztüli, szélessávú, kétpontos hálózat
A két központ között az összeköttetést egy PCM csatorna biztosítja, ami kb. 2Mbit/sec adatátviteli

sebességet tesz lehetôvé. A kommunikáló feleknek ehhez kell megfelelô software-t használni. A
központ és a kommunikáló fél között kialakuló felület szabványos, G703-as szabványnak megfelelô.

2.11.5 . Nyilvános, szélessávú, többpontos hálózat

2.11.5.1 . Vonalkapcsolt vagy X21-es hálózat
A két központ között egy fizikai csatorna van, amin 64 kbit/sec sebességgel adatok továbbíthatók.

Ehhez a kommunikációhoz más eszközök, központok is csatlakozhatnak. Itt a szolgáltató feladata az,
hogy két távoli eszköz között digitális, adatátvitel célú kapcsolatot létrehozzon, aminek szabványa az
X21. Ez tehát egy digitális inteface ajánlás. Ez a felhasználói számítógé, a DTE és a közszlgáltatói
készülék, a DCE közötti hívásokat, valamint az azok kiadásához és törléséhez szükséges jelcseréket
secifikálja.

2.11.5.2 . Csomagkapcsolt hálózat
Ekkor az információ csomópontokon halad keresztül; az adat tárolódik és továbbítódik.

2.12 . Adatkódolás

2.12.1 . A jelelemek fajtái
Ekkor a bináris adategységhez egy diszkrét feszültség-impulzust, jelelemet rendelünk. A jelelemek

fajtái:
•  unipoláris: csak pozitív és nulla feszültségszintet használunk;
•  poláris: a pozitív és negatív feszültségtartományból ugyanakkora területet használunk;
•  bipoláris: mind a pozitív, mind a negatív feszültségtartományból, mind a nulla szintrôl

veszünk értékeket.
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2.12.2 . A sikeres értelmezhetôséghez szükséges követelmények
A vett jel sikeres értelmezhetôségét az alábbi tényezôk határozzák meg:
•  adatsebesség;
•  jel / zaj viszony;
•  sávszélesség;
•  adatkódolási vagy jelzési mód.

2.12.3 . A kódolással szemben támasztott követelmények
A kódolással szemben az alábbi követelményeket támasztjuk:
•  a kódoló olyan jelet állítson elô, amibôl a vevô az órajelet könnyen tudja elôállítani;
•  a küldött adatnak egyenáramú komponense ne legyen;
•  rendelkezzen valamiféle egyszerű hibavédelmi képességgel;
•  legyen könnyen realizálható.

2.12.4 . Kódolási eljárások
•  NRZ (non-return to zero): egyfázisú kód.
•  NRZI (non-return to zero inverse): nincsen átmenet a nullánál, csak az egynél.
•  Manchester vonali kódolás: kétfázisú kódot eredményez, mert egy bitidôben a jel magas és

alacsony szintű komponense is látható. 1 esetében high → low, míg 0 esetében low → high a
jelátmenet.

•  Differenciális Manchester kód: kétfázisú, ahol logikai nullánál van szintátmenet, logikai
egynél nincs.

•  Bipoláris NRZ vagy AMI kód: itt a cél az, hogy az integrált töltésmennyiség zérus legyen.
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Az átvinni kívánt bitsorozat legyen az alábbi:
1 0 1 0 0 1

Adatátvitel NRZ-vel:
1

0

Adatátvitel NRZI-vel:

1

0

Adatátvitel Manchester kóddal:
1

0

Adatátvitel differenciális Manchester kóddal:

1

0

Adatátvitel bipoláris kóddal:

1

0

-1

2.12.5 . A kódolási eljárások vizsgálata

2.12.5.1 . Az órajel visszaállíthatóságának szempontjából
A két távoli eszköz, mely egymással kommunikálni kíván, saját órajellel rendelkezik, melyek

frekvenciája nem feltétlenül egyezik. Ezért szükséges olyan jelek továbbítása, melyek segítségével az
eszközök szinkronizálhatók. Az elcsúszások elkerülése érdekében a vevôben egy PLL fáziszárt hurok
kerül kialakításra. Ennek szerepe az, hogy minden jelátmenetet ez érzékel, ennek segítségével tudjuk a
vevôt az adóhoz szinkronizálni. Erre a leginkább a Manchester kód alkalmas, hiszen itt mindig van
jelszintváltás.

A bipoláris NRZ esetén, hogy a sok azonos jel ne okozzon problémát, kialakították a HDB3
eljárást. Itt az adatot szándékosan rontják el, hogy kialakuljon benne jelszintváltás. Például, ha az
átvinni kívánt jelsorozat 8 darab nulla és elôtte egy pozitív 1 volt, akkor az átküldött adat a következô
lesz: 000(+)(-)0(-)(+). Abban az esetben, ha a 8 darab nulla elôtt egy negatív egyes volt, akkor az
átküldött jelsorozat: 000(-)(+)0(+)(-)

2.12.5.2 . Sávigény szempontjából
Nagy távolságok áthidalására az NRZ és a bipoláris NRZ alkalmas.



Számítógéphálózatok Fizikai összeköttetések

- 25 -

2.12.5.3 . Hibajelzés szempontjából
Erre a Manchester vonali kódolás a megfelelô.

2.12.5.4 . Realizálhatóság szempontjából
Az NRZ-t egyszerű, míg például a Manchester-t nehéz megvalósítani.

2.13 . A digitális adatkommunikáció fajtái

2.13.1 . Digitális aszinkron adatátvitel
Két eszköz kommunikációja bitsorozatok átvitelén alapul. Ahhoz, hogy a vevô meg tudja

állapítani, hogy hol van egy üzenetsor kezdete és vége, különféle jelzési módszerekre van szükség.
A kódszó kezdetének megadására egy startbit áll rendelkezésünkre. Ez azt jelenti, hogy

alapállapotban, amikor nem zajlik adatforgalom a két eszköz között, a feszültség egy mark-szinten, a
logikai egyes szintjén áll, majd ebbôl nullába billen és megkezdôdhet az adatok átvitele. A karakter
átvitelének végét egy stopbit jelzi. Ekkor a feszültség szintje felemelkedik a mark-szintre, ott
stabilizálódik, majd onnan kezdôdhet a következô startbit és az adatok átvitele. Ennek ábrája:

startbit karakterek stopbit     startbit

Az ilyen adatátvitelt aszinkron startbites-stopbites adatátvitelnek nevezzük. Ez egy alapvetô
adatátviteli forma,  elsôsorban kis hálózatokban, ipari célok megvalósítása érdekében alkalmazzák.
Az, hogy az adatokat keretbe foglaljuk, nemcsak az adatkommunikáció szintjén, hanem például a
szállítási szinten is megjelenik.

2.13.2 . Digitális szinkron adatátvitel
Itt a két kommunikáló berendezés folyamatosan küld egymásnak jeleket. Ez nem feltétlenül jelent

adatot, hanem jelenthet szinkronizáció jeleket is. Itt a szinkronizáció a rendszer alapképessége, a
berendezések között állandó fázis- és frekvenciaszinkron van azáltal, hogy köztük minden
idôpillanatban haladnak jelek.

A vevôberendezés számára nem jelent nehézséget annak felismerése, hogy most adat vagy
szinkronizáló jel érkezett, ugyanis a szinkronizáló jel egy speciális, jól felismerhetô karaktersorozat.
A vevô a vett karaktereket egy shiftregiszterbe helyezi és annak tartalmát vizsgálja. Ha a tartalomban
felismerni véli a szinkronizációs karaktert, akkor tudni fogja, hogy az ezt követô összes bitnyolcas
adatkaraktereket jelent és az adatkarakterek között nincs szünet.

2.14 . PCM rendszer
A beszéd átviteléhez digitális átviteli módok állnak rendelkezésünkre, amihez a szükséges

feltételeket különleges berendezés biztosítja. Ez a CODEC. Ezen átalakító az emberi beszédet digitális
formába hozza és lehetôvé teszi az ilyen módon történô továbbítást. Ehhez impulzus kód modulációra,
PCM (Pulse Code Modulation) van szükség.

2.14.1 . A PCM lépései
Az analóg jelbôl elôször mintát kell venni. Ezek után a mintavételezett jelet 4KHz-es részekre

daraboljuk. Minden darabra egy szélessávú szűrôt alkalmazunk. A Nyquist mintavételezési tétel
alapján a 4KHz-es részekre bontás 8000 minta vételét jelenti másodpercenként, ami azt jelenti, hogy
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125µs-onként kell mintát venni. A mintavételezett jelet kvantáljuk. A kvantálási lépcsôk számával
egyenesen arányos az átvitt adat pontossága. A kimeneti vonalakra tehát a kvantált jel kerül.

A valóságban 256 kvantálási szint áll rendelkezésünkre, ami 8 bitben történô ábrázolást tesz
szükségessé. Így végül 64 Kbit/sec adatátviteli sebességhez jutunk.

2.14.2 . A PCM rendszerek hierarchiája
•  adatmultiplexer: 1 darab, 64 Kbit/sec adatátviteli sebességű csatorna;
•  primer multiplexer: 64 Kbit/sec adatátviteli sebességű csatornákból 32 darabot fog össze, így

az elért adatátviteli sebesség 2 Mbit/sec;
•  szekunder multiplexer: 4 darab primer multiplexert összefogva 8.448 Mbit/sec adatátviteli

sebesség érhetô el;
•  tercier multiplexer: 4 darab szekunder multiplexer összefogásával 32.386 Mbit/sec adatátviteli

sebesség érhetô el.

2.15 . Nyalábolás vagy multiplexelés
A multiplexelés célja, hogy a meglevô átviteli kapacitást jobban ki tudjuk használni azáltal, hogy a

szélessávú átvitel sávszélességét feldarabolva több csatornát alakítunk ki. Ilyenkor számos bemeneti
vonal jelét egyetlen kimeneti vonalra koncentráljuk és egyetlen csatornán továbbítjuk. Ez a rendszer
kifelé, a felhasználó szemszögébôl nézve transzparens, átlátszó.

2.15.1 . Frekvenciaosztásos multiplexelés (FDM Frequency Division Multiplexing)
Itt szükséges, hogy az alapsávú jelet feltranszponáljuk magasabb frekvenciatartományba. Ez

megfelelôen választott modulálójelek segítségével könnyedén elérhetô. Az adó oldal feladata, hogy a
jeleket analóg módon modulálja, ezeket összegezze és áthelyezze ezek frekvenciáját. A vevô oldal
feladata az, hogy a kompozit jelbôl a megfelelô részsávokat alkalmas sávszűrô segítségével
szétválogassa és a kapott jeleket demodulálja.

2.15.2 . Idôosztásos multiplexelés (TDM Time Division Multiplexing)
Ennek során az egyes csatornák bemenô jele a multiplexerre kerül. A multiplexer feladata az, hogy

a megfelelô bemeneti vonalakat a megfelelô kimeneti vonalakhoz csatolja. Ehhez egy forgókapcsoló
áll rendelkezésre, ami megadott szögsebességgel forog. Forgása során letapogatja a bemeneti
csatornák adatait és a megfelelô bemeneti csatorna adatát a megfelelô kimeneti csatornára teszi.
Ennek érdekében biztosítani kell, hogy minden csatornának azonos idôszelet jusson.

Ez a forgókapcsoló tehát az elsô bemenô vonalat az elsô idôszelethez, a második bemenô vonalat a
második idôszelethez stb. rendeli. Így létrejön egy idôszelet-sorozat, ami az elsô letapogatási sorozat
eredménye (tehát mialatt a forgókapcsoló egyszer körbefordult), létrejön egy második idôszelet-
sorozat, ami a második letapogatási sorozat eredménye, stb. Ezeket kereteknek nevezzük. A keret
tehát egy adatsorozat, ami egy letapogatás, a forgókapcsoló egy körülfordulása alatt keletkezik.

A kimeneti oldalra a keretek sorban érkeznek és a demultiplexer azokat sorban kiteszi a megfelelô
csatornákra. Ez viszont egy komoly együttműködést feltételez a multiplexer és a demultiplexer között.
Ugyanis szükséges az, hogy mindkét oldal forgókapcsolója azonos fázisban és azonos
szögsebességgel mozogjon. Így szinkron multiplexelés alakul ki a két eszköz között.

A TDM adó oldali pufferének mérete rendszerfüggô. Abban az esetben, ha a keret bitekbôl áll
össze, bitátlapolásos TDM-rôl, ha karakterekbôl áll össze, karakterátlapolásos TDM-rôl beszélünk.

2.15.2.1 . Az idôosztásos multiplexelés keretformái
2.15.2.1.1 . T1 kerettípus

Az AT&T alakította ki ezt a régebbi fajta megoldást, amit az USA-ban és Japánban használnak. Itt
24 csatornát nyalábolnak össze. A keret hossza 125µs, alatta 193 bit megy át. Ez 24•8+1 bitet jelent,
ahol az utolsó bit alternáló és azt a célt szolgálja, hogy a keretek egymástól elkülöníthetôk legyenek.

Az elérhetô átviteli sebesség 1.544Mbit/sec.
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Mivel ez egy szinkron átvitel, biztosítani kell a multiplexer és a demultiplexer együttműködését. A
szinkronizáció felül szükség van bizonyos szolgálati közlemények átjuttatására is. Ezért a keretbôl
bizonyos részt, nevezetesen az utolsó bitet tartják fenn erre a célra. Így az adatok csak 7 biten
kódolhatók, ami azt jelenti, hogy csak 27, azaz 128 kvantálási szint alakítható ki. Egy elemi
hangcsatorna adatátviteli sebessége 56 Kbit/sec.
2.15.2.1.2 . E1 kerettípus

A keret hossza 125µs, ezen 32 idôrés áll a rendelkezésre. Ebbôl 30 csatorna szolgálja az adatátvitel
célját, a fennmaradó két idôszelet közül az elsô szinkronizációs, míg a 17-dik kommunikációs célokat
szolgál. Az elemi hangcsatornákban 8 biten halad az adat, így 256 kvantálási szint alakítható ki.

2.15.2.2 . Statisztikus TDM
A letapogatási mechanizmus vizsgálja, hogy az adott bemeneti csatornán van-e hasznos adat. Ha

van, akkor azt továbbítja a hagyományos módon. Ha nincs, akkor arról a csatornáról nem vesz le
adatot. Emiatt a korábban leírt csatolási mechanizmus nem használható. Itt a keret mellet fel kell
tüntetni azt is, hogy ki a címzett. A vevô oldali multiplexer a cím alapján továbbítja a megfelelô
csatornába az adatot.
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3.  ADATKAPCSOLATI ÖSSZEKÖTTETÉS

A fizikai átvitelt nem tekinthetjük megbízhatónak, mert az adatátvitel során a továbbított adatok zajjal
terheltek. Az így kialakuló hibákat fel kell deríteni, valakinek ki kell javítani és a vevô számára a
helyreállított adatokat kell biztosítani. A fizikai átvitel tehát bizonytalan és tôle ezen hibák korrigálását
nem lehet elvárni. Ezért ki kellett alakítani az adatkapcsolati szintet, aminek feladata egy megbízható
szolgáltatás nyújtása azáltal, hogy egyéb tevékenységek elvégzését felvállalja.

3.1 . Az adatkapcsolati szolgálatok fajtái
3.1.1 . Összeköttetés nélküli szolgálat

•  összeköttetés nélküli adatkapcsolat nyugtázás nélkül: a fizikai átviteli közeg minôsége jó, az
adatátvitel rajta keresztül megbízhatóan zajlik, ezért az adó feltételezi, hogy az adatok egészében
és hibátlanul eljutnak a címzetthez, így nem is vár el nyugtázást az adatok megérkeztérôl.

•  összeköttetés nélküli adatkapcsolat nyugtázással: a fizikai átviteli közeg minôsége rossz, így az
adónak meg kell gyôzôdnie arról, hogy a továbbítani kívánt adatok egészben átértek-e.

3.1.2 . Összeköttetés alapú szolgálat
A két szolgálatelérési pont között ki kell alakulni egy összeköttetésnek, az adatátvitel csak ezek után

tud lezajlani, majd a kiépült kapcsolatot fel kell bontani.

3.2 . Keretezési módszerek
3.2.1 . Keretezés speciális karakterekkel

SOH HEADER STX TEXT ETX

SOH: Start Of Header STX: Start Of Text ETX: End Of Text
A vevô a vett adatokat egy shift-regiszterbe teszi és annak tartalmát állandóan  vizsgálja,

mintavételezi. Arra figyel, hogy a beérkezett kombináció megfelel-e valamelyik speciális karakternek. Ez
a módszer viszont azt jelenti, hogy sem a header, sem a text rész nem tartalmazhatja ezeket a speciális
karaktereket, oda csak nyomtatható karakterek kerülhetnek. Így az átvitel kódfüggô, úgynevezett végjelre
történô leállás.

Ha kódfüggetlenségre van szükség, tehát ha vezérlôkaraktereket is át kell vinni, akkor kettôs
karaktereket kell használni. Ehhez a DLE (Data Line Escape) kulcsszót használják.

DLE SOH HEADER DLE STX TEXT DLE ETX

A DLE hatása az, hogy „ne tégy semmit, olvasd be a következô karaktert és cselekedj annak
megfelelôen”. Az ilyen megoldás viszont a DLE-re érzékeny. Ezért az adó folyamatosan vizsgálja, hogy
mit kell kiadnia. Ha azt veszi észre, hogy a továbbítandó karakter a DLE, akkor egy DLE helyett kettôt ad
ki, azaz DLE DLE jelenik meg a kimeneten. Ennek segítségével tetszôleges kombinációjú karakterek és
tetszôleges karakterkombinációk továbbíthatók.

3.2.2 . Keretezés bitmintával
FLAGBITS 01111110 ADAT FLAGBITS 01111110



Számítógéphálózatok Adatkapcsolati összeköttetések

- 29 -

Itt is probléma lesz, ha a továbbítani kívánt adat a 01111110 bitmintát tartalmazza. Ezért az adó itt is
figyel és ha a 011111 bitmintát észleli és még nincs vége az adatátvitelnek, akkor a bitminta után
automatikusan beszúr egy nullát és folytatja az adást. A vevô vizsgálja a vett biteket és ha a 011111
bitminta után egy nullát érzékel ,akkor azt automatikusan kitörli. Ha  utána egyes van, akkor azt flag
bitnek érzékeli és az adatfolyam végeként fogja fel.

3.2.3 . Keretezés a vonali kódolás megsértésével
SD NN0NN0XX ADAT ED NN1NN1XX

SD: Start Delimiter (NN0NN0XX)
ED: End Delimiter (NN1NN1XX)
A bitsorozat átvitele vonali kódolással történik, a keret elejét és végét viszont más módon továbbítjuk.

A Start Delimiter kódolása:
N N 0 N N 0 X X

1

0

Az End Delimiter kódolása:
N N 1 N N 1 X X

1

0

3.2.3.1 . Keretezés byte-számlálással
Itt a header tartalmaz egy olyan speciális mezôt, amely az átküldött információ mennyiségét

tartalmazza byte-ban.

3.3 . Adatkapcsolati konfigurációk
3.3.1 . Topológia alapján
•  kétpontos adatkapcsolati topológia: itt csak a számítógép és egyetlen darab terminál van az átviteli

berendezésen Erre az egy csatornára csak ez a két eszköz kapcsolódik, más az ô kommunikációjukhoz
nem csatlakozhat.

•  többpontos adatkapcsolati topológia: a számítógépen kívül több terminál is tartózkodik ugyanazon
átviteli közegen.

•  alá / fölérendelt állomáshierarchia az adatkapcsolati topológiában: itt az egyedek között master-
slave kapcsolat van. A slave csak akkor kezdhet kommunikációba, ha a master erre felszólította, tehát
a kommunikáció irányítása a master feladata. Adatforgalom csak a master és a slave között folyhat,
két slave egymással közvetlenül nem kommunikálhat.

•  egyenrangú állomáshierarchia az adatkapcsolati topológiában: nincs kitüntetett szerepű állomás. Így
a közös elérésű erôforráshoz valamilyen osztott hozzáférési algoritmus biztosítja a csatlakozást.

3.3.2 . Duplexitás alapján
A duplexitás jelentésében megegyezik a fizikai szintű duplexitással. Elmondható, hogy az

adatkapcsolati szinten legfeljebb olyan, de inkább alacsonyabb szintű duplexitás valósítható meg, mint a
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fizikai szinten. Azaz ha a fizikai szint félduplex, akkor az adatkapcsolati szinten fullduplex átvitel nem
valósítható meg.

3.4 . Kétpontos adatkapcsolati vezérlés
Jelölje A az elsôdleges, master berendezést, míg a slave legyen B!
•  A egy szolgálati közleményt küld egy keret formájában B-nek, melyben azt felszólítja, lépjen vele

kapcsolatba. Ennek kódja az ENQ (enquire). A szolgálati közlemény tartalmazza azt is, hogy
milyen irányú legyen a kommunikáció: adatot kér B-tôl (adatbevitel) vagy adatokat szolgáltat B
felé (adatkivitel). Tehát az adatforgalom irányát mindenképpen A, a master szabja meg annak
alapján hogy a felette levô felhasználótól, usertôl milyen kérést kapott.

•  Ha B kész az adatátvitelre, egy ACK
jelet küld egy keret formájában A felé.

•  Ha az adatáramlás adatkivitel volt, akkor
A az átvinni kívánt adatot belerakja egy
keretbe és átküldi B fele.

•  B ellenôrzi a kapott adatot és ha az
helyes, nyugtázza.

•  Ha az adatáramlás adatbevitel volt, akkor
az ACK jel kiadása elmarad és B egy
keretben átküldi az adatokat A-nak. Itt
tehát az összeköttetés létesítése és az
adatátvitel átlapolódik.

•  A az összeköttetés lebontását az EOT (End Of Transmission) kiadásával kezdeményezi.

3.5 . Többpontos adatkapcsolati vezérlés
Ennek lépései megegyeznek a kétpontos adatátvitel lépéseivel, a különbség mindössze annyi, hogy a

kommunikáló feleknek meg kell egymást nevezniük és az üzenetet „szignálniuk” kell.
Az EOT jelentése itt az összeköttetés lebontásán felül az is, hogy a master figyelmezteti a slave-ket,

hogy a következô pillanatban kommunikáció kialakítására fogja valamelyiküket felszólítani.
A master állomás egy listát tart nyilván a slave-krôl. Ennek segítségével tudja ôket megcímezni. A

kommunikáció ekkor úgy zajlik, hogy a master sorban halad ezen lista elemein és mindig a következô
elemet szólítja meg. Ez a roll-call polling üzemmód. Ha a különféle terminálok különféle prioritással
rendelkeznek, akkor az azonosítók a listában többször szerepelnek.

3.6 . Adatkapcsolati hibavédelem
3.6.1 . FEC( Forward Error Correction)

Az átvitt üzenetre hibajavító kódolást alkalmaznak.

3.6.2 . ARQ (Automatic Repeat Request)
A dekódoló a kapott üzenetet dekódolja és ha nem tudja értelmezni, akkor egy ismétlést kér a

kódolótól. Ez az alábbi feltételek teljesültekor végezhetô csak el:
•  amíg a pozitív nyugta a vevô felôl meg nem érkezik, az adatot a kódoló oldalán tárolni kell;
•  az adategységeket azonosítani kell, ami a header-ben, sorszámozással történik. Ez egy modulo p-

sorszámozás, ami azt jelenti, hogy a számok egy idô után ismétlôdnek. Ezt elkerülendô, egy
körben nem p, hanem p-1 darab adatot küldenek át.

3.7 . Adatkapcsolati forgalomszabályozás
Mivel a fizikai szint nem biztosít számunkra megbízható adatátvitelt, szükséges az adatkapcsolati szint

kiépítése. Ennek feladata az, hogy a hibamentes adatátvitelt garantálja a felhasználók számára. A
hibamentes működés egyik feltétele a forgalomszabályozás.
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Az adó A berendezés kereteket küld a vevô B berendezés felé. A vevô berendezésben a legnagyobb
prioritással az a folyamat rendelkezik, amelyiknek feladata az átviteli közeg állandó vizsgálata. Ez a
folyamat tehát a csatornát figyeli állandó jelleggel és onnan veszi le az adatokat. A megérkezett adatoknak
a szabad pufferterületbôl helyet foglal és ott tárolja ôket. Így tehát az operatív tárból egy átmeneti puffert
készít. Az operatív tár korlátos volta miatt az átmeneti puffer is korlátos méretű lesz és elôfordulhat, hogy
az átmeneti puffer betelik. Az alkalmazói folyamat feladata annak megoldása, hogy a számára érkezett
adatokat a pufferbôl kivegye.

Ha az adatoknak a pufferbe kerülése és a kivétele azonos sebességgel zajlik, akkor nincsen probléma.
Ehhez az szükséges, hogy a helyi operációs rendszer az adatok pufferbe tételét és onnan kivételét
postaláda-mechanizmussal szervezze.

Abban az esetben, ha az alkalmazói folyamat nem tudja kellô sebességgel kivenni a pufferbôl az
adatokat, a szabad pufferterület mérete csökken. Miután betelt az átmeneti puffer, az adatok elvesznek,
mert a vevô nem tudja ôket hova tenni és egyszerűen eldobja ôket. Ez ellentmond az adatkapcsolat
kialakításának alapvetô céljával, miszerint itt biztonságos adattovábbítást kell megvalósítani. Abban az
esetben, amikor a vevô folyamat nem eldobja az adatot, hanem a legrégebben pufferben levôre tölti rá,
szintén ellentmond az adatbiztonságnak.

Ezért a vevô köteles értesíteni az adót arról, ha az adás sebessége neki nem felel meg és kérnie kell,
hogy az adó csökkentse az adás sebességét. Ezt a mechanizmust forgalomszabályozásnak nevezzük, ami
megköveteli az üzenetek azonosítását, sorszámozását.

3.7.1 . „Küld és vár” (Stop and wait) adatkapcsolati forgalomszabályozás
Az adó elküldi a vonalon az adategységet, amit a vevô fogad. A vevô megvizsgálja, hogy van-e helye a

pufferben. Ha van, küld egy elfogadó jelet (ACK) az adó fele, aki ennek hatására küldi a következô
adatcsomagot. Itt a vevô nem az átvitel hibamentességét vizsgálja, hanem azt, hogy van-e még helye a
pufferben. Ez egy robosztus módszer, mert teljes egészében biztosítja, hogy a vevô puffere nem tölthetô
túl.

A stop and wait módszer ábrázolása:

Adó: adat1 adat2 adat2 adat3 adat4

Vevô: ACK NAK ACK ACK

3.7.2 . Csúszóablakos (Sliding window) adatkapcsolati forgalomszabályozás
Ez egy duplex adatátvitel, melynek során mindkét kommunikáló fél képes arra, hogy adatokat küldjön

keretek formájában a másik fél számára. Ez egy nagyobb hatékonyságú adatátvitelt biztosít. Ugyanakkor a
nyugtázás kérdését itt is meg kell oldani: ez implicit nyugtázás, az üzenet fejrészében van benne a nyugta.
Ennek megfelelôen egy átküldött üzenet felépítése:

NS NR ADAT

NS: az adott keret sorszámát tartalmazza, aki ezt az üzenetet átküldi (ez az azonosítója)
NR: melyik sorszámú keretet kéri a következô pillanatban a partnertôl.

A csúszóablakos forgalomszabályozás ábrázolása:

Adó: 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1  2 3
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Vevô: 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2

Modulo 8 sorszámozást használunk, így itt is 7 keret küldhet át egyszerre. Ezek után meg kell várni az
ACK0-t és generálható a hetes sorszámú keret. Ezek után az ACK1-et kell megvárni, majd generálható a
nulladik keret, stb. Tehát ez olyan, mintha egy 7 méretű ablak csúszna az adó és a vevô oldalán.

3.7.3 . Forgóablakos adatkapcsolati forgalomszabályozás
dó oldal:

Modulo 8 sorszámozásnál a kiindulási helyzet.
Ez azt mutatja, hogy melyik az a tartomány, amit
az adó felhasználhat sorszámok generálására. A
nagymutató arra utal, hogy mit fog a következô
pillanatban generálni, a kismutató pedig arra utal,
hogy mi az utolsó sorszám, amit a vevô a
pufferében eltárolt.

Az adó elküldi a 0;1;2;3 sorszámú kereteket. Ennek
megfelelôen átmozgatja nagymutatóját.

Az adó a nyugta hatására aktualizálja a saját
ablakát.

Az adó elküldi a 4;5;6;7;0;1;2 sorszámú kereteket
és aktualizálja az ablakát.

Vevô oldal:
Modulo 8 sorszámozásnál a kiindulási helyzet.
Ez azt mutatja, hogy melyik az a tartomány, amit
a vevô elfogadni képes. A nagymutató arra utal,
hogy mit fog a következô pillanatban elfogadni, a
kismutató pedig arra utal, hogy mi az utolsó
sorszám, amit a pufferben eltárolt.

A vevô fogadja a 0;1;2;3 sorszámú kereteket és
beteszi a pufferbe. Ezek után NR = 4-gyel nyugtáz,
ami azt jelenti, hogy az NR-1 keretekre pozitív
nyugtát ad és várja a négyes sorszámú keretet. A
mutatóját átmozgatja.

Az alkalmazói folyamat közben az elsô két keretet a
pufferbôl kivette. A vevô aktualizálja az ablakát.

A vevô fogadja és tárolja a 4;5;6;7;0 sorszámú
kereteket és aktualizálja az ablakát.
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Az adó átveszi a nyugtát és aktualizálja az ablakát. A vevô nem tudta elhelyezni az összes küldött
adatot, ezért NR = 1-gyel generálja a nyugtát. Ez az
adónak azt fogja jelenteni, hogy az elsô kerettôl
küldheti az adatokat. Az alkalmazói folyamat
közben kivett 4 keretet a pufferbôl, a vevô oldal
aktualizálja az ablakát:

Tehát a vevô hagyja az adót szabadon működni. Ha a küldött adatot a vevô nem tudta fogadni, akkor
az adót visszaállítja, így adat nem vész el.

3.8 . Hibavédelem ARQ (Automatic Repeat Request) esetén
3.8.1 . Szakaszos (Stop and wait) ARQ

Működése teljes egészében megegyezik a stop and wait forgalomszabályozással, csak itt az ACK jel
nem azt jelenti, hogy a vevô oldal el tudta helyezni az adatot, hanem azt, hogy az adat helyesen érkezett
meg.

3.8.2 . Folytonos ARQ
Ez duplex adatátvitelt feltételez. Teljes egészében megegyezik a csúszó- vagy forgóablakos

adatátvitellel, mert itt az NR-be beírható, hogy hibázás miatt melyik keretet kéri újra elküldeni. Fajtái:
•  Go back n: itt a hibás átvitel után érkezett adatot a rendszer egyszerűen eldobja. Miután letelt a ∆t

késleltetési idô, ami alatt az adó reagálni tud a hibás átvitelre, az adónak az összes adatot újra át
kell küldenie. Tehát a hibás küldés után az ismételt küldésig a vevô puffer tartalma nem változik.
Ennek ábrája:

A adó által küldött adat B vevô oldali puffer

0 0

1 1     0

2 2     1     0

3     XX 2     1     0

4 2     1     0
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5 2     1     0

6 2     1     0

3 3     2     1     0

4 4     3     2     1     0

5 5     4     3     2     1     0

6 6     5     4     3     2     1     0

•  Szelektív ismétlés módszere: a hibás átvitel után helyesen érkezô adat egy blokkolt pufferterületre
kerül, ami a felhasználó által nem érhetô el. Miután letelt a ∆t késleltetési idô és az adó tud
reagálni a hibásan átküldött adatra, azt újra elküldi. Ha az adat helyesen megérkezett, bekerül a B
oldali vevôpufferbe és a két pufferterület láncolódik. Elônye, hogy a felhasználó ezáltal is
sorrendhelyes adatot kap, de itt a hibás adatot kell és csak egyszer átküldeni. Hátránya, hogy a két
pufferterület megvalósítása és a felhasználó elôl történô blokkolása a megvalósítást nehézkessé
teszi. Ennek az ábrája:

0 0

1 1     0

2 2     1     0

3     XX 2     1     0

4 4 2     1     0

5 5     4 2     1     0

6 6     5     4 2     1     0

3 6     5     4     3     2     1     0

3.9 . Hibajelzô kódolási módszerek
Alapelvük, hogy az üzenetbôl redundanciát képezünk és ezt is átvisszük.

3.9.1 . Paritásvizsgálat
Az átvinni kívánt biteket EXOR kapcsolatba hozzuk és az egyetlen kapott bitet az átküldeni kívánt

üzenethez fűzzük. Így páratlan számú hiba jelzésére válik alkalmassá a kód, de segítségével hibacsomó,
többszörös hiba nem jelezhetô ki.

A kód képzésének módszere:
•  aszinkron átvitel esetén a kódszóban levô 1 értékű bitek számát párosra egészíti ki;
•  szinkron átvitel esetén a kódszóban levô 1 értékű bitek számát páratlanra egészíti ki.

3.9.2 . Tömbparitás vizsgálat
A karaktereket tömbbe szervezzük, paritással egészítjük ki és úgy visszük át. Hibajelzô képessége több

nagyságrenddel jobb, mint a paritásvizsgálattal nyert kódé.
elsô bit második bit ... n-edik bit sor paritása
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b11 b21 ... bn1 R1 1. karakter
b12 b22 ... bn2 R2 2. karakter

...
b1m b2m bnm Rm m-edik karakter
C1 C2 Cn Cn+1 LRC

3.9.3 . Ciklikus redundancia kód (CRC)
3.9.3.1.1 . A CRC kódolás alapgondolatai

A keret adatmezejében k bit áll rendelkezésre, ezt a k bitet matematikai eszközökkel kezelni, kódolni
kell. A k bitet k-1-ed fokú polinommal reprezentáljuk:

m(x) = ak-1xk-1 ⊕  ak-2xk-2 ⊕  ... ⊕  a2x2 ⊕  a1x ⊕  a0 ai ∈ A ahol A = {0,1}

3.9.3.1.2 . A CRC kódolás algoritmusa
Jelölje G(x) a generátorpolinomot, M(x) az üzenet polinomját és r = degP(x)<k-1
1. xr M(x)
2. xr M(x) / G(x) = Q(x) ⊕  R(x) / G(x)
3. T(x) = xr M(x) ⊕  R(x)
4. T(x) / G(x) = [ xr M(x) ⊕  R(x) ] / G(x) = Q(x) ⊕  R(x) / G(x) ⊕  R(x) / G(x)
Ha az osztás eredménye nulla, az átvitel hibátlan volt, különben volt benne hiba.
A vevô oldalára T’ = T+E érkezik, ahol E reprezentálja a hibát. Ez polinomokkal kifejezve:
T(x) ⊕  E(x) = T’(x)
T’(x) / G(x) = T(x) / G(x) ⊕  E(x) / G(x)
Így a cél a generátorpolinom olyan módon történô megválasztása, hogy E osztása maradékos legyen.

3.9.3.1.3 . A generátorpolinom megválasztásának szempontjai:
•  egyszeres hiba kijelezhetô, ha G(x) legalább két tagú;
•  kétszeres hiba kijelezhetô, ha G(x) legalább három tagú;
•  páratlan számú hiba kijelezhetô, ha G(x) tartalmaz egy (x+1) tényezôt;
•  bármely hibacsomó kijelezhetô, amelynek hossza kisebb, mint r;

•  bármely pontosan (r+1) hosszú hibacsomó kijelezhetô 1 1
2

1

− 





−r

valószínűséggel;

•  bármely (r+1)-nél hosszabb hibacsomó kijelezhetô1 1
2

− 





r

valószínűséggel.

3.9.3.1.4 . A generátorpolinomok szabványai:
•  CRC-12: G(x) = x12+x11+x3+x2+1 6 bites
•  CRC-16: G(x) = x16+x15+x2+1 8 bites
•  CRC-CCITT: G(x) = x16+x12+x5+1 8 bites
•  CRC-32: G(x) = x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1 8 bites

3.9.3.1.5 . A dekódolás módjai:
•  az algebrai leírás alapján;
•  számítások alapján;
•  shiftregiszter használatával, hardware segítségével.
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3.10 . Adatkapcsolati protokollok
3.10.1 . Karakterorientált BSC (Binary Synchronous Communications) adatkapcsolati 

   protokoll

3.10.1.1 . A BSC jellemzôi:
•  kétpontos és többpontos összeköttetés támogatása;
•  félduplex összeköttetés támogatása a stop-and-wait módszerrel;
•  alá-fölé rendelt állomások;
•  távolságtól független eljárás;
•  az alapeljárás kódfüggô, karakterek beszúrásával kódfüggetlenné tehetô;
•  kis hatékonyságú, mert nagy az overhead és lassú a működése;
•  egyszerűen implementálható.

3.10.1.2 . A vonalvezérlô karakterek:
•  SOH: Start Of Header;
•  STX: Start Of Text;
•  ETX: End Of Text;
•  EOT: End Of

Transmission;
•  ENQ: Enquire;
•  ACK: Acknowledge;

•  NAK: Negative
Acknowledge;

•  DLE: Data Line
Escape;

•  SYN: Synchronous
Idle;

•  ETB: End Of
Transmission Block;

•  BCC: Block Check
Character

3.10.1.3 . Keretformátum:
SYN SYN SOH Header STX Text ETX BCC

A BCC opcionális mezô, melynek hossza 8 bit. Ez tartalmazza a tömbparitás kódolásnál keletkezett
LRC karaktert. Ebben a kialakításban csak a szövegmezô védett, mert a BCC csak ezt ellenôrzi. Tehát
sem a fejrészben, sem a vezérlôkarakterekben bekövetkezô hiba nem jelezhetô, nem javítható. Ezáltal a
szolgálati közlemények hibamentes átvitele nem biztosított.

3.10.2 . Bitorientált HDLC (High Level Data Link Control) adatkapcsolati protokoll

3.10.2.1 . A HDLC jellemzôi:
•  kétpontos és többpontos összeköttetés támogatása;
•  félduplex és duplex összeköttetés támogatása;
•  alá-fölé rendelt állomások;
•  távolságtól független eljárás;
•  az alapeljárás kódfüggetlen, transzparens;
•  nagy hatékonyságú, mert minimális az overhead;
•  nagy megbízhatóságú.

3.10.2.2 . Különféle HDLC alcsoportok
•  SDLC: IBM által kifejlesztett szinkron bitorientált protokoll;
•  LAP-B: X25-nél alkalmazott Line Access Protocol Balanced. Ez azt jelenti, hogy a master

tulajdonság megszerzéséért verseny folyik és az lesz a master, aki a jogot leghamarabb kérte;
•  LAP-D: ISDN adatcsatornáján levô Line Access Protocol Data Channel;
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•  LAP-M: modemeknél használt Line Access Protocol Modems;
•  PPP: az interneten használt Point To Point Protocol.

3.10.2.3 . A HDLC konfiguráció állomástípusai
•  Elsôdleges (primary) állomás: a forgalmat kezdeményezi és azt köteles felügyelni.
•  Másodlagos (secondary) állomás: forgalmat nem kezdeményezhet, csak felszólításra

kommunikálhat.
•  Kombinált (combined) állomás: lehet mind elsôdleges, mind másodlagos állomás. Ez csak

kétpontos összeköttetés esetén létezhet, ahol nincs meghatározott szerep. Az állomások egymással
versengenek, bármelyik lehet az elsôdleges eszköz, amelyik elôbb kérte a kiszolgálást.

3.10.2.4 . A HDLC konfiguráció összeköttetései
•  Kiegyenlítetlen (unbalanced) működés: akár két-, akár többpontos működés esetén egyetlen

elsôdleges és egy vagy több másodlagos állomás van.
•  Kiegyenlített (balanced) működés: kétpontos összeköttetés esetén van ilyen, a kombinált

állomások egymással versengenek.

3.10.2.5 . A HDLC konfiguráció átviteli üzemmódjai
•  Normál válasz mód (Normal Response Mode): az elsôdleges állomás a kiosztó, aki felügyeli és

kezdeményezi az adatátviteli forgalmat és vannak a másodlagos állomások, amelyek csak akkor
kommunikálhatnak, ha ôket arra az elsôdleges állomás felszólította.

•  Aszinkron kiegyenlített mód (Asynchronous Balanced Mode): a kétpontos, kombinált
összeköttetés, az unbalanced szerkezet módja.

•  Aszinkron válasz mód (Asynchronous Response Mode): ez egy ritkán használt, de szabványos
elérési mód. A másodlagos egység is  kezdeményezhet forgalmat anélkül, hogy erre az elsôdleges
egységtôl engedélyt kért és kapott volna.

3.10.2.6 . A HDLC keretszerkezet
A keret egy konténer, mely mezôkre tagolódik. Ebben felhasználói adatokat továbbítunk, a szolgálati

közlemények továbbításának céljára egy másik konténer szolgál. Keretezési módja bitmintás, tehát a keret
elején és a végén egy 8 bitbôl álló minta található, ezért az állomás működése végjelkereséses. Ezáltal a
keret belsejében a bitbeszúrás módszerét alkalmazzuk.

A keret általános felépítése:
8 bit 8 bit 8 bit n bit 16 bit 8 bit
Jelzô Cím Vezérlô Adatmezô Ellenôrzô Jelzô

Cím: 8 bitet tartalmaz.     11111111 jelentése: broadcast üzenet, minden állomásnak szól, aki a
csatornán szerepel. Ezt minden állomás köteles a
saját címeként venni.

1XXXXXXX jelentése: csoportcím, állomások egy meghatározott
csoport-jának szól.

0XXXXXXX jelentése: egyedi cím.
A keretszerkezet ugyan egyetlen címmezôt tartalmaz, ez mégsem jelent gondot. Ugyanis ez egy
hierarchikus protokoll, melyben alá- és fölérendeltségi viszonyok érvényesülnek. Itt csak az elsôdleges és
másodlagos állomás között közlekedhet adat, melyben kitüntetett szerepű az elsôdleges állomás, minden
adat rajta folyik keresztül. Így kiviteltôl és beviteltôl függetlenül a címmezôbe mindig a másodlagos
egység címe kerül.
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Vezérlômezô: meghatározza a működés lényegét, hibavédelmi és forgalomszabályozási célokat szolgál.
Ötödik bitje az úgynevezett Pole / Final bit, aminek váltakozása biztosítja a két eszköz szinkronizációját.
Pole az elnevezése az elsôdleges állomás által küldött keretekben és Finalnak hívják a másodlagos
állomás által küldött keretekben. Fajtái:
•  Pole = 1 az elsôdleges állomás felszólítja a másodlagos állomást válaszadásra;
•  Pole = 0 nincs felszólítás;
•  Final = 0 általános helyzet;
•  Final = 1 az utolsó keretben ezt állítja be.
Adatmezô: a keret egy konténer, mely felhasználói adatokat tartalmaz. Szabvány szerint a konténer
hossza nem korlátos és tartalma nem strukturált. Célszerű byte-os szervezést alkalmazni. A konténer
hosszát a gyakorlatban az operatív tár véges volta és az implementáció korlátozza.
Ellenôrzômezô: 16 bit hosszú, a CRC-16 ide helyezhetô. Ez nemcsak a felhasználói adatot, hanem a cím
és a vezérlô biteket is védi azáltal, hogy azok is szerepelnek az M(x) polinomban.

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Ns P / F Nr I
1 0 S P / F Nr S
1 1 M P / F M U

I-keret vagy hosszú keret: felhasználói adatokat tartalmaz. Itt Ns az adó által elküldött keretek sorszáma,
Nr pedig a legközelebb várt keret sorszáma, implicit nyugta.
S-keret (supervisor): felhasználói adatokat nem tartalmaz, csak szolgálati közlemények továbbítására
alkalmas. Akkor használjuk, ha már kiépült a két kommunikáló fél között az adatkapcsolat, az adatátviteli
fázisban járunk már. Az S-bitsorozat lehetséges értékei:

•  RR (Receive Ready): az összeköttetés már kiépült, továbbítandó adata nincs, adat vételére kész.
•  RNR (Receive Not Ready): foglaltság vagy vételi képtelenség esete.
•  REJ (Reject): a küldött adategység visszautasítása nem megfelelô sorszám miatt, a go back n

technológiát támogatandó.
•  SREJ (Selection Rejected): csak egyetlen keret ismétlését kéri.

U-keret (Unnumbered): nem szerepel benne sorszám. Összesen 5 bitet tartalmaz, aminek segítségével
25 parancs adható ki. Ezek közül néhány fontosabb:

•  Set Normal Response Command (SNRM);
•  Set Initialization Mode Command (SIM): a másodlagos állomást lehet ezáltal inicializálni;
•  Disconnect (DISC);
•  Unnumbered Response (UA): pozitív nyugta a másodlagos állomás felôl a SNRM / SIM utasításra;
•  Reset Command (RSET);
•  Frame Reject Response (FRMR): a másodlagos állomás a keretet nem tudja értelmezni, ezért

kiadja a FRMR választ. Ez egy olyan speciális unnumbered keret, mely adatmezôt is tartalmaz,
ugyanis a másodlagos állomás a kapott és számára értelmezhetetlen üzenetet teljes egészében
visszaadja az elsôdleges állomásnak.

A cím és a vezérlômezô kiterjesztése különbözô esetekben válhat szükségessé. A cím kiterjesztése akkor
szükséges, ha több állomás megnevezésérôl kell gondoskodni, mint amennyit a rendelkezésre álló bitek
megengednek. Ekkor byte-okat kell hozzáadni, olyan módon, hogy minden byte elsô bitje nulla, kivéve az
utolsó bitet, ami egyes. A vezérlômezô kiterjesztésére akkor lehet szükség, maikor nagy távolságra
továbbítunk adatokat. Ezáltal nagy lesz a késleltetési idô. Ez azt eredményezi, hogy Ns és Nr nagyobb
lesz.
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3.10.2.7 . Mintapélda keretformátumokra duplex átvitel esetén
Alkalmazzuk az alábbi jelölési konvenciót: cím (A / B), C / R, N(S), P / F, N(R)
P és F esetében a negálás azt jelenti, hogy átadja a vezérlést a másik folyamatnak.
Kétpontos összeköttetés esetén két állomás kommunikációjának lépései:
1. B, RR, -, P(0) : A lekérdezi B állapotát;

2. B, RIM, -, F : B inicializálást kér;

3. B, SIM, -, P : A inicializálja B-t;

4. B, US, -, F : B az inicializálást nyugtázza;

5. B, SNRM, -, P : A normál válasz módba állítja az összeköttetést, B-t válaszra szólítja fel;

6. B, UA -, F : B nyugtázza a felszólítást;

7. B, RR, -, P(0) : A receive ready állapotot kérdezi le;

8. B, I(0), P(0) : duplex adatátvitellel továbbítódnak az információs keretek;

9. B, I(0), P(0)

10. B, I(1), P(0) : A továbbítja az egyes sorszámú keretet;

11. B, I(1), F(2) : A továbbítja a kettes sorszámú keretet;

12. B, I(1), F(2) : B nyugtázza a nulladik és az elsô keretet és elküldi ez egyes sorszámút;

13. B, I(3), P(1) : A nyugtázza a nulladik keretet és elküldi a hármas sorszámút;

14. B, I(2), F(3) : B nyugtázza a második keretet és elküldi a kettes sorszámút;

15. B, RR, _, P(3) : A nyugtázza az elsô és a második keretet;

16. B, RR, _, F(4) : B nyugtázza a harmadik keretet és marad NRM üzemmódban.

3.10.2.8 .Mintapélda keretformátumokra a másodlagos állomás foglalttá válása esetén
1. B, I(4), P(3) : A számozott információs kereteket továbbít B felé;

2. B, I(5), P(3)

3. B, I(6), P(3)

4. B, I(7), P(3)

5. B, I(0), P(3) : A megszólítja B-t;

6. B, NRN, _, F(0) : B foglalttá vált, de nyugtázza a 4-7 kereteket;

7. B, RR, _, P(3) : A megvizsgálja, hogy B foglalt-e még;

8. B, RR, _, F(0) : B már képes adatok fogadására és kereteket vár;

9. B, I(0), P(3) : A ismét elküldi a nullás sorszámú keretet;

10. B, I(1), P(3)

11. B, I(2), P(3)

12. B, RR, _, F(3) : B nyugtázza a 0-2 sorszámú kereteket és NRM állapotban marad.
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3.10.2.9 .Mintapélda keretformátumokra az elsôdleges  állomás foglalttá válása esetén
1. B, SNRM, _ : A beállítja B-t NRM módba;

2. B, UA, _, 1 : B a beállítást nyugtázza;

3. B, RR, _, P(0) : A megszólítja B-t;

4. B, I(0), F(0) : B számozott információs kereteket továbbít A felé;

5. B, I(1), F(0)

6. B, I(2), F(0)

7. B, I(3), F(0)

8. B, NRR, _, P(3) : A foglalttá válik, de nyugtázza a 0-2 kereteket;

9. B, RR, _, F(0) : B abbahagyja az adatok küldését;

10. B, RR, _, P(3) : A megszólítja B-t;

11. B, I(3), F(0) : B ismét elküldi a hármas számú keretet;

12. B, I(4), F(0) : A elküldi a négyes számú keretet;
CRC ERROR

13. B, RR, _, P(4) : A CRC hibát észlelt a negyedik keret átküldése során, A megszólítja B-t, 
nyugtázza a hármas sorszámú keretet és a négyes keret ismétlését kéri;

14. B, I(4), F(0) : B megismétli a négyes sorszámú keretet;

15. B, RR, _, F(5) : A nyugtázza a négyes keretet és B állapota marad NRM.

3.10.2.10 .Mintapélda invalid command esetére
1. B, XXX,_,P : A egy ismeretlen mezôt tartalmazó információs kereteket továbbít B felé;

2. B, FRMR, _, F : B a keretet visszautasítja;

3. B, SNRM, _, P : a visszautasítás hatására az egész hálózat alaphelyzetbe kerül;

4. B, UA, _, F : B ezt nyugtázza és marad NRM-ban

3.10.2.11 .Mintapélda számozási hiba esetére
1. B, RR, _, P(0) : A megszólítja B-t;

2. B, I(0), F(0) : B számozott információs kereteket továbbít A fele;

3. B, I(0), P(0) : duplex adatátvitel zajlik a két berendezés között, számozott információs 
keretek segítségével. A keretei hosszabbak, mint B keretei.

4. B, I(2), F(0) : B a nulla sorszámú üzenetet CRC-hibával veszi.
CRC ERROR

5. B, I(2), P(2)

6. B, I(3), F(0)

7. B, I(4), F(0) : A-nak az egyes sorszámú kerete nem került továbbításra
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8. B, REJ, F(0) : B a nullás sorszámú keretet várja, A küldi a kereteket és nyugtázza a 0-4 
keretet.

9. B, I(0), P(5)

10. B, I(5), F(0)
11. B, I(1), P(6)

3.10.3 . Byte-szám orientált adatkapcsolati protokoll
Ezek az úgynevezett DDCMP protokollok.
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4. LOKÁLIS HÁLÓZATOK

A lokális hálózat azonos szinten elhelyezkedô gépek összességét jelenti. Ezek az adatkapcsolati szintű
működés szempontjából azonos jogú egységek. Ezeket szokás többszörös hozzáférésű hálózatoknak is
nevezni, mert több, azonos joggal rendelkezô egység fér hozzá egy adott, közös elérésű erôforráshoz. (Ez
például a síntopológia esetén maga a sín.) Annak érdekében, hogy ehhez az elosztott erôforráshoz
mindenki igazságosan tudjon hozzáférni, elosztott protokollok alkalmazása szükséges.

4.1 . A lokális hálózatok mintapéldája: ALOHA-hálózat
Ezt a hálózatot elôször Hawaii-ban, az ottani egyetemen valósították meg. Itt a rendelkezésre állt egy

központi számítógép, amihez több helyrôl hozzá akartak férni a diákok. Ennek érdekében a központi
számítógéphez és minden diákhoz rendeltek egy adó-vevô berendezést. A központi gép 413.475 MHz-es
frekvenciával továbbított adatokat a diákoknak, míg a diákok a számítógép fele 407.35 MHz-es
frekvenciát használtak. Mindkét frekvencia esetében az adatátviteli sebesség 9600 bit/sec volt. A diákok
számára tehát a 407.35 MHz-es frekvencia egy közös elérésű erôforrásnak volt minôsíthetô.

4.1.1 . Poor-ALOHA
Mivel a frekvenciasáv egy elosztott erôforrás volt, így ütközések következtek be. Ennek a gyakorisága

a terheléstôl (felhasználói igényektôl) függött

4.1.1.1 . A poor ALOHA ütközési fajtái:
•  részleges ütközés: az elsô adatcsomag egy rész teljes egészében átment, a második adatcsomag

csak az elsônek a végébe „zavart bele”. Ezt mutatja az ábrán a második eset.
•  teljes ütközés: két felhasználó véletlenül pontosan ugyanabban az idôpontban kezdeményez adást.

Ennek eredményeként mindkét továbbítani kívánt csomag teljes egészében sérül az interferencia
következtében. Ezt mutatja az ábrán a harmadik eset.

4.1.1.2 . A poor ALOHA csomagküldési ábrája

Terminal 1

Terminal 2

Terminal 3

Terminal 4

Központ

Az ütközések gyakorisága az alábbi összefüggéssel írható le:
S G e G= ⋅ −2  ahol S jelöli az átbocsátó képességet és G a terhelési igényt. Ez grafikusan:
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A probléma oka az, hogy ha a csomagok t hosszúak és csak az utolsó bitjükben sérülnek meg részleges
ütközést szenvedve, a kiesett idô, amíg a csatorna kihasználatlan, 2t, hiszen a második csomagot is teljes
egészében újra el kell küldeni.

Megj.: Az adó onnan tudja, hogy sérült vagy elveszett a csomagja, hogy nem érkezett válasz rá a
központi számítógépbôl.

4.1.2 . Osztott ALOHA
Ez a szabadon futó rendszert t csomagidôvel ütemezetté teszi. Tehát a terminálok csak a 0, t, 2t, 3t, stb.

idôpontokban kezdhetik meg adásukat. Ennek eredménye, hogy vagy nincs ütközés a rendszerben, vagy
teljes ütközések alakulnak ki. Ezáltal a kihasználatlan csatornaidô 2t-rôl t-re csökken. Ennek grafikonja:

4.2 . ETHERNET - Sín topológiájú LAN
Az ALOHA rendszert fejlesztették tovább a Xerox cégnél. Itt egy ifjú munkatárs egy irodán belül

kötözgetett össze gépeket és alakított ki egy szerverekkel és modemekkel tarkított lokális hálózatot, amely
kiküszöböli az ALOHA hátrányát, a kikényszerített ütközést.

Ennek módja a CSMA (Carrier Sense Multiple Access) használata volt, amit szokás LBT-nek (Listen
Before Transmit) is nevezni. Itt az adó, mielôtt megkezdi a forgalmazást, köteles belehallgatni a
csatornába, hogy zajlik-e valamilyen adás, észlel-e ott valamilyen hordozó jelet. Ha nem, akkor
kezdeményezheti az információinak továbbítását. Abban az esetben, ha a vonal foglalt, különféle dolgokat
tehet az adni szándékozó állomás. Tevékenységei alapján csoportosítható a CSMA.

4.2.1 . CSMA csoportosítása
•  nem perzisztens CSMA: az adó adási szándékát ∆t ideig elhalasztja, majd ezen idô letelte után

ismételten belehallgat a vonalba;
•  1-perzisztens CSMA: az adó folyamatosan figyeli a vonalat, hogy az mikor válik szabaddá. Az

„üzenet vége” jel megjelenésekor azonnal, 1 valószínűséggel megkezdi adását;
•  p-perzisztens CSMA: az adó folyamatosan figyeli a vonalat. Amikor az szabaddá válik, p

valószínűséggel megkezdi az adást vagy 1-p valószínűséggel elhalasztja szándékát egy ∆t idôvel
késôbbre.

4.2.2 . A különféle CSMA csoportok összehasonlítása
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4.2.3 . CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access With Colison Detection)
Ez az 1-perzisztens CSMA bôvítése ütközésfigyeléssel. Amikor két folyamat ütközik, akkor ezt a

beléjük épített rendszer detektálja. Ennek módjai:
•  a vonalon levô jel teljesítménye egy adott szintet meghalad;
•  az adó összehasonlítja a vonalon megjelenô jelet az általa kibocsátottal. Ha azonos, nem történt

ütközés, ha különbözô, történt.

4.2.3.1 . Kettes exponenciális algoritmus ∆∆∆∆t meghatározására
Ütközés észlelése után az állomás az adás azonnal beszünteti és adási szándékát egy ∆t1 idôvel eltolja.

Ez az idôtartam nem fix, nem elôre rögzített, hanem ezt a két ütközô állomás egymás között ezt egyezteti,
hogy másodszor már ne fordulhasson elô ütközés. A késleltetési idô meghatározása egy úgynevezett kettes
exponenciális algoritmus szerint zajlik. Ennek lényege, hogy adott egy idôkeret, aminek részei
véletlenszerűen sorsolódnak ki az egyes állomások között és ezek lesznek az aktuális késleltetések. Ha
egy állomás másodszor is ütközik, a rendelkezésre álló idôkeret megduplázódik. Harmadszori ütközésnél
ismét megduplázódik, stb. Szabványos hálózatokban az adat továbbítására 16 próbálkozás van, ebbôl 10
alkalommal duplázódik meg a keret. Ha a tizenhatodik kísérlet után sem ment át az adat, akkor az adó
ebbeli szándékát feladja és errôl egy státuszüzenetben értesíti a felhasználót.

4.2.3.2 . Degradációs jellemzô
A CSMA / CD hálózatok egyik fontos tulajdonsága a degradációs jellemzô: minél többször ütközik

egy üzenet, annál kisebb a valószínűsége, hogy átjut a hálózaton, hiszen a ∆t késleltetés egyre hosszabb
idôbôl sorsolódik ki. Ez komoly problémákat okozhat olyan estekben, amikor a felhasználói adatnak
feltétlenül át kell jutnia a hálózaton (például ipari alkalmazások, valós idejű üzemmód).

Az ütközéssel kapcsolatban még két fontos dolgot kell megemlíteni. Az egyik az, hogy az ütközésrôl
nem kell az állomásnak értesítést várnia, hiszen azt saját maga észleli. A másik az, hogy az ütközés után
közvetlenül nem zajlik adatforgalom.

4.2.3.3 . Jam
Problémát jelent az, hogy ha az ütközést észlelô két állomás azonnal lelövôdik, mert akkor a csatornán

egy nagyon rövid ideig tartó ütközés jel halad végig. A többi állomásnak szinte ideje sincs ennek
észlelésére, mert ôk úgy érzékelik, hogy senki nincs a vonalban, adni kezdenek, majd az általuk a vonalra
tett jel tovahaladva ütközik ezzel a nagyon rövid idejű ütközés impulzussal. Tehát a jel véges idejű
terjedése azt eredményezi, hogy idôbe telik, míg az ütközés jel eljut a legtávolabbi állomásig, így
szükséges, hogy az ütközési jelet az állomások kitartsák mindaddig, míg az mindenkihez eljut. Azt, hogy
hány bit ideig kell az ütközés jelet kitartani annak érdekében, hogy errôl mindenki tudomást szerezzen, a
jam határozza meg.

4.2.4 . A sín topológiájú LAN problémája: a jelszint illesztés
A sín topológiájú LAN esetében alapsávú jelátvitelt alkalmaznak, ezért ennek problémája a

jelszintillesztés. A kábel egyik végét illesztôellenállással zárják le, amin a jel teljes egészében elnyelôdik
és semmi nem verôdik róla vissza. A másik irányban haladva a jel teljesítménye a kábel ellenállása miatt
csökken, ezért elôfordulhat, hogy egy idô után olyan kicsiny lesz a jelszint, hogy nem haladja meg a
berendezés érzékenységi szintjét. Ha a jel teljesítménye az állomás érzékenységi szintje alá csökken, az
állomás a jelet nem érzékeli. Ezért állomás csak oda helyezhetô, ahol a jel teljesítménye még az
érzékenységi szint felett van. Így a vezeték másik végét is illesztôellenállással kell lezárni és ezzel a
vezeték hosszát végessé tettük. Ez ETHERNET koaxiális kábelek esetén 500m. Ha flexibilis, vékony
koaxiális kábeleket alkalmaznak („tyúkbélkábel”), ennek maximális hossza 180m.
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4.2.5 . Állomások csatlakoztatása vastag és vékony ETHERNET koaxiális kábelekhez
4.2.5.1 . Vastag ETHERNET kábelhez →→→→ vámpírcsatlakozó

A vastag ETHERNET kábel merev, hajlíthatatlan így ezt elvágni és rá csatlakozót helyezni nem
célszerű. A megoldás a vámpírcsatlakozó. Ekkor a koaxkábel központi részéhez két csavar segítségével
kalodát tesznek olyan módon, hogy a kábel belsô eréhez egy tűt, a külsô érhez pedig két kést szorítanak.
Így tetszôleges ponton hozzá tudnak férni a kábelhez anélkül, hogy azt el kellene vágni.

Ehhez a vámpírcsatlakozóhoz transceiver kábel csatlakozik, ami a vámpírcsatlakozót és a terminál
alaplapját köti össze. Ez egy 8 eres kábel, melyen két pár a be- és kimenô adatok számára van kijelölve,
további kettô a be- és kimenô vezérlôjelek számára. Az ötödik páron, amit nem mindig használnak, a
számítógép árammal látja el az adó-vevô elektronikáját. Ez az adó-vevô a transceiver, ami
csatornafigyelésre és ütközésérzékelésre alkalmas.

A vámpírcsatlakozók egymástól csak jól meghatározott távolságra, 2.5m-re helyezhetôk el, ugyanis a
kábelen kialakuló állóhullámokat tetszôleges helyen levéve intreferenicához jutnánk.

4.2.5.2 . Vékony ETHERNET kábelhez →→→→ T-csatlakozó
Itt a koaxiális kábelt elvágjuk és erre illesztjük a T-csatlakozót, ami a kábelt és a terminál csatlakozóját

köti össze. Ilyenkor tehát a terminálokat szabályosan felfűzzük a koaxiális kábelre.

4.2.6 . Az IEEE 802.3 keretszerkezet
7 1 2/6 2/6 2 n 4

Elôhang SD DA SA Hossz Adatmezô PAD Ellenôrzô
•  Az elôhang egy minimum 2 byte-os rész, ami 01 és 10 váltakozásokat tartalmaz. Mivel

Manchester kódolást alkalmaznak, ezért ennek az elôhangnak a célja a szinkronizálás.
•  SD (Start Delimiter): az elôhang folytatása, 01 és 10 váltakozások vannak ebben is, de az utolsó

bitje egyes.
•  DA / SA (Destination / Source Address): 6 byte-os címmezôk, mely a címzettet és a feladót jelölik

meg. Ez azért szükséges, mert itt nem két állomás kommunikációjáról van szó, ahol az állomások
közül az egyik kitüntetett szerepű, hanem egyenrangú állomások kapcsolatáról beszélünk. A DA
mezô kialakításának módjai:

∗  11111111 jelentése: broadcast üzenet, minden állomásnak szól, aki a csatornán 
szerepel. Ezt minden állomás köteles a saját címeként venni.

∗  1XXXXXXX jelentése: csoportcím, állomások egy meghatározott csoportjának szól.
∗  0XXXXXXX jelentése: egyedi cím.

•  A hosszmezô 2 byte-os. Így az adatmezô maximális hossza 216 byte lehet.
•  Az ellenôrzômezô 4 byte hosszú, mely a CRC-képzés során kialakult redundanciabiteket

tartalmazza. Ezek száma 32, így a CRC-32 szabványos generátorpolinomot használják itt.
A keret minimális mérete 512 bit. Ha ennél kisebb az átvinni kívánt adatmennyiség, tehát az egész

keret hossza ezt a számot nem éri el, akkor az adatmezôbe „töltelékbitek” kerülnek, amit a vevô kiszűr.

4.3 . A vezérjeles sín - tokenbusz IEEE 802.4
Szükséges egy olyan algoritmus, mely  meghatározza, hogy a közös elérésű erôforráshoz milyen

módon lehet hozzáférni. Ez jelen esetben a token. Ehhez az állomásokat táblába kell rendezni, ahol
nyilvántartjuk a megelôzô és következô állomások azonosítóit. Ezáltal az állomások egy csoportja (nem
feltétlenül az összes állomás, csak azok, akik az adott pillanatban kiszolgálást kértek) egy logikai gyűrű
mentén helyezkedik el.
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Ez egy egytokenes szervezésű rendszer: amelyik állomás a tokennel rendelkezik, az kezdeményezhet
adatforgalmat, minden további állomás (még a gyűrűn kívül esôk is) slave-k. A rendszer másik elnevezése
a többmasteres elrendezés, hiszen több állomásnak is módjában áll masternek lenni.

4.3.1 . Az egytokenes szervezésű rendszer fontosabb jellemzô paraméterei:
•  token holding time (THT): az a maximális idô, amíg az állomásnak joga van forgalmazni;
•  token rotation time (TRT): az a maximális idô, ami ahhoz szükséges, hogy a token visszakerüljön a

kiindulási állomáshoz.
Ha az állomások száma n, akkor  az alábbi összefüggés igaz: TRT = n⋅THT. Vagyis elôre lehet tudni,

hogy mi az a maximális idôkorlát, amin belül egy állomás biztosan szóhoz jut. Ez a determinizmus
lehetôvé teszi azt, hogy a módszer ipari alkalmazásokban is használják.

4.3.2 . Az IEEE 802.4 keretszerkezet
7 1 1 2/6 2/6 n 4 1

Elôhang SD FF DA SA Adatmezô FCS ED
•  FF (Frame Format): meghatározza, hogy a keret adatkeret, mely konténereket tartalmaz, vagy egy

szolgálati közlemény kerete.
•  FSC (Frame Check Sequence): 4 byte hosszú, így a CRC-32 szabvány szerinti generátorpolinomot

használja. Ez az SD utáni mezôket (FF, DA, SA, adatmezô) védi.
A keretezés módja a vonali kódolás megsértése.

4.3.3 . A logikai gyűrű felépítése
A felépítés szabályait a protokollnak tartalmaznia kell. A gyűrű tagjait azonosítóik által, valamilyen

rendezés szerint csökkenô sorrendbe állítjuk. Amikor kialakult a logikai gyűrű, az állomások működését
két szakaszra osztjuk:

•  adatátviteli idô;
•  szolgálati közlemények továbbításának ideje: itt van módjuk az állomásoknak becsatlakozni a

logikai gyűrűbe abban az esetben, ha a következô állomás azonosítója az övéknél kisebb, a
megelôzô pedig nagyobb. A cél tehát az, hogy a gyűrű rendezettségét fenntartsuk.

Probléma, hogy a tokent is szolgálati közleményben kell továbbítani, így a továbbítás során a token
megsérülhet, felismerhetetlenné válhat, így a rendszerben nem lesz master. A protokollnak ezt a helyzetet
is kezelnie kell, így valakinek generálnia kell a tokent. Ha csak egy állomás generálja a tokent, nincs
gond, de ha több állomás generálja azt, akkor az állomásoknak a tokengenerálástól sorban vissza kell
lépniük.

Stacionárius állapotban a rendszer működése egyszerű, de a felépülés és a speciális helyzetek kezelése
bonyolulttá és drágává teszi. Ezért ezt a módszert ritkán használják.

4.4 . Gyűrű topológiájú lokális hálózat - token ring
Ez a megoldás lehetôvé teszi a broadcast jellegű adatátvitelt, azaz az üzenetszórást. Többpontos

összeköttetés alakítható ki, de a több eszköz közül csak egyetlen forgalmazhat. Ez egy alapsávú
összeköttetés, csavart érpár vagy koaxiális kábel segítségével.
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4.4.1 . A token ring szerkezet problémái
4.4.1.1 . Egyirányú fogalom zárt hurkon

Ez a probléma a vezérjeles sín szerkezetű hálózat esetében nem merült fel, hiszen ott a sín mindkét
végét illesztôellenállással zártuk le. Itt viszont, mivel ezt a sínt gyűrűbe zártuk, illesztôellenálás a gyűrűre
nem tehetô. Ha az állomások a gyűrűre T-csatlakozóval csatlakoznak, a gyűrűn kétirányú adatforgalom
zajlik és az adó állomással szemben, a gyűrű „túloldalán” a küldött jelek interferálódnak és kioltják
egymást. Ezért szükséges, hogy a gyűrűre az állomások egy csatoló segítségével illeszkedjenek. Ezen
csatolónak biztosítania kell az egyirányú jelforgalmat a gyűrűn belül. Ezen felül az alábbi feladatokat kell
ellátnia:

•  Úgy kell működnie, hogy biztosítsa, hogy az állomás az üzenetét a gyűrűre teljes egészében
rátegye.

•  Tegye lehetôvé, hogy ha nem az állomás a címzett, az állomáson az üzenet módosítás nélkül
átfolyjon.

•  Tegye lehetôvé, hogy a címzett az üzenetet a gyűrűrôl teljes egészében levehesse. Ez egy
feltétlenül szükséges feladat, hiszen ha az üzenet a gyűrűrôl nem kerül le, akkor a további
üzenetekkel interferálódik. Az üzenet levétele gyakrabban az adó feladata. Ekkor a címzett az
üzenetet a gyűrűről leveszi, értelmezi, majd visszateszi a gyűrűre, amit a feladó onnan levesz.

A csatolóelem általában egy bit késleltetéssel működik.

4.4.1.2 . Vonali fegyelem
A broadcast üzemmód megvalósításához vonali fegyelem szükséges. Ezt a token passing biztosítja,

ami egy determinisztikus hozzáférést nyújt a közös elérésű erôforráshoz, a gyűrűhöz. Itt is a vezérjeles
sínnél megszokott, egy tokenes módszert használják. Mivel itt a gyűrű fizikailag meg van valósítva, így
nem szükséges ennek logikai kiépítése.

4.4.2 . A token ring keretszerkezete - IEEE 802.5
4.4.2.1 . Vezérjel felépítése

1 byte 1 byte 1 byte
SD Start Delimiter AC Access Control ED End Delimiter

A vezérjelet (token) keret formájában továbbítjuk egyik állomástól a másikhoz.

4.4.2.2 . Adatkeret felépítése
1 byte 1 byte 1 byte 6 byte 6 byte n byte 4 byte 1 byte 1 byte
SD AC FC DA SA Adatok FCS ED FS
•  SD / ED Start / End Delimiter: mivel differenciális Manchester vonali kódolást alkalmaznak, ezért

a start és end delimiter a vonali kódolás megsértésével kódolódik.
•  AC: Access Control
•  FC: Frame Control, szerepe a keret típusának megadása. A keret lehet adatkeret abban az esetben,

ha konténer formában benne adatokat továbbítunk, illetve leget a gyűrű karbantartásával
összefüggô szolgálati közlemény.

•  DA / SA: Destination / Source Address
•  FCS: Frame Check Seqence. Ez a CRC-képzés maradéka. Mivel 4 byte-on tárolódik, a

generátorpolinom a CRC-32 volt. Az FCS az AC, FC, DA, SA és adatmezôt védi.
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•  FS: Frame Status, az állapotinformációkat hordoz mezô. A címzett a gyűrűrôl leveszi a keretet,
majd azt betölti, kiértékeli és visszateszi a gyűrűre egyetlen módosítással: az FS-ben két bitet
átállít. Ezek a bitek tartalmazzák azt, hogy

∗  a keret eljutott-e a címzetthez;
∗  a címzett a keretet ki tudta-e értékelni.

4.4.3 . Monitorállomásokról
A monitorállomás kitüntetett szerepű állomás a gyűrűben. Minden gyűrűbeli állomás ugyanazt a

software-t tartalmazza, így elegendô ezen állomások köz ül a monitort véletlenszerűen sorsolni, így
ha a monitor megsérül, az összes többi közül választhatunk újat helyette. A monitorállomás feladata a
gyűrű karbantartása.

4.5 . LAN hivatkozási modell
Vizsgáljuk meg, hogy ténylegesen megvalósul-e a hibavédelem, az adatkapcsolati szintű összeköttetés

alapvetô feladata! Hasonlítsuk össze a rendelkezésre álló kereteket!
IEEE 802.3 szabvány

7 byte 1 2/6 2/6 2 byte n byte 4 byte
Elôhang SD DA SA Hossz Adatmezô PAD Ellenôrzô

IEEE 802.4 szabvány
7 byte 1 1 2/6 2/6 n byte 4 byte 1 byte

Elôhang SD FF DA SA Adatmezô FCS ED

IEEE 802.5 szabvány
1 byte 1 byte 1 byte 6 byte 6 byte n byte 4 byte 1 byte 1 byte
SD AC FC DA SA Adatok FCS ED FS
Elmondható, hogy a hiba kijavításakor (ami az adatkapcsolati réteg alapvetô feladata) nem elegendô

az, hogy a hiba helyét detektálni tudjuk, hanem szükséges a keret egyértelmű azonosítása annak
érdekében, hogy a hiba javítható legyen. Ugyanakkor a fenti szabványok egyike sem tartalmaz
keretazonosítót! Ezért szükséges, hogy ezen szint fölé helyezzünk valakit vagy valamit, ami a hibamentes
átvitelt biztosítani tudja. Ezért a LAN szerkezete két részre bontható.

•  MAC Medium Access Control: feladata e keretek kiépítése és az adatok továbbítása, de nem
feladata a hibajavítás.

•  LLC Logical Link Control: az átvitel során keletkezett hibákat kijavítja és interface-t biztosít a
felhasználó számára függetlenül az alatta levô MAC kialakításától. Ez egy belsô és nem egy
nyilvános interface. Mivel ez is tartalmaz funkcionális elemet, ez is tud szolgáltatást nyújtani,
ezért ennek is kell rendelkeznie valamiféle protokollal, keretszerkezettel.

4.5.1 . Az LLC keret felépítése
1 byte 1 byte 1 byte n byte
DSAP SSAP Vezérlô Adatok

Megállapítható, hogy ez a keret nem tartalmaz semmilyen utalást a keret elejére és végére. Ennek
magyarázata az, hogy ez be fog ágyazódni a MAC keretébe, ami tartalmazza a keret elejére és végére
utaló jelet. Ez a szolgáltatási protokollok hierarchiájával magyarázható.
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4.5.1.1 . Az LLC keret vezérlômezôjének felépítése:
Meghatározza a működés lényegét, hibavédelmi és forgalomszabályozási célokat szolgál. Ötödik bitje az
úgynevezett Pole / Final bit, aminek váltakozása biztosítja a két eszköz szinkronizációját. Pole az
elnevezése az elsôdleges állomás által küldött keretekben és Finalnak hívják a másodlagos állomás által
küldött keretekben. Fajtái:
•  Pole = 1 az elsôdleges állomás felszólítja a másodlagos állomást válaszadásra;
•  Pole = 0 nincs felszólítás;
•  Final = 0 általános helyzet;
•  Final = 1 az utolsó keretben ezt állítja be.

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Ns P / F Nr I
1 0 S P / F Nr S
1 1 M P / F M U

I-keret vagy hosszú keret: felhasználói adatokat tartalmaz. Itt Ns az adó által elküldött keretek sorszáma,
Nr pedig a legközelebb várt keret sorszáma, implicit nyugta.
S-keret (supervisor): felhasználói adatokat nem tartalmaz, csak szolgálati közlemények továbbítására
alkalmas. Akkor használjuk, ha már kiépült a két kommunikáló fél között az adatkapcsolat, az adatátviteli
fázisban járunk már. Az S-bitsorozat lehetséges értékei:

•  RR (Receive Ready): az összeköttetés már kiépült, továbbítandó adata nincs, adat vételére kész.
•  RNR (Receive Not Ready): foglaltság vagy vételi képtelenség esete.
•  REJ (Reject): a küldött adategység visszautasítása nem megfelelô sorszám miatt, a go back n

technológiát támogatandó.
•  SREJ (Selection Rejected): csak egyetlen keret ismétlését kéri.

U-keret (Unnumbered): nem szerepel benne sorszám. Összesen 5 bitet tartalmaz, aminek segítségével
25 parancs adható ki. Ezek közül néhány fontosabb:

•  Set Normal Response Command (SNRM);
•  Set Initialization Mode Command (SIM): a másodlagos állomást lehet ezáltal inicializálni;
•  Disconnect (DISC);
•  Unnumbered Response (UA): pozitív nyugta a másodlagos állomás felôl a SNRM / SIM utasításra;
•  Reset Command (RSET);
•  Frame Reject Response (FRMR): a másodlagos állomás a keretet nem tudja értelmezni, ezért

kiadja a FRMR választ. Ez egy olyan speciális unnumbered keret, mely adatmezôt is tartalmaz,
ugyanis a másodlagos állomás a kapott és számára értelmezhetetlen üzenetet teljes egészében
visszaadja az elsôdleges állomásnak.
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5.  HÁLÓZATI SZINTŰ ÖSSZEKÖTTETÉSEK

A hálózatok olyatén módon történô megvalósítása, hogy minden csomópont minden másik
csomóponttal össze van kötve, nem gazdaságos és nem jól kivitelezhetô. Ezért a hálózatok kialakításának
alapkoncepciója az adatkommunikációs alhálózat. Ennek feladata, hogy bármely hostot bármely másik
hosttal összeköthetôvé tesz. Az adatkommunikációs alhálózatok fontos elemei:

•  csomópont: ez speciális célú gépet jelent. Ennek feladata az, hogy ha a host kommunikációs
igénnyel lép fel, azt ki tudja szolgálni.

•  csomópontokat összekötô vonalak, amik lehetnek kapcsoltak (ideiglenes kialakításúak, amelyek jó
kihasználtságot biztosítanak) illetve bérelt vonalak (melyek állandó kialakításúak).

•  szolgáltató határfelülete (interface): ez azért jelentôs, mert gyakran elegendô egyedül az interface-
t megadni annak érdekében, hogy a csomópontok megfelelôen tudjanak működni.

5.1 . A hálózatok csoportosítása
5.1.1 . Adatszóró (broadcast) hálózatok

Itt nincs közbülsô csatolási pont, így a közeg teljes egészében osztott és mindenki mindenkit hall.
Minden állomás egy adó-vevô párhoz csatlakozik.

5.1.2 . Kapcsolt hálózatok
A csomóponti gépek feladata, hogy irányítsák az adatforgalmat. ezt úgy teszik meg, hogy az adatokat

ide-oda kapcsolgatják. Ezért ezen hálózatokat kapcsolt hálózatoknak is szokás nevezni.

5.1.2.1 . A kapcsolt hálózatok jellemzôi
•  a hálózatot csomópontok alkotják, amin az üzenetek áthaladnak;
•  a rendszer korábbinál magasabb szintű feladata az adatok útvonalának kijelölése, a

forgalomirányítás;
•  az állomások csak csomóponton keresztül csatlakoznak a hálózatra és a csomópontok mindig

tartoznak legalább egy géphez;
•  a csomóponti gépek az elsô, második és harmadik OSI szintet foglalják magukba (fizikai,

adatkapcsolati és hálózati szint). A legutolsó szint feladata az, hogy biztosítsa a forgalomirányítást,
útvonalkijelölést, routing-ot.

5.1.2.2 . A kapcsolt hálózatok fajtái
5.1.2.2.1 . Vonalkapcsolt hálózatok
A kapcsolatot valaki kezdeményezi. Ennek hatására kialakul a fizikai szintű összeköttetés és sorban,

lépésrôl lépésre kialakul az áramkör. Ez egy összeköttetés alapú szolgálat, tehát a felhasználói adatok
továbbításának alapfeltétele, hogy a fizikai kapcsolat kialakuljon. Ennek megfelelôen a kapcsolat
lebontásának lépései is sorrendezettek. A rendszer fontosabb jellemzôi:

•  valós idejű összekötetést nyújt két gép között, így interaktív kapcsolat kialakítását teszi lehetôvé;
•  az erôforrások fixen rendelôdnek, tehát az erôforrás mindaddig nem szabad, amíg ezt valaki

foglalja, akár zajlik rajta adatforgalom, akár nem.
A vonalkapcsolat hálózatokban zajló kommunikáció ábrája:

Terjedési késleltetés Feldolgozási késleltetés
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1. 2. 3. 4. csomópont
call request

jel

call accept jel

acknowledge jel

5.1.2.2.2 . Üzenetkapcsolt hálózatok
Itt a két csomópont között a teljes adat átmegy, majd a csomópont pufferében tárolódik és onnan

továbbítódik. A működés lépései tehát:
•  a teljes üzenet felvétele a szomszédos forráscsomóponttól;
•  az üzenet tárolása egy rövid ideig a pufferben;
•  a teljes üzenet továbbítása a nyelôcsomópont irányába.
Ezért ezt a megoldási módot store-and-forward módszernek is nevezzük. Ez nem biztosítja a partnerek

között az interaktív kapcsolatot, sôt az üzenet jelentôs késleltetést szenved.

Az üzenetkapcsolt hálózatokban zajló kommunikáció modellje:

1. 2. 3. 4. csomópont
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5.1.2.2.3 . Csomagkapcsolt hálózatok
A csomagkapcsolás egyesíti a vonalkapcsolás és az üzenetkapcsolás elônyeit. Az adatokat csomagokra

bontjuk, melyeknek mérete rögzített és ezeket store-and-forward módszerrel továbbítjuk. A csomagok
kezelésének módjai a következôk lehetnek:

5.1.2.2.3.1 . Datagram típusú csomagkapcsolás
A fix méretű csomag továbbításához a kiinduló állomás adatkapcsolatot létesít az elsô csomóponttal,

ahová az adatait elküldi. A csomópont a csomagot veszi és tárolja, majd valamilyen útvonalválasztási,
forgalomirányítási algoritmus szerint kiválasztja a következô csomópontot, akinek az adatot továbbítja. A
továbbítás érdekében kialakul a két csomópont között egy virtuális áramkör a kommunikáció
lebonyolódásának idejére, majd ez a kommunikáció befejezôdte után lebomlik.

Ezen csomagkapcsolási módszer alkalmazása esetén elôfordulhat, hogy a csomagok különbözô
útvonalakat járnak be és így különféle késleltetéseket szenvednek, emiatt a célállomásra a csomagok nem
sorrendben érkeznek meg. A sorrendezés a célállomás feladata.

A datagram típusú csomagkapcsolás kommunikációs modellje:

1. 2. 3. 4. csomópont

5.1.2.2.3.2 . Virtuális áramkörös csomagkapcsolás
Ebben az esetben nem fizikai, hanem logikai áramkört alakítunk ki. A csomagok elküldése elôtt egy

call request pocket jelet kell küldeni a fogadó fél irányába, amire a választ a call accept pocket üzenet
tartalmazza. Ebben az szerepel, hogy a fogadó fél képes-e arra, hogy az üzenetet vegye. Ezek után az
üzeneteket csomagok formájában továbbítjuk. Az utolsó csomag megérkezését az acknowledge pocket jel
jelzi.

Ahhoz, hogy az üzeneteket ilyen módon továbbítsuk, szükséges az, hogy minden csomópontban egy
logikai táblázat szerepeljen. Ezen logikai táblázat tartalmazza azt, hogy az üzenetcsomag melyik
csomópont felôl érkezett és melyik fele fog továbbhaladni. A logikai táblázat sorai egyértelműen
sorszámozottak, áramköri azonosítóval vannak ellátva. A csomagok fejrésze is tartalmazza ezen
sorszámot és az üzenet feladóját. Ennek alapján tudja a csomópont kitölteni a logikai táblázatát.

Az üzenet küldésének lépései:
•  minden csomópont elkészíti a saját üres logikai táblázatát;
•  az elküldendô üzenetet csomagokra szabdalják, melyek mérete fix;
•  a call request pocket fejrészébe belekerül a feladó és az áramköri azonosító, ami bejárja a

csomagok útját;
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•  az összes csomópont, amin keresztülhalad a call request pocket jel, kitölti a logikai táblázatát a
call request pocket jel fejléce alapján;

•  a vevô elindítja az adó fele a call accept pocket jelét, ami szintén végighalad ellentétes irányban a
csomagok útvonalán;

•  ezek után a csomagok járják be az útvonalat;
•  a vevô a csomagok megérkezte után elküldi az adó fele az acknowledge pocket jelet.
A csomópontok egyszerre több virtuális áramkör kezelésére alkalmasak. Ha a csomópont kiesik

(tönkremegy, elhalálozik, stb.) ezen virtuális áramkörök kiesnek. Mivel a csomópontokon akár több ezer
virtuális áramkör is keresztülhaladhat, ezért a csomópontban kellôen nagy sebességű processzor és nagy
tárterület található.

5.1.2.2.3.3 . A datagram típusú és a virtuális áramkörös csomagkapcsolás kialakításának
okairól

A kiindulási ARPA hálózatok idejében azon volt a hangsúly, hogy biztonságos legyen az adatátvitel a
két ügyfél, felhasználó között. Annak nem volt jelentôsége, hogy ez miképpen valósul meg, hiszen
mindkét hostra illeszkedett egy magasabb szintű folyamat, felügyelô, akinek feladata volt a biztonságos
adatátvitel megszervezése, megvalósítása és ellenôrzése.

5.2 . Vonalkapcsolt hálózatok kapcsolási technikái

5.2.1 . Egy csomópontos hálózat jellemzôi
A rendszer minden állomása és az összes csomópont a kapcsolóközponthoz csatlakozik. Mivel a

rendszer vonalkapcsolást használ, ezért két állomás között egy dedikált útvonal létezik.
A kapcsolóközpont egy digitális kapcsológépet tartalmaz, aminek digitális bemenô és kimenô jelei

vannak, működése szinkron TDM. A rendszerhez tartozik egy hálózati interface, ami analóg és digitális
eszközök, valamit trönkök csatlakoztatására alkalmas. Szintén tartalmaz a rendszer egy vezérlôegységet
is, aminek feladata, hogy az igénynek megfelelôen hozza létre a kapcsolatot, felügyelje azt (anélkül, hogy
a továbbított üzenetekbe belelátna), majd szükség esetén bontsa is fel a kapcsolatot.

5.2.2 . A blokkolásról
Blokkolás akkor alakul ki, ha a kapcsológép a felhasználó kérésére nem tud vonalat biztosítani, mert a

vevô összes vonala foglalt. A hálózatot blokkoltnak nevezzük, ha benne blokkolás elôfordul. A blokkolás
kiküszöbölésére a nem-blokkolós hálózat alkalmas.

A blokkolás elfogadható rövid tranzakciókat lebonyolító hálózatok esetében, tehát pl. hangátviteli
rendszerekben, de nem megengedhetô folytonos kapcsolatot igénylô hálózatokban, pl. adatbeviteli
rendszerek esetében.

5.2.3 . Digitális kapcsolás elveinek csoportosítása
•  Térosztásos

∗  crossbar mátrix kapcsolómezô;
∗  háromszögű kapcsolómezô

•  Idôosztásos
∗  TDM sín kapcsolás;
∗  idôrés felcserélés (TSI Time Slot Interchange);
∗  idômultiplex kapcsolás (TMS Time Multiplexed Switching)
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5.2.4 . Térosztásos kapcsolás
Általános jellemzôje, hogy a vezetékek metszési pontjaiban relék helyezkednek el. Az egész rendszert

a vezérlô működteti.

5.2.4.1 . Crossbar mátrix
N darab bemeneti vonalhoz m darab kimeneti vonal tartozik. Ennek ábrája:

bemeneti vonalak

kimeneti vonalak

5.2.4.2 . Háromszög kapcsoló
Itt a bemeneti és a kimeneti vonalakat nem különböztetjük meg egymástól. Ennek ábrája:

n darab bemeneti / kimeneti vonal

5.2.4.3 . A térosztásos kapcsolás problémái
•  a keresztpontok száma n2-tel arányosan növekszik;
•  a kapcsolási pont kiesésekor nincsen egyéb alternatíva;
•  a kapcsolódás pont nincsen jól kihasználva.
A fenti problémákra jó megoldást kínál a többfokozatú összekapcsolás, amivel a kapcsolási pontok

száma csökken és több útvonalat is biztosít két állomás összekapcsolására. Ezáltal nagyobb
megbízhatóságot nyújt, de ezzel párhuzamosan a vezérlést is bonyolulttá teszi.

5.2.4.4 . Példa három fokozatú, blokkoló kapcsolásra
1 1
2 2
3 3

4 4
5 5
6 6

7 7
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8 8
9 9

5.2.5 . Idôosztásos kapcsolás
Ebben az esetben nincsen dedikált út. A módszer a kisebb sebességű adatáramból nagyobb sebességűt

képez olyan módon, hogy az idôréseket a bemeneti állomásról a kimeneti állomás fele elirányítja.

5.2.5.1 . TDM sín kapcsolás
5.2.5.1.1 . A TDM (Time Division Multiplexing) módszer lényege
Ennek során az egyes csatornák bemenô jele a multiplexerre kerül. A multiplexer feladata az, hogy a

megfelelô bemeneti vonalakat a megfelelô kimeneti vonalakhoz csatolja. Ehhez egy forgókapcsoló áll
rendelkezésre, ami megadott szögsebességgel forog. Forgása során letapogatja a bemeneti csatornák
adatait és a megfelelô bemeneti csatorna adatát a megfelelô kimeneti csatornára teszi. Ennek érdekében
biztosítani kell, hogy minden csatornának azonos idôszelet jusson.

Ez a forgókapcsoló tehát az elsô bemenô vonalat az elsô idôszelethez, a második bemenô vonalat a
második idôszelethez stb. rendeli. Így létrejön egy idôszelet-sorozat, ami az elsô letapogatási sorozat
eredménye (tehát mialatt a forgókapcsoló egyszer körbefordult), létrejön egy második idôszelet-sorozat,
ami a második letapogatási sorozat eredménye, stb. Ezeket kereteknek nevezzük. A keret tehát egy
adatsorozat, ami egy letapogatás, a forgókapcsoló egy körülfordulása alatt keletkezik.

A kimeneti oldalra a keretek sorban érkeznek és a demultiplexer azokat sorban kiteszi a megfelelô
csatornákra. Ez viszont egy komoly együttműködést feltételez a multiplexer és a demultiplexer között.
Ugyanis szükséges az, hogy mindkét oldal forgókapcsolója azonos fázisban és azonos szögsebességgel
mozogjon. Így szinkron multiplexelés alakul ki a két eszköz között.

A TDM adó oldali pufferének mérete rendszerfüggô. Abban az esetben, ha a keret bitekbôl áll össze,
bitátlapolásos TDM-rôl, ha karakterekbôl áll össze, karakterátlapolásos TDM-rôl beszélünk.

5.2.5.1.2 . A TDM sín jellemzôi:
•  kisebb sebességű adatáramból nagyobb sebességűt állít elô úgy, hogy az elméleti maximális

adatsebességet a komponensek sebességének összege adja meg, de az effektív adatsebesség mindig
kisebb az elméleti értéknél;

•  a bemenetei lehetnek szinkron és aszinkron vonalak is, de a két multiplexer között szinkron
adatátvitel valósul meg;

•  az idôszelet fixen van egy csatornához hozzárendelve.

5.2.5.1.3 . A TDM-sín megvalósítása kétoldalú egyszerű TD-kapcsolóval
A rendszernek n darab bemeneti és n darab kimeneti vonala van. Feladatunk az, hogy az i-edik bemenô

és az i-edik kimenô vonalat egymással összekapcsoljuk. A bemenetekre és a kimenetekre kapcsolók
vannak elhelyezve. Ezek egymással nagy sebességű sínen keresztül tudnak kommunikálni. Minden
idôszeletben kialakul egy-egy kapcsolat és egy idôszeletnyi adatmennyiség továbbítódik. A vezérlô
feladata a működés engedélyezése.

5.2.5.1.4 . A TDM-sín megvalósítása egyoldalú egyszerű TD-kapcsolóval
Itt nem különböztetjük meg egymástól a bemenô és kimenô vonalakat, bármelyik funkcionálhat

bemenôként és kimenôként is. Működése ettôl eltekintve az elôzôvel azonos.
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5.2.5.2 . Idôrések felcserélése (TSI Time Slot Interchange)
Ez a szinkron idômultiplexelés és demultiplexelés elônyeit egyesíti magában olyan módon, hogy

közben duplex adatátvitelt valósít meg a két felcserélendô vonal között, szinkron multiplexer
használatával.

Az idôszelet tartalmának felcserélését egy TSI áramkör végzi, ami abban az esetben, ha az i-edik
bemenetet a j-edik kimenettel kell összekötni, akkor az i-edik bemenet idôrését a j-edik bemenet
idôrésével felcseréli. Ugyanakkor az egy idôszeleteben levô adatokat addig kell tárolni, míg a következô
keretciklusban kivitelre nem kerülnek. Ezáltal egy idôszeletnyi késleltetéshez jutunk.

Ha különbözô sebességű vonalak multiplexálására is szükség van, akkor egy újabb áramkört kell a
rendszerbe építeni, ami egy idôszelet számlálót, egy adattárolót és egy címtárolót fog tartalmazni. Az
adattárolóban helyezkednek el a bevinni, illetve kivinni kívánt adatok. Az adattárolót a címtároló címezi.
Az adattároló és a címtároló együttes tartalma alapján végzi az idôszelet számláló az idôszeletek
kiszámítását.

5.2.5.3 . Idômultiplex kapcsolás (Time Multiplex Switching)
Ez a TDM és az idôszelet felcserélésének elônyeit egyesíti. Alappéldája a kétfokozatú TS. Ez n darab

bemeneti és n darab kimeneti vezetéket tartalmaz, minden bemeneti vezetékhez tartozik egy TSI. Ezek a
hagyományos módon felcserélgetik az idôszeleteket és a kapcsolóhálózat az összes megcserélt keretbôl
összeválogatja az egy címhez tartozó adatokat.

5.3 . Csomagkapcsolt hálózatok kapcsolási technikái

5.3.1 . A hálózati réteg funkciói
A hálózati réteg funkciói vonatkoznak a kapcsolt hálózatokra, például a csomagkapcsolásra, illetve

több hálózat összekapcsolására. Mindkét esetben az alábbi fontos funkciókat kell a rendszernek
megvalósítania:

•  címképzés: kapcsolt hálózatok esetében nincs nagy jelentôsége, mert itt minden egység önálló
címmel rendelkezik. Hálózatok összekapcsolása és forgalomirányítás esetén a feladat már
bonyolultabb. A címek kiosztása szabványosított az ISO által és hierarchikus módon történik.
Hálózatok összekapcsolása esetében (internetworking) a címkiosztás feladatát egy szervezet végzi.

•  útvonal-kijelölés, forgalomirányítás: a hálózaton keresztül történô csomagtovábbítás a hálózat
erôforrásaival való gazdálkodást jelenti. A forgalomirányítás gyakorlatilag a cím → útvonal
megfeleltetés megvalósítása.

•  torlódások elkerülése

5.3.2 . Az erôforráskezeléssel kapcsolatos fogalmak
Hálózati erôforrásnak minôsülhetnek a pufferek, átviteli csatornák, csomópontok és az állomások.

Ezzel kapcsolatban az alábbi fontos fogalmak vannak:
•  név: az erôforrás vagy az erôforrások egy csoportjának megnevezésére szolgáló szimbólum;
•  cím: az erôforrás helyének meghatározására szolgáló adatszerkezet;
•  forgalomirányítás: az erôforrások elérésének módját meghatározó, az útvonal kijelölését szolgáló

mechanizmus;
•  leképezések:

∗  név → cím (1:1)
∗  cím→ útvonal (1:N)
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5.3.3 . Forgalomirányítás
A forgalomirányítás felfogható egy erôforrásgazdálkodási feladatként, hiszen:
•  a csomagoknak a csomópontokon való áthaladása egy bizonyos értelemben vett versengés az

erôforrásokért;
•  az optimális útvonal kiválasztásához valamilyen vezérlômechanizmus szükséges.
Az optimális útvonal megválasztásának az alábbi szempontjai lehetnek:
•  a végpontok közötti késleltetés minimalizálása;
•  a hálózat átbocsátóképességének maximumon tartása;
•  torlódások elkerülése;
•  forgalmi költségek minimalizálása;
•  az alacsony megbízhatóságú hálózati szakaszok elkerülése;
•  a vonali kapacitások maximális mértékű kihasználása, stb.

5.3.3.1 . A forgalomirányító algoritmusok csoportosítása
•  A döntés meghozatalának helye szerint:

∗  forgalomirányítás a forrásnál: a forrásnak elôre meg kell adnia, hogy milyen
útvonalon haladjon a csomag. A csomag fejrészébe ezt az adatot is be kell tenni, így a
közbülsô állomások, amiken a csomag keresztülhalad, nincsenek döntési helyzetben.

∗  lépésrôl lépésre történô forgalomirányítás: a döntés, hogy melyik csomópont fele
haladjon tovább az adat, a csomópont feladata.

•  A döntés meghozatalának ideje szerint:
∗  a forgalomirányítás a tervezési fázisban lezajlik. Tehát már a tervezésnél ismertek a

csomópontok, a köztük vezetô élek és az élekhez tartozó terhelések. Így már a
tervezési fázisban adott egy súlyozott gráf, amin lehet útvonal-kijelölést végezni. Ez
egy fix útvonal-kijelölést eredményez.

∗  az egyes csomópontok a környezetük adatainak figyelembevételével döntik el a
csomag továbbításának irányát. Ez a dinamikus vagy adaptív forgalomirányítás, mert a
csomópont képes a környezetének változásait is figyelembe venni.

5.3.3.2 . Fix útvonal-kijelölési algoritmus irányítótábla alapján, egy példán keresztül bemutatva
A forgalomirányítás alapja a minimális költségű út megkeresése a forrástól a nyelôig. Ez történhet

elôre irányuló (Dijkstra) és hátrafele történô (Ford-Fulkerson) keresési módszerrel.
5.3.3.2.1 . Mintapélda:
Legyen adott az alábbi súlyozott gráf:

5 2     3 3

2 5

1   2 3   1 6

1 2

4     1 5
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A Dijkstra algoritmus alapján kapjuk az alábbi táblázatot, mely tartalmazza, hogy az adott forrásból az
adott nyelôbe mely csomópontokon keresztül vezet a legkisebb költségű út:

source 1 2 3 4 5 6
2 1→2 1 2→1 1 3→5→4→1 1 4→1 1 5→4→1 1 6→5

→4→
1

3 1→4→5→3 3 2→3 2 3→2 2 4→2 2 5→4→2 2 6→5
→4→
2

drain 4 1→4 4 2→4 4 3→5→4 3 4→5→3 3 5→3 3 6→5
→3

5 1→4→5 5 2→4→5 5 3→5 5 4→5 4 5→4 4 6→5
→4

6 1→4→5→6 6 2→4→5→6 6 3→5→6 6 4→5→6 6 5→6 5 6→5

Ebbôl generálható az alábbi központi forgalomirányító tábla, mely tartalmazza, hogy egyes
csomópontoktól más csomópontok fele mik a legrövidebb utak.

1 2 3 4 5 6
1 - 2 4 4 4 4
2 1 - 3 4 4 4
3 5 2 - 5 5 5
4 1 2 5 - 5 5
5 4 4 3 4 - 6
6 5 5 5 5 5 -

A központi forgalomirányító táblából képzôdnek a csomóponti vektorok, amiket a csomópontok
tárolnak. Ebbôl ismerik fel, hogy ha adott a célcsomópont, minek kell a következô csomópontnak lennie.

1. csomópont 2. csomópont 3. csomópont 4. csomópont 5. csomópont 6. csomópont
Cél Köv Cél Köv Cél Köv Cél Köv Cél Köv Cél Köv

2 2 1 1 1 5 1 1 1 4 1 5
3 4 3 3 2 2 2 2 2 4 2 5
4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 3 5
5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5
6 4 6 4 6 5 6 5 6 6 5 5

5.3.3.2.2 . A csomópontok feladatai egy csomag vételekor:
•  a csomag vétele a bemeneti vonalról;
•  a csomag tárolása a bemeneti pufferben;
•  a csomag fejrészének vizsgálata, hogy megállapítsa, ki a címzett;
•  a csomóponti vektorok vizsgálata annak érdekében, hogy megállapítsa, merre kell a csomagot

továbbítani;
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•  a szabad memóriaterületbôl egy csomag méretének megfelelô terület lefoglalódik és
hozzáláncolódik a megfelelô kimeneti sorhoz. Tehát a kimeneti vonalakhoz láncok rendelôdnek
hozzá, amiben a csomagok FIFO sorrendben helyezkednek el;

•  miután a csomag elment a következô csomópont felé, a felszabadult memóriaterület
visszaláncolódik a szabad memóriához.

5.3.3.2.3 . A fenti forgalomirányítás problémái:
1.  A fix útvonaltervezésnél lesznek túlterhelt és ki nem használt csomópontok. Ezért a hálózatot

folyamatosan felügyelni és hangolni kell. A fogalom alapján a tervezônek a forgalomirányító mátrixot
újra és újra le kell generálnia a módosított élsúlyok alapján.

2.  Vannak kulcshelyzetben levô csomópontok. Ezek meghibásodása, kiesése, vagy a hozzájuk vezetô
út tönkremenetele 100%-os biztonsággal a teljes hálózat, vagy egy teljes részhálózat kiesését okozza.
Ezért alkalmazzák a többutas véletlen forgalomirányítást. Itt nemcsak az optimális, hanem más, alternatív
útvonalakat is figyelembe kell venni. Tehát több lehetséges következô csomópontot is tartalmaz a
csomóponti vektorok sora és ezek közül véletlenszerűen sorsolódik ki a következô.

5.3.3.3 . Fix útvonal-kijelölési algoritmus elárasztásos módszerrel
Ebben az esetben a csomópont a hozzá érkezett csomagról másolatokat készít és minden

szomszédjának küld belôle. Így a hálózat pillanatokon belül megtelik csomagokkal, de biztosan lesz egy
olyan csomag, amely az optimális úton halad. Azért, hogy a hálózat ne legyen annyira túlterhelt,
szükséges, hogy a fölösleges csomagok a hálózatból eltűnjenek. Ezen eltüntetés módszerei a következôk
lehetnek:

•  áltépéses számláló: a feladó csomópont, mielôtt elindítja a csomagot, megbecsüli, hogy mennyi a
hálózat átmérôje és ezt az értéket a csomag fejrészébe teszi. Ez a szám megmutatja, hogy a feladó
csomópont szerint hány lépés, hány csomópont után ér a csomag teljes biztonsággal célba. Minden
csomópont, amelyiken a csomag áthalad, ezen a fejléc-béli számon csökkent egyet. Ha ez az érték
már nulla, az azt jelenti, hogy a feladó szerint ez a csomag már valamilyen más útvonalon céljához
ért, ezért a hálózatból kivehetô. A megoldás kritikus pontja a feladó becslése.

•  idôbélyeg: a feladó csomópont megbecsüli, hogy az adott csomagnak mennyi ideig kell feltétlenül
élnie annak érdekében, hogy a célba eljusson. Ezt az értéket eltárolja a csomag fejrészében és ezt a
számot egy központi számláló, óra minden ütemben csökkenti.

5.3.3.4 . Dinamikus útvonal-kijelölési algoritmus

5.3.3.4.1 . Centralizált dinamikus forgalomirányítási algoritmus
Adott egy állomás, amelyik a hálózatot figyeli. Feladata, hogy figyeli a hálózaton zajló forgalmat,

adatokat gyűjt a csomópont belsô viszonyairól (mekkorák a várakozásai sorok a kimeneti vonalak mentén)
és ennek alapján módosítja a hálózatot például az élek átsúlyozásával.

Komoly problémát okoz a központi egység meghibásodása, kiesése. További gondot jelent a
konzisztencia kérdése: mikortól érvényes az élek átsúlyozása? Végül nehézséget okoz az is, hogy a
csomópontok a központi géptôl különbözô távolságra helyezkednek el és ezáltal különbözô késleltetéseket
szenvednek az információk.

5.3.3.4.2 . Izolált dinamikus forgalomirányítási algoritmus
A csomagot a csomópont ahhoz a szomszédjához továbbítja, ahol a kimeneti várakozási sor a lehetô

legrövidebb. Így szenvedi el a csomag a legkisebb késleltetést.
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5.3.3.4.3 . Elosztott dinamikus forgalomirányítási algoritmus
Itt nincs központi elem, ezért minden csomópont periodikusan szolgálati közleményt küld minden

szomszédjának, mely az alábbi adatokat tartalmazza:
•  a várakozási sorok hossza;
•  késleltetési idô;
•  terheltség, stb.
Így minden csomópontnak van információja szomszédjainak belsô helyzetérôl és tudja, merre célszerű

a csomagokat továbbítani.

5.3.4 . Torlódásvédelem
Fontos az erôforrások szétosztásának gondos irányítása, különben a felhasználók kihasználnák a

helyzetet. Ezért megnônek a várakozási idô és lecsökkenne a hálózat átbocsátó képessége. Ezt grafikusan
az alábbi módon lehet ábrázolni:

ideális átbocsátás

tényleges átbocsátás

késleltetés

holtpont

Terhelés

A függôleges tengelyen a hálózaton ténylegesen célbajutott csomagok darabszáma, a vízszintes
tengelyen az állomások igénye látható, azaz az, hogy mekkora a kommunikációs hálózatok környezetébôl
érkezô csomagok intenzitása.

Abban az esetben, ha valamely csomópont szabad pufferterülete elfogyott, ez azt okozza, hogy ô a
szomszédjától nem tud adatokat fogadni. Ezért a szomszéd kimeneti sora növekedni fog és egy idô után az
ô szabad pufferterülete is elfogy. Ez a láncolat így végighalad a hálózaton. Ezek után ha a környezet felôl
további igény lép fel, azt a hálózat nem tudja kielégíteni és kialakult a holtpont. Ez a probléma nem
egyetlen csomópontnál jelentkezik, hanem a teljes hálózatnál, ezért a megoldásnak is globálisnak kell
lennie.

5.3.4.1 . Torlódás kialakulásának megelôzése
5.3.4.1.1 . Pufferek preallokálása
A csomagok fejrészébe és a logikai hálózatba nemcsak az áramköri azonosítók, az elôzô és a

következô csomópontok azonosítói kerülnek, hanem egy pufferterület-azonosító is. Tehát minden
áramkörhöz egy pufferterületet is rendelünk, ezáltal a csomagok csak ezeken a pufferterületeken
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haladhatnak keresztül. Elônye a megoldásnak, hogy már a csomagok feladásakor  minden közbülsô
csomópontban rendelkezésre állnak a pufferterületek.

5.3.4.1.2 . Forgalomszabályozás
Ez a virtuális áramkörre jellemzô módszer. Minden csomag ugyanazon az útvonalon halad és ez egy

összeköttetés alapú szolgálat. A csomagok fejlécében a feladó azonosítója is szerepel, így hibás
adatátvitel esetén mód van ismétlést kérni.

5.3.4.1.3 . Lefojtócsomagok küldése
Ez a datagram alapú szolgálatra jellemzô módszer. Itt minden csomópont vizsgálja a szabad

pufferterületének méretét. Ha ez egy kritikus érték alá csökken, szolgálati közleményt küld minden
szomszédjának, akik adatot küldhetnek neki. Ez a szolgálati közlemény tartalmazza azon felszólítást, hogy
a szomszéd az adattovábbítás sebességét csökkentse a felére. Amikor az adott csomópont szabad
pufferterületének mérete visszaállt a kritikus szint fölé, akkor ismét egy szolgálati közleményt kap minden
küldô szomszéd, melyben tájékoztatják arról, hogy az adattovábbítás sebességét visszateheti az eredeti
értékre.

5.3.4.1.4 . A külvilágból érkezô csomagok számának csökkentése
1. Izaritmikus megoldással: vizsgáljuk a csomagokat, amikor belépnek a hálózatba. Ha nincs elég

szabad pufferterület, akkor a csomag be sem léphet a hálózatba.
2. Csöpögô vödör módszere: a bemenetnél kialakítunk egy pufferterületet, amibôl csak egy csomag

mehet ki és csak adott sebességgel. Minden vödör mérete korlátos, így ha a vödör kapacitásánál nagyobb
méretű igény érkezik, azt a rendszer nem szolgálja ki, az igény kicsorog és elvész.

3. Vezérjeleket tartalmazó vödör: ∆t idôközönként a csomópont tokeneket generál a vödörbe. Egy
burst alatt csak annyi csomag továbbítódhat, amennyi token van a vödörben. Itt az intenzitás az elôzô
módszerrel ellentétben nem azonos minden idôpillanatban, hanem löketekkel jellemezhetô. A kicsorgó
csomag tartalma elveszett, így az ismétlésrôl valakinek gondoskodnia kell.

5.3.4.2 . Torlódás feloldása
5.3.4.2.1 . Csomagok eldobása
A kialakult torlódás feloldható azzal, hogy a hálózatból bizonyos csomagokat eldobunk.

5.3.5 . Hálózati holtpontok fajtái
•  Közvetlen holtpont: a csomópontok egymásra várnak;
•  Közvetett holtpont: a csomópontok körkörösen várakoznak.
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5.3.6 . Csomagkapcsolt hálózatok elérése - X25-ös interface
Felsôbb Felsôbb szintű protokollok
szintek

Csomagok Sokcsatornás logikai Csomagok
szintje interface szintje

Adatkapcs. LAP - B Adatkapcs.
szint szint

Fizikai X21 Fizikai
szint szint

    DTE DCE

5.4 . Hálózatok összekapcsolása
5.4.1 . Hálózatok összekapcsolásának problémái

Egyes problémák megegyeznek az állomások összekapcsolása esetén megvizsgáltakkal:
•  címzés és névképzés;
•  forgalomirányítás;
•  hibavédelem;
•  torlódások elkerülése.
Speciális, a hálózatok összekapcsolásakor felmerülô problémák:
•  hardware és software kompatibilitási problémák;
•  eltérô megvalósítás miatt koncepcionális problémák.

5.4.2 . Hálózatok összeköttetésének elemei
•  Lokális hálózatok összekapcsolásának csatolóelemei:

∗  ismétlô (repeater);
∗  híd (bridge);
∗  speciális csatoló (brouter);
∗  forgalomirányító (router).

•  Nagyhálózatok összekapcsolásának csatolóelemei:
∗  átjáró (gateway).
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5.4.3 . Lokális hálózatok összeköttetése
5.4.3.1 . Ismétlô (repeater)

Ez fizikai szinten teremt kapcsolatot két lokális hálózati szegmens között. A vezetékek korlátos hossza
miatt a vezetékek összekapcsolásához ismétlôket kell alkalmazni. Az ismétlô a kapott biteket egy az
egyben átteszi a másik vezetékre. Problémája, hogy a forgalom szabályozásánál gondosan kell eljárni,
mert az egyesített forgalom túlterhelést jelezhet még akkor is, ha az egyes hálózati szegmensek
önmagukban nincsenek túlterhelve.

Ennek az architektúrális modellje:

A B
nyílt rendszer nyílt rendszer

Alkalmazási réteg Alkalmazási réteg
Megjelenítési réteg Megjelenítési réteg

Viszonyréteg Viszonyréteg
Szállítási réteg Szállítási réteg
Hálózati réteg Hálózati réteg

Adatkapcsolati réteg Ismétlô funkció Adatkapcsolati réteg
Fizikai réteg Fizikai réteg

5.4.3.2 . Híd (bridge)
A lokális hálózati szegmensek összekapcsolását adatkapcsolati szinten végzi. Ha a továbbítandó

keretben levô címmezô arra utal, hogy a címzett az adott hálózat-szegmens címtartományán kívül
helyezkedik el, akkor a keretet át kell játszani egy másik szegmensre.

Architektúrális szempontból a híd olyan eszköz, mely két réteg, az adatkapcsolati és a fizikai réteg
összekapcsolódásából alakult ki. Fontos, hogy olyan interface-t mutasson, amilyen az adott nyílt
rendszernek megfelel.

5.4.3.2.1 . A híd architektúrális modellje:
A B

nyílt rendszer nyílt rendszer
Alkalmazási réteg Alkalmazási réteg

Megjelenítési réteg Megjelenítési réteg
Viszonyréteg Viszonyréteg

Szállítási réteg Szállítási réteg
Hálózati réteg Híd funkció Hálózati réteg

A oldali adatkapcsolati
réteg

A oldali
adatkapcsolati réteg

B oldali
adatkapcsolati réteg

B oldali adatkapcsolati
réteg

A oldali fizikai réteg A oldali fizikai
réteg

B oldali fizikai
réteg

B oldali fizikai réteg

A jelszintnek, a csatlakozónak, a meghajtónak és a közeghozzáférésnek, tehát a MAC-szintű
működéseknek (Medium Access Control) az adott szegmensnek megfelelônek kell lennie. Szükséges az
is, hogy az adatkapcsolati szinten megfelelô működést mutasson. Meg kell valósítania az átjárást a két
állomás között.
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Ha LAN-okat kapcsolunk össze híddal, akkor a MAC keret fejrészében levô címmezô tartalmazhat
broadcast címet is. Ez minden hálózati elemhez, így a hídhoz is eljut. Ez megvizsgálja az adott
címtartományt és ebbôl megállapítja, hogy kell-e a keretet másik szegmens felel továbbítania. Ezeket a
hidakat lokális hídnak nevezzük, mert egymáshoz közel esô hálózati szegmensek közötti átjárhatóságot
biztosítanak.

5.4.3.2.2 . A híd funkcionális modellje azonos típusú lokális hálózatok összekapcsolása 
esetén:

LAN 1
állomás

LAN 2
állomás

Felsôbb rétegek Felsôbb rétegek

LLC SAP

LLC alréteg
Híd 1

LLC SAP

LLC alréteg
MAC SAP

MAC alréteg MAC MAC

MAC SAP

MAC alréteg
F SAP

Fizikai réteg

F SAP

Fizikai réteg

F SAP

Fizikai réteg

F SAP

Fizikai réteg
    Átviteli közeg Átviteli közeg

5.4.3.2.3 . A híd funkcionális modellje különbözô típusú lokális hálózatok összekapcsolása 
esetén:

LAN 1
állomás

LAN 2
állomás

Felsôbb rétegek Híd 2 Felsôbb rétegek

LLC SAP

LLC alréteg LLC LLC

LLC SAP

LLC alréteg
MAC1 SAP

MAC1 alréteg

MAC1 SAP

MAC1 alréteg

MAC2 SAP

MAC2 alréteg

MAC2 SAP

MAC2 alréteg
F1 SAP

Fizikai réteg 1

F1 SAP

Fizikai réteg 1

F2 SAP

Fizikai réteg 2

F2 SAP

Fizikai réteg 2
    Átviteli közeg Átviteli közeg
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A relézés csak közös platform esetén valósítható meg például MAC szinten. A kereskedelmi
forgalomban kapható hidak azonos hálózati szegmensek összekapcsolására szolgálnak, de ez nem
törvényszerű: gyakran lehet szükség különbözô platformú hálózatok összekapcsolására. Ezek hálózatok az
alábbiakban különbözhetnek:

•  átviteli közeg;
•  topológia;
•  keretszerkezet;
•  determinisztikusság;

•  a megszólalás ideje;
•  a keret idôkorlátossága;
•  keret hosszának korlátossága;
•  sebességek.

Ennek következtében az átjárás nem valósítható meg, csak felsôbb szinten, az LLC szintjén.
Elôfordulhat, hogy azonos LLC használható különbözô MAC-ok esetén is, hiszen a kábeltôl, interface-tôl,
közeghozzáféréstôl független, így választható az átjárás szintjéül. Ekkor a híd a következô feladatokat
látja el:

•  az egyik oldal MAC keretébôl kiveszi az adatmezôt és ez lesz az LLC keret;
•  ezt beágyazza egy token-ring keret adatmezejébe;
•  ezt adja ki a vezérjeles gyűrűre, ha a vezérjelet megkapta.
Látható tehát, hogy a híd működése összetettebbé, bonyolultabbá vált. Az ilyen hidakat

többprotokollos vagy multiprotkollos hídnak nevezik. A kereskedelemben kapható hidak kisebb részét
teszik ki, mert megvalósításuk bonyolult, nehézkes.

5.4.3.2.4 . Távoli hidak
Vannak esetek, amikor távoli szegmenseket kell összekötni, köztük átjárhatóságot biztosítani. A hidat

ekkor középen kettévágjuk és a hídfeleket a megfelelô szegmensnél helyezik el. Ezen darabok közt kell
fizikailag kapcsolatot teremteni egy adatátviteli csatornán keresztül. Ezeket távoli hídszegmenseknek,
Remote Bridge-nek nevezzük. Felépítése:

Remote Bridge Remote Bridge

A félhidakat olyan fizikai egységgel kell ellátni, ami a fizikai átvitelt és az adatkapcsolati
összeköttetést megvalósítja. Ez utóbbi biztosítja a megbízható átvitelt valamilyen protokoll segítségével.
A működés lépései: az egyik szegmensrôl levett MAC-szintű kereteket a másik szegmensre rá kell tenni.
A levett keret beágyazódik az eszköz által generált PPP keret adatmezejébe. A másik oldali félhíd
ellenôrzi, hogy történt-e hiba az átvitel során. Ha igen, akkor ismétlést kér. Ha nem, akkor kiveszi az
adatmezôt és így a MAC szintű kerethez jut. Ezt az átviteli módot alagúton keresztül történô átvitelnek
(tunelling) is nevezik.

5.4.3.2.5 . Transzparens hidak
Ezek feladata a hálózatok közti átjárás biztosítása. Ilyenek például: az Ethernet, a token-bus, stb.

Felépítése:
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LAN1 LAN2    LAN3

1       2      1 2
A B       B1   C B2 D

Itt a hidaknak a hálózati forgalmat is le kell kezelniük. Ezt 6 byte-os cél- és forráscímek segítségével
zajlik:

SI 6 byte DAs 6 byte SA LQ adat FSC

Ez a cím egy MAC szintű keretben egy 48 bites egyedi hálózati kártya cím, aminek egyediségét a
gyártó biztosítja. A híd a továbbítás módjáról a DA alapján dönt. Például: ha B1-be az A címe érkezik az
egyes portjára, akkor nincs a B1-nek dolga a kerettel. Ugyanez fordul elô, ha a B érkezik meg. Ha az
érzékel címtartomány kívül esik a LAN1 tartományán, akkor azt a keretet a kettes portra kell tennie. Ez a
kettes port felôl is elmondható: A és B fele továbbítandó cím esetén az egyes portra irányítja, C, D esetén
pedig nem kell semmit tennie.

Tegyük fel, hogy a B1 hídra a D-nek küldött keret érkezik, de B1-nek nincs D-re vonatkozó
bejegyzése. Ekkor B1 úgy jár el, hogy az adott keretet elárasztással, minden lehetséges portra továbbítja.
A visszaérkezô D-tôl jövô válasz Source Address-e alapján már fel tudja venni a megfelelô bejegyzést D-
hez. Vagyis itt a tanulás folytonos, de fordított irányú: a válaszok alapján zajlik.

A hidak a tábla-bejegyzéseket csak bizonyos ideig, 300 sec-ig tárolják, ha eddig nem érkezik rá
hivatkozás, akkor a bejegyzés törlôdik. Így a hálózat állandóan frissül a hálózatot használók beavatkozása
nélkül, csupán a hálózati forgalom alapján.

Az ilyen működésnek az a hibája, hogy ha a hálózat üzemeltetôje nem veszi észre és két híd kerül két
hálózati szegmens közé, akkor hurkok alakulnak ki, ami hibás működést okozhat. Például ha két helyen
ugyanazon forrásból származó keretek vannak, akkor ciklikus és felesleges keretgenerálás indul meg. A
hálózat hurokmentességét feszítôfa-szerkezettel lehet biztosítani. Ennek érdekében a hálózati hidakat
azonosítóval és prioritással kell ellátni. A fa gyökere a legkisebb azonosítóval és legnagyobb prioritással
rendelkezô híd lesz.

5.4.3.2.6 . Forrás által irányított hidak (IEEE 802.5 szabvány, gyűrű topológia)
Itt differenciális Manchester kódolást alkalmaznak, így a keret eleje kódsértéssel jelezhetô. A keret

formátuma a következô:

SD AC FC DA SA Adat FCS ED FS

A hidak a forrás által irányítottak, ezért a keretnek tartalmaznia kel a továbbítási útvonalat. Ahhoz,
hogy a híd felismerje, hogy az adott keretet neki továbbítania kell, a keretben ezt az információt el kell
helyezni. Ez a forráscímben kap helyet, (nem a célcímben) a legnagyobb helyiértéken. Ennek alapján az
SA mezô felépítése:

   1: forgalomirányítás szükséges
   0: forgalomirányítás nem szükséges
A keretben helyet kap a kívánt útvonal is, amit az adatmezô tartalmaz. Ennek felépítése:

   Routing information Adat
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A forgalommal kapcsolatos információk többek között tartalmazzák a fenti útvonalat is. A híd a kapott
keretben felismeri a saját azonosítóját és ennek hatására aktivizálódik. A saját azonosítója után ha a hozzá
kapcsolódó szegmens címe szerepel, akkor a keretet továbbadja.

Ilyen rendszerek esetében az állomásoknak ismerniük kell a rendelkezésre álló útvonalakat, ezért
útvonalkijelölô táblázatokat tartalmaznak. A táblázat kitöltése során figyelembe kell venni, hogy a hálózat
topológiája dinamikusan változik. A táblázat frissítése, az update elárasztással történik. Minden kimenô
szegmens irányában kérô kereteket, szolgálati közleményt küld ki az állomás, melynek célja, hogy a
táblázatban a kitöltetlen állomásokhoz vezetô legrövidebb utat megtalálja. A visszatérô keretek az
útvonalat tartalmazó mezôbe teszik a hidak által beírt címeket. A forrásállomás nagy számú kerete kap
vissza, ebbôl választja ki azt az útvonalat, amit a táblázatba beír.

A módszer működésének problémája az, hogy a fontos útvonalra vonatkozó információ-keretek sokan
vannak és feldolgozásuk sok idôt vesz igénybe. A keretszám-robbanással a hidakat működtetô
mechanizmusnak számolnia kell.

5.4.3.3 . Forgalomirányító (router)
Ennek feladata a hálózatok forgalmi leválassztása, szeparálása, heterogén hálŁzatok összekapcsolása,

összességében tehát a hálózati kommunikáció megvalósítása.

5.4.3.3.1 . A router architektúrális modellje
A B

nyílt rendszer nyílt rendszer
Alkalmazási réteg Alkalmazási réteg

Megjelenítési réteg Megjelenítési réteg
Viszonyréteg Viszonyréteg

Szállítási réteg Forgalomirányító funkció Szállítási réteg
A oldali hálózati réteg A oldali hálózati

réteg
B oldali hálózati

réteg
B oldali hálózati réteg

A oldali adatkapcsolati
réteg

A oldali
adatkapcsolati réteg

B oldali
adatkapcsolati réteg

B oldali adatkapcsolati
réteg

A oldali fizikai réteg A oldali fizikai
réteg

B oldali fizikai
réteg

B oldali fizikai réteg
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5.4.3.3.2 . A router funkcionális modellje
LAN 1
állomás

LAN 2
állomás

Felsôbb rétegek

Forgalomirányító

Felsôbb rétegek

H SAP

Hálózati réteg H réteg H réteg

H SAP

Hálózati réteg
LLC SAP

LLC alréteg

LLC SAP

LLC alréteg

AK SAP AK SAP

MAC1 SAP

MAC1 alréteg

MAC1 SAP

MAC1 alréteg

Adatkapcsolati
réteg

Adatkapcsolati
réteg

F1 SAP

Fizikai réteg 1

F1 SAP

Fizikai réteg 1

F2 SAP

Fizikai réteg 2

F2 SAP

Fizikai réteg 2
    Átviteli közeg Átviteli közeg

5.4.3.4 . Speciális csatoló (brouter)
Ez általában LAN-ok összekapcsolására használják. Ezek tulajdonképpen hidak, de

forgalomirányítással foglalkoznak.

5.4.3.5 . Tűzfal (gateway)
Nagy hálózatok kialakításánál fontos fogalom. A hálózat különféle részeit hidakkal kell összekötni és

ezt a belsô hálózatot vizesárokkal körbe kell venni, az árkot pedig ôrökkel kell ellátni (két routerrel és egy
gateway-jel).

Ez egy olyan eszköz, amely a hálózati forgalmat tudja biztosítani. A teljes protokollkészletet
transzformálja át az egyik vonalról a másikra, azaz az egyik oldalon az egyik hálózatnak megfelelô, a
másik oldalon pedig a másik hálózatnak megfelelô protokollkészletet használja. Elônye, hogy általa
különbözô hálózatok összekapcsolása valósítható meg.
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5.4.3.5.1 . A gateway architektúrális modellje
A B

nyílt rendszer Gateway funkció nyílt rendszer
A oldali alkalmazási

réteg
A oldali

alkalmazási réteg
B oldali

alkalmazási réteg
B oldali alkalmazási

réteg
A oldali megjelenítési

réteg
A oldali

megjelenítési réteg
B oldali

megjelenítési réteg
B oldali megjelenítési

réteg
A oldali viszonyréteg A oldali

viszonyréteg
B oldali

viszonyréteg
B oldali viszonyréteg

A oldali szállítási réteg A oldali szállítási
réteg

B oldali szállítási
réteg

B oldali szállítási réteg

A oldali hálózati réteg A oldali hálózati
réteg

B oldali hálózati
réteg

B oldali hálózati réteg

A oldali adatkapcsolati
réteg

A oldali
adatkapcsolati réteg

B oldali
adatkapcsolati réteg

B oldali adatkapcsolati
réteg

A oldali fizikai réteg A oldali fizikai
réteg

B oldali fizikai
réteg

B oldali fizikai réteg

5.4.4 . Szegmentálás
Ez a hálózati réteg feladatai közé tartozik. A forgalomirányítók szegmentálást végeznek akkor, ha a

csomagméret a hálózatokban különbözik.
Legyen adott az alábbi hálózat:
•  a host1 a WAN1-hez csatlakozik;
•  a WAN1 és a WAN2 egymáshoz az R1 routeren keresztül csatlakozik;
•  a WAN2 és a WAN3 egymáshoz az R2 routeren keresztül csatlakozik;
•  a host2 a WAN3-hoz csatlakozik.
A forrás (jelen példánkban a host1) akkora csomagot generál, amekkorát a hálózat átvinni képes.

Elôfordulhat, hogy a kapcsolódó második hálózatban a csomagok eltérô méretűek. Ekkor a router (jelen
esetben R2) az alábbi módokon működhet:

5.4.4.1 . Transzparens eset
A beérkezô csomagot változatlan formában veszi, de a kimenetén (jelen esetben WAN2 fele)

felszabdalva adja át a csomagokat. Tegyük fel, hogy WAN3 csomagmérete WAN2-nél nagyobb. Ekkor az
R2 a kis darabokat összeállítja és kevesebb számú részre bontja fel a csomagot. Általánosan: a router a
kapott csomag-darabkákat összerakja és a következô hálózat igényeinek megfelelôen bontja fel újra. A
fragmentálás ilyen működés esetén szakadatlan.

5.4.4.2 . Nem transzparens eset
R2 nem rakja össze a kapott darabkákat, hanem ugyanúgy továbbítja azokat. Ezért az adott hálózatban

alkalmazott legkisebb csomaghosszt az elsô routernek kell figyelembe venni, mivel a csomag-darabkák a
hálózatban változatlanul továbbítódnak, végponttól a végpontig.

A routernek gondoskodni kell arról mindkét esetben, hogy a fragmentálás után a csomagok
egyértelműen azonosíthatók legyenek. Így a számozásnak hierarchikusnak, fa-szerkezetűnek kell lennie.
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5.5 . Internet hálózati réteg működése
Az internet kétféle dolgot jelenthet, függôen attól, hogy hogyan írjuk. Az internet hálózatok

összekapcsolását jelenti, adatok továbbítása érdekében. Az Internet az 1970-es években, az ARPANET-
bôl kialakult világméretű hálózatot jelenti. Ez gyakorlatilag valamilyen módon összekapcsolt autonóm
rendszerek összessége.

Felépítése: adottak a földrészeken belül az egyes gerinchálózatok. Ezekhez nagy sebességű
csomóponti gépek, routerek csatlakoznak. A csomóponti gépeket egymással olyan kábelek kötik össze,
melyek nagy sebességű adattovábbítást tesznek lehetôvé, nagy mennyiségű adat átáramlását biztosítják.
Az egyes földrészekhez tartozó gerinchálózatok egymáshoz transzatlanti kábelek segítségével
csatlakoznak.

A hálózatra csatlakozó gépek kommunikációját hálózati szinten az IP (Internet Protocol) biztosítja:
•  az üzeneteket csomagokra kell bontani;
•  az egyes csomagokat a routerek továbbítják különféle útvonalakon keresztül. A különféle

útvonalak megkövetelik, hogy az üzenetet az átviteli közegnek megfelelôen (továbbítás során
esetleg többször is) átcsomagolják.

5.5.1 . Az IP csomagok formátuma:

Az IP csomagok 32 bites szavakból tevôdnek össze. A fejrésze 20 byte hosszú, amit változó
hosszúságú adatmezô követhet.

32 bit

Verzió Fejléc hossza Típus Service Type Adatcsomag hossza
Identification part 3 bit Fragment offset

Time to live Protocol Header check sum
Source Address

Destination Address

Options

•  adatcsomag hossza: a fejrész és a szövegrész együttes hosszát jelenti;
•  identification part: kijelöli, hogy az adott csomag mely üzenethez tartozik;
•  3 bit fajtái:

∗  elsô bitje mindig üres;
∗  második bitje a DF bit, a don’t fragmentation, ami azt határozza meg, hogy a csomagot

lehet-e szabdalni, avagy sem;
∗  harmadik bitje az MF bit, a more fragments, ami azt mondja meg, hogy ha a csomag

darabolt, akkor van-e még további csomagfragmens.
•  fragment offset: a router ide teszi azt az értéket, amiben leírja, hogy a fragmentálás történik. (Azaz

az egy üzenethez tartozó üzenetfragmensek sorszámát tartalmazza, ennek alapján tudja a címzett,
hogy az egyes fragmenseket milyen sorrendben kell összerakni).

•  options tartalmazza az 1 byte-os opcióazonosítót, az 1 byte-os hosszkódot és az egy vagy több
byte-nyi adatot. Az options fajtái lehetnek:

∗  titkosításra vonatkozó információkat;
∗  útvonalat, ahol a feladó megmondhatja, hogy a csomagok kizárólag mely

csomópontokon haladhatnak keresztül. Ez a strict source routing;
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∗  a loose source routing megadja, hogy mely csomópontokon lenne jó, ha
keresztülhaladna a csomag, de ez az útvonalválasztás nem kötelezô;

∗  felszólítás a routerek felé, hogy az áthaladó csomagba tegye bele az azonosítóját;
∗  time stamp, idôbélyeg: az is felszólítás a router felé, hogy a csomag áthaladásakor

tegye bele az áthaladás idejét.

5.5.2 . Az IP címek csoportosítása

Az IP címeket osztályokba sorolják. Az alábbi IP cím osztályok léteznek:

32 bit

A 0 1 byte-nyi hálózat azonosító host azonosító
B 10 2 byte-nyi hálózat azonosító host azonosító
C 110 3 byte-nyi hálózat azonosító host azonosító
D 1100 Körözvényre használható címek
E 11110 Nem kiosztott címtartomány

A címek írás pontozott decimális módon történik. Ennek alapján:
A osztályú címek:     1.0.0.0  127.255.255.255
B osztályú címek: 128.0.0.0  191.255.255.255
C osztályú címek: 192.0.0.0  223.255.255.255
D osztályú címek: 224.0.0.0 
Ha a cím valamely része csupa nulla, akkor a hálózat valamely hostját neveztük meg. Ha a cím

valamely része csupa egyes, akkor körözvényt adnak ki. Ha a hálózati cím valamely része csupa nulla,
akkor az adott hálózaton belül valamely rész kijelölését végeztük el.

Ha a hostok címe már nem elég, akkor vagy a központtól kérünk egy újabb címet, vagy B osztályú
címet kérünk. Ekkor a network ID rövidebb, így a host címe hosszabb lehet. Ekkor a host ID-jébôl hat
vagy nyolc bit az alhálózat ID-je.

5.5.3 . Az IP protokoll feladatai:
•  az üzenetek darabolása és a darabok összerakása;
•  osztott forgalomirányítás (ARP, RARP, IGP, EGP);
•  hibajelentés (ICMP)

5.5.3.1 . ARP
Osztott algoritmus, mely alkalmas az ismeretlen címek megszerzésére. Ennek két fajtája van:
α.) A „kérdezô” broadcast message-t küld. Ennek szövegrésze fogja tartalmazni azon IP címet, akinek

az Ethernet címére szükség van. Azon host, aki felismeri a saját IP címét, az válaszol és a válaszban
elküldi az Ethernet címet.

β.) Proxy-ARP

5.5.3.2 . RARP
Itt az Ethernet cím az ismert és az IP címre van szükség. Ezért az algoritmus az ARP algoritmus

fordítottja.
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5.5.3.3 . ICMP (Internet Control Message Protocol)
Ez nem egy önálló protokoll, hanem olyan csomag generálódik, mely a hibajelentéseket tartalmazza. A

hibajelentések fajtái a következôk lehetnek:
•  a csomag eldobásra került;
•  a csomag áthaladása során idôtúllépés történt;
•  a csomag valamely paraméterét a router nem ismerte fel.
Az ICPM tartalmazhatja az alábbi adatokat is:
•  elérhetôségi vizsgálat;
•  torlódás elkerülésére vonatkozó üzenet;
•  útvonalváltozás jelentése az érdekelteknek;
•  alhálózat címzése.
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6.  SZÁLLÍTÁSI SZINTŰ ÖSSZEKÖTTETÉSEK

Az adatkapcsolati csomagátvitel folyamatát már áttekintettük. Az adatkapcsolati összeköttetések
sorozata révén a csomagok átjutnak a címzetthez a forrásból. A hálózati szintű összeköttetés a végpontok
közti átvitel biztosításáért felelôs. Ha a csomagok elvesznek, akkor az összeköttetés, az átvitel nem
megbízható. Ezért a hálózati szint fölé kell egy újabb szint, ami a csomagok elveszését ellenôrzi. Ez a
végfelhasználó felé biztosít megbízható és gazdaságos átvitelt.

6.1 . A szállítási szint jellemzôi
•  Ez a legfontosabb réteg a hálózat működése szempontjából. A szállítási réteg a hálózati környezet

legfelsô rétege; hálózatfüggetlen szolgálatot megvalósító környezetrôl van szó, így a hálózat belsô
életével kapcsolatos megfontolások a fekete doboz által rejtve maradnak. Ez az a réteg, amin
keresztül a felhasználó a hálózatot el tudja érni.

•  A réteg feladata megbízható, hatékony, olcsó, hálózattól független adatszállítás lebonyolítása.
•  Itt végpontok közti adatszállításról van szó.
•  Lehetôvé tesz összeköttetés alapú és összeköttetés nélkül adatszállítást is.
•  A gazdaságosság megvalósítható több szállítási szintű összeköttetés nyalábolásával.

6.2 . Kommunikáció és adatátvitel
A kommunikáció és adatátvitel végrendszerek között történik, a szállítási szolgálat elérésének pontja a

negyedik és ötödik réteg határfelületén található.
A szállítási szintben a csomagok üzenetekben ágyazódnak bele és ilyen módon továbbítódnak a

végpontok, a hostok között. Az üzenetek hossza változó.

6.3 . A szállítási szolgálatok
Ennek két szereplôje van, a szállítási szolgáltató, ami az alsó négy réteget jelenti, és a szállítási

szolgálatot igénybe vevô, ami a felsôbb szinteket jelenti. A szállítási szolgálatok típusai:

6.3.1 . Összeköttetés alapú
Ebben az esetben elôször ki kell alakítani az összeköttetést. Ezek után normál adattovábbítás zajlik:

egy FIFO elven működô üzenettovábbítási mechanizmus lép életbe, ami a kimeneti puffert üríti.
Ugyanakkor lehetôség van sürgôs üzenettovábbításra is. Az ilyen jelzéssel érkezô üzenet a FIFO elejére
kerül és a következô alkalmas pillanatban továbbítódik is. Ezek után az összeköttetés bomlik.

6.3.2 . Összeköttetés nélküli
Itt csak az adattovábbítási fázis szerepel, az összes többi hiányzik.
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6.4 . A szállítási szolgálat minôsége, szolgálati primitívek

6.4.1 . Szolgálati primitívek
Ahhoz, hogy a felhasználó által igényelt szolgáltatások meg tudjanak valósulni, szükség van egy

bizonyos kommunikációra, interakcióra a szolgáltató és a szolgáltatást kérô ügyfél között. Ez a
kommunikáció bizonyos szabványos elemekbôl, primitívekbôl áll. A primitívek fajtái:
•  Kérés primitív (Request primitive): ez a kezdeményezô felhasználó valamilyen kívánságát továbbítja

a szolgáltató felé.
•  Bejelentés primitív (Indication primitive): a távoli felhasználót értesítjük arról, hogy vele valaki

valamilyen kapcsolatot akar létrehozni.
•  Válasz primitív (Response primitive): a távoli felhasználó reakciója a hozzá beérkezett kérésre.
•  Megerôsítés primitív (Confirmation primitive): a rendszer értesíti a kezdeményezô felhasználót arról,

hogy kérése teljesült-e.

6.4.2 . Szállítási szintű interakciók

6.4.2.1 . Elsô szint: a kommunikációs csatorna kialakítása a felek között
1. T_CONN.req ( TSAP1, TSAP2, QOS, ...)
A kezdeményezô felhasználó a rendszertôl

kéri a szolgáltatás nyújtását. Ehhez meg kell
neveznie a két szolgálat-elérési pontot, amin
keresztül a szolgáltatás elérhetô, illetve meg
kell határoznia a szolgáltatás szintjét (QOS:
quality of service). Ezt vagy elfogadja
mindkét fél, vagy újrakezdôdik az igénylés.
Ez egy újabb kommunikációt igényel a
rendszer és a felhasználók között, aminek
neve negotiation.

2. T_CONN.ind (TSAP1, TSAP2, QOS, ...)
A kezdeményezô felhasználó által kiadott

kérés a rendszerben feldolgozásra kerül és a
távoli félnél egy indikációt eredményez.

4. T_CONN.conf (nyugta, indoklás, ...)
Ezt megkapja a kezdeményezô

felhasználó. Ebbôl értesül arról (pozitív
nyugta esetén), hogy a kapcsolat létrejött és
kommunikálhatnak.

3. T_CONN.resp (nyugta, indoklás, ...)
A kérést vagy elfogadja, vagy elutasítja a

távoli felhasználó. Ennek eredményét tárolja a
nyugta, ennek indoklását pedig az indoklás.

6.4.2.2 . Második szint: a két fél egymással kommunikál
Mivel a két felhasználó között csak virtuális kapcsolat van, ezért itt adatok nem továbbíthatók, ehhez

külön primitívek állnak a rendelkezésre.

1. T_DATA.req ( átküldendô adat )
A kezdeményezô felhasználó adatai csak

fizikai úton továbbíthatók.

2. T_DATA.ind ( átküldendô adat )

4. T_DATA.conf (  ) 3. T_DATA.resp (  )
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6.4.2.3 . A csatorna felszabadítása
Mivel minden adat átment, a csatornára tovább nincs szükség. Ezt a kezdeményezô felhasználó

felszabadítja.

1. T_DISC.req (  ) 2. T_DISC.ind (  )

6.5 . Szállítási protokollok
A szállítási protokollok a szállítási szolgálatot valósítják meg. A szolgáltató itt azt vállalja, hogy két

host között az adatátvitelt megbízhatóan elvégzi.
Ha a hálózati szolgáltató már önmagában is megbízható szolgálatot nyújt, akkor a szállítási réteg

szolgáltatójának már nincs sok feladata. Így elmondható, hogy változó, mi a hálózati és mi a szolgálati
réteg feladata. Azaz a szállítási protokollok is különbözôek, attól függôen, hogy az alatta levô hálózati
réteg milyen minôségű. Ennek alapján a hálózatok az alábbi típusokba sorolhatók:

•  A: hibamentes, tökéletesen megbízható;
•  B: néha meghibásodik, de a hibaarány elfogadható, kézben tartható.
•  C: megbízhatatlan, elfogadhatatlan hibaaránnyal.

6.5.1 . A szállítási protokoll osztályok
A szállítási protokoll osztályok a fenti csoportosításnak megfelelôen alakulnak:
•  0: egyszerű, A típusú hálózat feletti TP0;
•  1: alaphibából felépülô, B típusú hálózat feletti TP1;
•  2: nyaláboló osztály, A típusú hálózat feletti TP2. A multiplexelés a szállítási szolgálat céljában

szerepel; az igények kielégítéséhez N:1 típusú leképezésre van szükség.
•  3: hibákból felépülô, nyaláboló osztály, B típusú hálózat feletti. Ez a TP1 és a TP2 ötvözete.
•  4: hibajelzô, hibákból felépülô, C típusú hálózat feletti. Ez a legbonyolultabb protokoll, mert

hibavédelemrôl és forgalomirányításról is kell gondoskodnia.

6.5.2 . Szállítási protokoll mechanizmusok
6.5.2.1 . Címzés, címképzés

Ez szolgál a szolgálatot nyújtó funkcionális elemek és szolgálatot használók azonosítására. A szállítási
cím két részbôl tevôdik össze: az egyedi és abszolút hálózati címbôl és a hálózat által képzett (így nem
egyedi és nem abszolút) szállítási toldalékból vagy suffixbôl. A címek megszerzésére az alábbi módok
állnak rendelkezésre (Initial Connection Protocol):

•  jól ismert címek használata;
•  nem jól ismert címek megszerzése process server vagy name server segítségével.
A szolgálatot használók megkülönböztethetôk annak alapján, hogy milyen alkalmazást vesznek

igénybe. Így beszélhetünk a kliensrôl, aki szolgálatot kér és a szerverrôl. Utóbbi a szolgálat-elérési pontra
kapcsolódva figyel és vár, a kliens mikor igényli a szolgálatot, mikor szólítja meg a szervert. Nem
evidens, hogy ez a szerver melyik hálózatra és melyik hostra van telepítve, így a kliensnek ismernie kell
az ô szolgálat-elérési pontját. A cím megismerését az ICP segíti. Ennek módjai:

6.5.2.1.1 . Name server
Ilyen name servernek lennie kell a hálózatban. Ez a jól ismert szolgálat-elérési pontra csatlakozik, így

ôt mindenki ismeri. Ha a kliens távoli szolgáltató szolgálat-elérési pontját kívánja igénybe venni, akkor
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összeköttetést kell létesíteni a name serverrel és üzenetet kell küldenie, melyben az szerepel, hogy milyen
névre kíván a kliens üzenetet küldeni. A name server a megfelelô címet rendelkezésre bocsátja az
összeköttetésen keresztül, ami ez után le is bomlik.

6.5.2.1.2 . Process server
Ez is egy jól ismert címre kapcsolódik. A kliens ezzel összeköttetést létesít és tôle valamilyen

szolgáltatást kér. Ekkor a szerver elindít egy utód-folyamatot és lebontja a jól ismert portcímmel való
kapcsolatát. Ezek után kiépíti azzal a porttal a kapcsolatot, amely a kliens által kívánt szolgáltatást
nyújtani tudja. Ezek után a kapcsolatot bontja.

6.5.2.2 . Forgalomszabályozás és hibavédelem
6.5.2.2.1 . Hibavédelem

A hibavédelem ARQ-szerű. Ha nem érkezett meg az üzenet, a címzett negatív válasz-üzenettel felel.
Ugyanakkor az adatkapcsolati és szállítási szintű hibavédelem nem ugyanolyan nagyságrendű. Ugyanis
az adatkapcsolati szinten keretek továbbítása zajlik, míg a szállítási szinten hosszú file-ok átvitele történik
meg, ezért az utóbbinál hiba esetén az egész anyag újraküldése a hálózatot nagyon megterheli.

Ezért ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy a teljes hálózat legyen megbízható, vagy (mivel a
végpontokon az adatok ellenôrzése úgyis lezajlik) elég a szállítási szintű hibajavítás.

6.5.2.2.2 . Forgalomszabályozás
Itt hasonló helyzet áll fenn, mint az adatkapcsolati szinten. A csomópont, mielôtt az üzenetet

továbbítaná, elhelyezi kimeneti pufferében. Ha a host az üzenetet nem tudja átvenni, akkor az üzenet
foglalja a forráscsomópont kimeneti pufferét, ezáltal torlódásveszély alakulhat ki. Ennek kezelési módjai
a következôk:

•  1. módszer: a csomópont nem csinál semmit, csak eldobja a TPDU-t.
•  2. módszer: a problémát visszaszorítjuk hálózati szintre.
•  3. módszer: az adatkapcsolati szinthez hasonló megoldás a fix méretű forgóablak. Ennek

működési módja a következô: az adási ablak mindig kinyílik maximális méretűre.
•  4. módszer: változó ablakméretű forgóablak. A vevô nemcsak azt mondja meg a visszaküldött

válaszban, hogy melyik üzenetet vette, pufferolta utoljára, hanem azt is, hogy az adott pillanatban
hány szabad pufferrel rendelkezik. Ezen változó szám az úgynevezett kredit. Az adási ablak ezért
nem nyílik ki maximális méretűre, hanem csak a kreditnek megfelelô nagyságúra. Ezáltal csak
annyi adat tud egyszerre továbbítódni, amennyit a vevô venni képes. Így az adási ablak mérete
nem fix, hanem a kredittôl függô.

6.5.2.3 . Információs egységek kezelése →→→→ protokoll adategység (PDU)
6.5.2.3.1 . Vezérlô üzenet típus
Elsô byte Második byte Harmadik      n-edik byte

LI Típus CDT Paraméterek

6.5.2.3.2 . Adat üzenet típus
Elsô byte Második byte Harmadik byte Negyedik             n-edik byte

LI Típus CDT N(S) / N(R) Adatok
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Jelölések:
•  LI (Lenght Indicator): ez a hosszkód, mely az üzenet teljes hosszát jelöli.
•  Típus: megmutatja, hogy milyen üzenetrôl van szó. Például: adat, nyugta, kapcsolatkérés,

kapcsolatbontás.
•  CDT (Credit): a kredit értéke, ha ez értelmes. Például disconnect request-ben ilyen nincs, ezért

ezen mezôk éréke ekkor nulla.
•  Paraméterek: például az üzenetek száma vagy az adatok.
•  N(S) / N(R): az üzenetszámok.

6.5.2.4 . Összeköttetés menedzselése
6.5.2.4.1 . Elsô szint: a kommunikációs csatorna kialakítása a felek között

1. T_CONN.req ( TSAP1, TSAP2, QOS, ...)
A kezdeményezô felhasználó a rendszertôl

kéri a szolgáltatás nyújtását.
Ez protokoll adategységekben (TPDU)

megfogalmazva a következô műveletet jelenti:
connection request (CR)

2. T_CONN.ind (TSAP1, TSAP2, QOS, ...)
A kezdeményezô felhasználó által kiadott

kérés a rendszerben feldolgozásra kerül és a
távoli félnél egy indikációt eredményez.

4. T_CONN.conf (nyugta, indoklás, ...)
Ezt megkapja a kezdeményezô

felhasználó. Ebbôl értesül arról (pozitív
nyugta esetén), hogy a kapcsolat létrejött és
kommunikálhatnak.

Ez protokoll adategységekben (TPDU)
megfogalmazva:

connection confirmation (CC)

3. T_CONN.resp (nyugta, indoklás, ...)
A kérést vagy elfogadja, vagy elutasítja a

távoli felhasználó. Ennek eredményét tárolja a
nyugta, ennek indoklását pedig az indoklás.

6.5.2.4.2 . Második szint: a két fél egymással kommunikál
Mivel a két felhasználó között csak virtuális kapcsolat van, ezért itt adatok nem továbbíthatók, ehhez

külön primitívek állnak a rendelkezésre.

1. T_DATA.req ( átküldendô adat )
A kezdeményezô felhasználó adatai csak

fizikai úton továbbíthatók.
Ez protokoll adategységekben

megfogalmazva:
data transmission (DT)

2. T_DATA.ind ( átküldendô adat )

4. T_DATA.conf (  ) 3. T_DATA.resp (  )

6.5.2.4.3 . A csatorna felszabadítása
Mivel minden adat átment, a csatornára tovább nincs szükség. Ezt a kezdeményezô felhasználó

felszabadítja.
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1. T_DISC.req (  )
Ez protokoll adategységekben megfogalmazva

a következôt jelenti:
disconnect request (DR)

2. T_DISC.ind (  )

Szükség van arra, hogy az összeköttetés folyamán kialakuló hibák (például késleltetett vagy kettôzött
csomagok) a hálózat működését ne zavarják meg. Szükség van az összeköttetés menedzselésére a
rosszindulatú felhasználók által is kihasználható csomagmegduplázódás ellen. Ennek megoldási módjai:

•  Eldobható TSAP címek: minden összeköttetés-kéréshez új és új TSAP-okat használunk.
•  Összeköttetés-azonosítók használata: amikor összeköttetés alakul ki, akkor ehhez azonosító

rendelôdik. Szükséges, hogy a korábban használt összeköttetés-számokat is tartsa nyilván a host
annak érdekében, hogy az érkezô kéréseket tudja azonosítani. A módszer neve history.

•  Csomagélettartam korlátozása: ennek célja a kallódó csomagok kiszűrése a hálózatból. Módja,
hogy a csomagok ne tetszôleges ideig éljenek, hanem az elküldéskor minden csomag kap egy
élettartamot. Ennek vizsgálatára fel kell készíteni a csomópontokat.

•  Háromutas handshaking: a szokásos két lépés után még egy harmadik is van:
A → B: CR (req = x)
B → A: CC (req = y, ack = x)
A → B: DT (req = x, ack = y)

A kallódó csomag, mely korábbi azonosítót tartalmaz, felismerhetô. A példán azt a helyzetet
látjuk, amikor az A állomás már korábban küldött a B-nek egy CR (req = x) üzenetet.

A → B: CR (req = x)
B → A: CC (req = y, ack = x) a vevô ezt veszi. Rájön, hogy ô x-et nem küldött, 

ezért ezt visszautasítja, de y-t nyugtázza:
A → B: REJ (ack = y)

A kallódó connection request is felismerhetô:
A → B: CR (req = x)
B → A: CC (req = y, ack = x)
A → B: DT (req = x, ack = z) az azonosító jóval korábbi összeköttetésre utal.
B → A: REJ (ack = y)

6.5.2.4.4 . Összeköttetés lebontása
6.5.2.4.4.1 . Az összeköttetés normál lebontása

A B

T_DISC.req

T_DISC.ind
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A B

T_DISC.req T_DISC.req

T_DISC.ind T_DISC.ind

6.5.2.4.4.2 . Hirtelen összeköttetés-bontás   TP4

A B

T_DISC.req T_DATA.req

T_DISC.ind

Ez a módszer adatvesztéssel jár, ha a probléma lekezelése nem történik meg! Ennek kiküszöbölése a
viszonyszint feladata. Célszerű lenne addig nem lebontani a kapcsolatot, amíg minden adat át nem ért.
Ennek megvalósítása nehézségekbe ütközhet, mert valakinek a kockázatot vállalnia kell a kapcsolat
lebontásánál. Javasolt megoldási mód a háromutas handshaking idôzítéssel.
6.5.2.4.4.3 . Háromutas handshaking idôzítéssel

A → B: DR + idôzítô indítása
B → A: DC + idôzítô indítása
A → B: ACK + bontás + idôzítô reset
B: idôzítô reset + bontás

Ha az ACK elvész:
A → B: DR + idôzítô indítása
B → A: DC + idôzítô indítása
A → B: ACK + bontás + idôzítô reset Ez vész el.
B: Az idôzítô egy idô után lejár, így idôzítô reset + bontás

Ha a DC vész el:
A → B: DR + idôzítô indítása
B → A: DC + idôzítô indítása Ez vész el.
A → B: DR + idôzítô indítása
B → A: DC + idôzítô indítása
A → B: ACK + bontás + idôzítô reset
B: idôzítô reset + bontás
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6.6 . Mintapélda szállítási protokollokra
6.6.1 . TCP (Transmission Control Protocol)

Ez eredetileg az ARPA host-to-host szállítási protokollja volt, mely megbízható, összeköttetés alapú
kommunikáció lehetôségét biztosította. A TSAP és a port között a szolgáltató csatornát hoz létre, melyben
az üzenet hossza tetszôleges, de az üzenetet maximum 64 byte hosszú adategységekre bontják. Ezen
adategységek neve datagram. Tehát az adattovábbításhoz a protokoll byte-os szervezést használ, azaz nem
az adategységeket, hanem a byte-okat sorszámozza.

Ezen szint alatt levô szolgálat datagram jellegű, összeköttetés nélküli.
A protokoll az összeköttetés létesítéséhez sorszámozást használ, az összeköttetés lebontásához pedig

háromutas handshaking-et idôzítéssel. A kallódó és késleltetett csomagokat háromutas handshake-kel
kezeli le a protokoll.

6.6.2 . Az üzenet felépítése:

2 byte hosszú forrás port azonosító 2 byte hosszú cél port azonosító
Sorszám

Ráültetett nyugta
Fejrész
hossza

1 2 3 4 5 6 Ablak: a forgalomszabályozás csúszóablakos,
kredites módszerrel történik.

Ellenôrzô mezô Sürgôsségi mutató
Opciók

Adatmezô

A sürgôsségi mutató egy offset, mely megmutatja, hogy az üzenetet a normál várakozási sorban hova
kell tenni.

A hatféle vezérlôbit a következô lehet:
1. URG (Urgent) 1/0
2. ACK (Acknowledge) 1/0: használ-e valamilyen ráültetett nyugtát
3. EOM (End of message) 1/0: az üzenetsorozat végét jelenti
4. RST (Reset) 1/0: inkonzisztencia vagy kallódó csomagok esetén az egész hálózatot resetelni kell.
5. SYN (Synchron): 1-ben van, ha az összeköttetés létesítésérôl van szó (request és indication).
6. FIN (Finally): 1-ben van, ha az összeköttetés bontásáról van szó (request és indication)

6.6.2.1 . A TCP protokolljai
•  Az összeköttetés létesítés ütköztetését nem engedi meg. Tehát nincs duplex adatátvitel egy

csatornán.
•  A szolgálat minôségének megbeszélése (QOS negotiation) nincs definiálva.
•  Az adatfolyam kezelése byte-onként történik és nem TPDU-nként. Az üzenet a push könyvtári

rutin hatására megy el.
•  Gyorsított adatátvitel lehetséges.
•  A hibavédelem ráültetett nyugta segítségével zajlik. A fejrészben utalás található az elôzôleg

küldött üzenetre.
•  A forgalomszabályozásra van lehetôség, kreditrendszer szerint.
•  Az összeköttetés lebontása háromutas handshaking idôzítéssel.
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6.6.2.2 . Rendszerfüggvények
A UNIX-ban a szolgálati primitíveknek különbözô rendszerfüggvénynek felelnek meg. Ezek a

következôk:
•  SOCKET: az operációs rendszer és a felhasználó között teremt kapcsolatot.
•  BIND: nevet rendel a socket-hez.
•  LISTEN: a bejövô hívásoknak sor generálódik.
•  ACCEPT: elem kivétele a sorból.
•  CONNECT: összeköttetés létesítése egy távoli sokcet-tal.
•  SHUTDOWN: egy socket-tel való összeköttetés lebontása.
•  SEND: üzenet küldése egy távoli socketen keresztül.
•  RECEIVE: üzenet fogadása egy távoli socketen keresztül.
•  SELECT: sockethalmaz vizsgálata, hogy alkalmas-e adatforgalmazásra.

6.6.2.3 User Datagram Protocol, UDP
Ez egy N-to-N, vagy más néven host-to-host protokoll, a TCP/IP architektúra környezete.

Szolgálatként összeköttetés nélküli átvitelt nyújt, mely szállítási szolgálatot "send data" jellegű közvetlen
rendszerhívással lehet igénybe venni.

Benne egy csomag 32 bites szavakból tevődik össze:

2 byte: 16 bit 2 byte: 16 bit  = 32 bit, azaz 4 byte
Fejrész: Forrás port Cél port

Üzenethossz Ellenőrző mező
Adatrész:

Adat (datagram), a
felhasználók által továbbítandó adat

Ez a datagram szerkezet a hibavédelmet és a forgalomszabályozást semmiképp nem támogatja:
nincs nyugtamezője, nem számozza az üzeneteket, stb. A hibavédelmet más rétegre bízza (pl. az
adatkapcsolati vagy felsőbb rétegre).

Előnye, hogy rendkívül rugalmassá válik általa a felhasználók párbeszéde, együttműködése. Pl. egy
felhasználó valamikor elküld egy üzenetet, majd valamikor később választ kap rá; nem kell a
hibavédelemben használt rendszertáblák kitöltésével az időt - esetleg feleslegesen - tölteni. A módszer
rendkívül dinamikus!

Hátránya, hogy nincs benne hibavédelem és forgalomszabályozás; a csomag elvesztését a
felhasználó észleli és újat generál.

6.6.3 . TP4 (Class 4 Transport Protocol)
Ez a legbonyolultabb osztály, mert a C típusú hálózat felett értelmezett. Feladata hibajavítás,

forgalomszabályozás. Ez különféle TPDU-kat tartalmaz. Ezek azon adategységek, amiknek segítségével
az egyes alkalmazások egymással kommunikálni képesek.

•  Az összeköttetés létesítésének adategységei: CR, CC
•  A normál adatátvitel adategységei: DT, ED, ACK, EA (ACK a normál üzenet nyugtája, az EA a

gyorsított üzenet nyugtája).
•  Az összeköttetés bontásának adategységei: DR, DC
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•  Az összeköttetés karbantartásával kapcsolatos adategységek: REJ, ER (ER az error, a felfedezett
hibákat a funkcionális elemek ebben továbbítják egymásnak).

A TP4 duplex összeköttetést tesz lehetôvé, szemben a szimplex TCP/IP-vel. Az összeköttetés ütközése
kiküszöbölôdik azáltal, hogy ha két igény érkezik egyszerre, akkor két csatorna alakul ki a funkcionális
egységek között.

A TP4 esetében beszélhetünk a szolgálat minôségérôl, amit a felhasználó meg tud kérni az elôzetes
megbeszélés során.

Itt a felhasználónak lehetôsége van felhasználói adatok továbbítására. Tehát a CR üzenet fejében
továbbíthatók a felhasználói adatok az átvitel gyorsítása érdekében. Ez az X.25-bôl maradt fenn.

A fontos adatok itt is sürgôs módon továbbíthatók.
Nem tartalmaz ráültetett nyugtát, A ráültetett nyugta használata a működést gyorsítaná, mert nem

lenne szükség explicit nyugtára.
A forgalomszabályozás kreditrendszerrel történik.
Az összeköttetés bontása hirtelen. Ez azt jelenti, hogy a TCP/IP-vel szemben itt nem handshaking van,

így az adatvesztés nincs lekezelve. Tehát ha a disconnect és az adattovábbítási kérés egyszerre érkezik,
akkor a disconnect jut érvényre. Így szükséges ezen réteg fölé tenni valakit vagy valamit, ami ezt a
helyzetet felügyeli.
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7.  VISZONY SZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK

A viszony, a megjelenítési és az alkalmazási réteget együttesen felsôbb szintű protokolloknak
nevezzük, mert hálózatfüggetlenek és különféle alkalmazási folyamat működését támogatják.

Célszerű, ha nem a felhasználónak kell a csatorna felügyeletével és szervezésével foglalkoznia. Erre
egy külön funkcionális elem áll rendelkezésre. Ezen funkcionális elem feladata, hogy két szállítási
szolgálat elérési pont (TSAP) között csatorna alakuljon ki a szállítási szintű szolgáltató révén. Ezen a
csatornán keresztül gazdaságos és biztonságos adatátvitel valósulhat meg, amíg erre igény van. Ezt az
összeköttetést biztosítani kell a hálózati rétegtôl függetlenül, a belsô működést a felhasználó elôl
eltakarva. A forgalomszabályozás és a gazdaságos kihasználás már az alkalmazási réteg feladata.

A viszony szint célja tehát eszközöket adni az együttműködô folyamatoknak párbeszédeik
szervezéséhez, szinkronizáláshoz, adatcseréjük lebonyolításához.

A session feladata a végfelhasználók logikai nyilvántartása.

7.1 . A viszonyszint által biztosított szolgáltatások
7.1.1 . Adatcsere

A viszony itt maga az összeköttetés. Az összeköttetés létesítése itt is primitívek segítségével zajlik.
Ennek lépései:

(1) Az összeköttetés létesítésének kérése S_CONN.req segítségével. Ez a kérés a szállítási szint
irányába transzformálódik és T_CONN.req lesz belôle. Itt is megadhatók különféle paraméterek,
a szolgáltatás minôségére vonatkozóan.

(2) S_DATA.req: normál adattovábbítás, mely T_DATA.req-vé transzformálódik. Az SPDU
(Session Protocol Data Unit) fajtái:

•  normál felhasználói adategység: a FIFO-ba kerül és továbbítódik;
•  sürgôs adatok, melyek speciális szerkezettel bírnak;
•  minôsített adatok: ezek bármikor átvihetôk az egyik oldalról a másikra (félduplex

összeköttetés esetén), függetlenül attól, hogy van-e összeköttetés a két oldal között;
•  képesség adatok: ezek paraméterek, opciók megváltoztatására irányuló kérések és

válaszok.
(3) Az összeköttetés bontásának fázisa: a TP4 esetében megismertük a hirtelen bontást, mely

adatvesztéssel járt. Ezért itt egy rendezett bontást vezettek be. Ehhez más primitív, az
S_RELEASE szükséges. Ha az A oldal S_DATA.req-tel adatátvitelt kér, a másik oldal pedig a
kapcsolatot bontani szeretné, akkor ezt S_RELEASE.req-et ad ki. Ennek hatására az adat nem
vész el. Ennek ábrája:
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A B

S_DATA.req S_RELEASE.req

S_RELEASE.ind S_DATA.ind

S_RELEASE.resp

S_RELEASE.conf

7.1.2 . Dialógus menedzselése
A session kétirányú, full duplex adattovábbítást tesz lehetôvé két felhasználó között. Ugyanakkor van,

amikor nem jó, hogy az adatátvitel duplex. Ezért a viszonyszint a felhasználó számára megfelelô
primitívek használatával biztosítani tudja, hogy ezen igényét bejelentse. Ennek formái:

7.1.2.1 . Nem szabályozott alapeset

A B

S_DATA.req S_DATA.req

S_DATA.ind S_DATA.ind
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7.1.2.2 . Szabályozott alapeset
Ez a token passing-jellegű megoldás, aminek segítségével az adatátvitel félduplexszé tehetô.

A B

S_DATA.req

S_TOKENGIVE.req S_DATA.ind

S_TOKENGIVE.ind

S_DATA.req

S_DATA.ind

7.1.3 . Szinkronizáció
Az adó oldalon levô folyamatba szinkronizációs pontokat építünk be. Ennek eredményeként, átviteli

hibák esetében mindkét oldali folyamatot az elôzô szinkronizációs pontba, a hiba elôtti állapotba állítjuk
vissza.
7.1.3.1 . Szinkronizációs pontok csoportosítása

•  Fô szinkronizációs pont: ez nagyobb adategységek végén helyezkedik el. Ezeket nyugtázni kell és
hiba esetén ide áll vissza a rendszer.

•  Mellék szinkronizációs pont: kisebb egységek végén helyezkedik el, nyugtázni nem szükséges.

7.1.4 . Tevékenység menedzsment
A felhasználó itt különbözô tevékenységeket definiálhat. Ennek szerkezete:
(vastag nyíl = fô szinkronizációs pont, vékony nyíl = mellék szinkronizációs pont)

viszony

tevékenység 1 tevékenység 2

data 1    data 2 data 3 data 4    data 5
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8.  MEGJELENÍTÉSI RÉTEG

A viszony és a megjelenítési réteg csak az OSI architektúrában szerepel. A megjelenítési réteg a
viszonyréteget használja és adatreprezentációval foglalkozik. Feladatából következôen erre a rétegre
lehet, hogy szükség van, de az is lehet, hogy nincs.

8.1 . A megjelnítési réteg feladatai

8.1.1 . Üzenettömörítés
Az üzenettömörítés adattranszformáció. Ez végezhetô a végfelhasználónál és különféle kódolási

módszerekkel.
8.1.1.1 . Kódolás a végfelhasználónál

Itt az alkalmazási réteg kimenô adatait tömörítjük annak érdekében, hogy a rétegbe kevesebb adat
kerüljék. Ezt a feladatot a felsôbb rétegek, név szerint az alkalmazási réteg végzi. Ezen kódolás fajtái:

•  dialógus tömörítés: ez egyfajta elôfeldolgozást jelent;
•  szerkesztés;
•  helyettesítés: például párbeszédben közhelyek alkalmazása esetén hely takarítható meg, ha a

közhelyeket beszámozzuk.

8.1.1.2 . Forráskódolás
Ez ténylegesen azon software feladata, amely az OSI környezet része és ez a megjelenítési réteg.

8.1.1.3 . Csatornakódolás
Ez a fizikai szinten történô, vonali kódolást jelenti.

8.1.2 . Adattitkosítás
Az adattitkosítás (data encryption) egy titkosítási folyamat, melyben a rejtjelezési módszereket

használják. Ennek a folyamatnak az az eredménye, hogy egy nyílt szövegbôl egy titkosított szöveg jöjjön
létre. Ehhez különféle módszerek állnak rendelkezésre.

Számítógéphálózati környezetben az adattitkosítást az alábbi esetekben használjuk:
•  az adatokhoz átvitel vagy tárolás közben illetéktelen hozzáférés megakadályozására;
•  adatforgalom analizálásának megakadályozására;
•  bármilyen adatmódosítás vagy rombolás feltárására;
•  átvitelkérés megtagadásának jelzésére;
•  jogosulatlan adathozzáférés jelzésére.

8.1.3 . Adatkompatibilitás
8.1.3.1 . Az adatkompatibilitás kialakulásának belsô oka

A számítógépek konstruktőrei általában processzorokban gondolkodnak, melyek lehetnek Intel, DEC,
Motorola, IBM, stb. processzorok. A különböző processzorú számítógépek belső adatábrázolási módjai
azonban különbözők:
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•  az Intel családra az msb-től az lsb-ig terjedő szóábrázolás jellemző (balról jobbra
haladva), ezért ezeket a processzorokat alsó vég processzoroknak nevezik;

•  a Motorola családra azonban pont fordítva: az lsb-től az msb-ig terjedő szóábrázolás
jellemző (balról jobbra haladva); ezért ezeket a processzorokat felső vég processzoroknak
nevezik.

Az pedig korántsem mindegy, hogy milyen a hálózati gépek szóábrázolása, mert a küldött üzeneteket
máshogy értelmezve katasztrofális tévedések következnének be.

Ráadásul az alkalmazott karakterkódok sem egységesek:
•  az Intel család a 8 bites EBCDIC-et;
•  a Motorola család a 7 bites ASCII-t alkalmazza.

Ebben is átalakításra, konverzióra van szükség.

8.1.3.2 . Az adatkompatibilitás kialakulásának külsô oka
A hálózati gépek egymásnak adatszerkezeteket küldenek, melyeket különféle alkalmazások dolgozzák

fel. Szükség van arra, hogy az adatszerkezeteket az alkalmazások közös módon értelmezzék, mert
párbeszéd enélkül nem jöhetne köztük létre.

Két alkalmazási folyamat kompatibilitása egységes leírási formát kíván. Az ISO által megalkotott és a
TCP/IP által átvett leíró jelölésrendszer az ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1). Ez absztrakt módon
deklarál adatszerkezeteket. Továbbá a két, párbeszédet folytató gép között az adatfolyam szintaxisát is
meg kell határozni, amit az ASN.1 fel is vállal. Ha a hálózati párbeszéd felei ehhez a leíráshoz igazodnak,
akkor köztük nem léphet már fel kompatibilitási probléma.

A fentieknek megfelelően az ASN.1 két részből áll:
1. ISO 8824: absztrakt adatszerkezetek leírása
2. ISO 8825: transzfer, átviteli szintaxis, amivel az absztrakt módon leírt adatszerkezetek bit/karakter

formájúvá konvertálhatók.

8.1.3.3 . Példa: AFE = alkalmazási szintű funkcionális egység

Megfelelő transzfer szintaxisban kell átvinnie a viszonyszintű szolgáltatónak az adatokat (pl. ASCII).

AP1 AP2

   (    (

   (    (

PS PS

SS SS

  Alkalmazási

 Megjelenítési

       Pl. ASCII

    EBCDIC           ASCII
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Ha két egymástól távoli AP (alkalmazói folyamat) beszélgetni akar, akkor ehhez adatszerkezeteket kell
definiálniuk az ASN.1-ben rögzített módon. Ezen adatszerkezeteket pedig "le kell fordítani" az adott
gépen használt formátumra. A compiler lehet akár egy C-fordító is.

Például:
ASN.1 formátumú adatszerkezet

Átalakítás X formátumra

továbbítás helyi gépekre

Az ASN.1 tehát egy közbülső leírási módszer, ami az AP-k információcseréjét tesz lehetővé. Persze
elképzelhető az ASN.1-en felül más absztrakt leírási mód is, ha a felek ebben kölcsönösen
megállapodnak.

Az ASN.1 tehát egy absztrakt szintaxist határoz meg. Ennek a fogalomnak a párja a konkrét szintaxis,
ami:

•  egyrészt az absztrakt szintaxis egy adott rendszeren való megvalósítási formája (lokális szintaxis);
és így csak az adott számítógéptől függ,

•  másrészt az absztrakt szintaxis egy számítógép általi reprezentációja kommunikációs célból
(átviteli szintaxis); a két távoli alkalmazási folyamat ez alapján érti meg egymást.

8.2 . Megjelenítési környezet halmaz
A távoli felhasználóknak és folyamatoknak megjelenítési környezetet kell választaniuk adataik

reprezentációjának biztosítására. Ha a párbeszédben részt vevő két fél más-más környezetet használ,
akkor az átvitel megkezdése előtt ki kell választaniuk az átviteli szintaxist.

A felhasználó választhatja ki, hogy a számos átviteli szintaxis közül melyiket kívánja felhasználni a
kommunikációhoz. Az absztrakt szintaxis és az átviteli szintaxis közötti kapcsolat megadására:

•  alkalmazható előre definiált átviteli szintaxis (ekkor nincs előzetes megbeszélés);
•  megnevezhető egy adott átviteli szintaxis egy listából történő kiválasztással (nem mindig lehet

előzetes megbeszélés)
•  előzetesen átvihető az átviteli szintaxis (ekkor előzetes megbeszélés szükséges a két fél között); de

ez már feltételezi egy környezet-halmaz meglétét.

8.2.1 . Példa:
Tegyük fel, hogy a partnerek:
•  absztrakt szintaxisai: X és Y;
•  választható átviteli szintaxisok: ASCII, EBCDIC, Bináris, BCD;
•  a használható titkosítási módok pedig: DES, Huffman.
A lehetséges megjelenítési környezetek (presentation context) ekkor a következők:

context_A1={X, {DES, ASCII}}

ASN.1 => X
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context_A2={X, {DES, EBCDIC}}
context_A3={X, {Huffmann, ASCII}} A oldal
context_A4={Y, {DES, BCD}}
context_A5={Y, {Huffmann, Bináris}}

context_B1={X, {DES, ASCII}}
context_B2={X, {Huffmann, EBCDIC}} B oldal
context_B3={Y, {Huffmann, Bináris}}

A partnerek ezen megjelenítési környezeteket tudják egymásnak felajánlani. Az átvitel megkezdése
előtt a környezet típusának megbeszélésénél meg kell állapodniuk egy közös környezetben. Jelen esetben
az A1-B1 és A5-B3 közös környezetek közül lehet választani.

Ha nincs közös megjelenítési környezet, akkor a kommunikáció nem lehetséges! Vagyis a közös
környezet szükséges feltétele az átvitelnek.

8.3 . Megjelenítési szolgálatok, összefoglalás
Két funkció-csoport különböztethető meg:
•  az átviteli szintaxis megbeszélésének lehetővé tétele;
•  transzformáció az átviteli szintaxisra(-ról).
Nem önálló, hanem kiegészítő szolgálatok a következők:
•  a megjelenítési funkcionális elemek a viszony szintű szolgálatokkal együtt teljesítenek szolgálatot;
•  környezet (context) menedzsment;
•  környezet (context) helyreállítás;
•  egyéb, összeköttetés menedzsment szolgálat.

•  
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9.  ALKALMAZÁSI RÉTEG

9.1 . Az alkalmazási réteg jellemzői
Az alkalmazási réteg a felhasználók számára legfontosabb réteg az OSI architektúrában. A

réteg az osztott adatszolgáltató feladatát látja el, és az általa nyújtott szolgálatok alapvetően
befolyásolják a felhasználók komfortérzetét.

A réteg célja ablakot nyitni az összes hálózati szolgáltatás eléréséhez, azaz a felhasználókat
teljes szolgáltatásban részesíteni.

Alkalmazási folyamat: a felhasználó vagy a rendszer által generált folyamat, amely más
alkalmazási folyamatokkal együttműködik (interprocess communication). Az OSI környezet
lehetővé teszi a távoli alkalmazási folyamatok kommunikációját és közös alkalmazási feladat
megoldását osztott módon.

Osztott alkalmazási folyamatok: különböző gépekben helyet foglaló folyamatok. A felsőbb
rétegek együtt funkciói használatosak az osztott operációs rendszerek funkcióihoz; a struktúra is
hasonló.

9.2 . Az alkalmazási réteg fogalmai
Az alkalmazási folyamatok által ellátott funkciók két csoportja:

•  kommunikációs vonatkozású funkciók: ezek látják el az alkalmazási szolgáltató feladatát.
•  nem kommunikációs vonatkozású funkciók: ezekkel nem foglalkozunk.

Alkalmazási funkcionális elem: az alkalmazási folyamat azon része, amely kommunikációs
vonatkozású feladatokat lát el. Ez egy SW-HW együttes, mely a különböző alkalmazásokat
támogatja. Ehhez a feladatához az alkalmazási szolgálati elemek (Application Service Elements)
halmazának elég nagynak kell lennie.

Alkalmazási szolgálati elem: egy adott alkalmazási tevékenységet támogató elem. Például a
file átvitel egy speciális feladat, melyhez saját alkalmazási szolgálati elem tartozik. Ugyanígy a
virtuális terminál használatához is kapcsolódik - egy másik - szolgálati elem. Minél több
alkalmazás támogatására van szükség, annál több alkalmazási szolgálati elem kell. Az idő
előrehaladtával és a fejlődés révén körük egyre bővül.

Alkalmazási összeköttetés: két alkalmazási funkcionális elem közötti együttműködés a
vezérléssel kapcsolatos információ kicserélésére.

Összeköttetést vezérlő szolgálati elem (Association Control Service Element, ACSE): egy
kitüntetett szerepű alkalmazási szolgálati elem, mely az alkalmazási összeköttetések
menedzselését, az alkalmazási szolgálati elemek kommunikációjának támogatását, vezérlését
végzi.

Az ACSE egy a szolgálati elemek közül, de:
•  az összeköttetést csak ez vezérli és
•  minden alkalmazás ezt használja.
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9.2.1 . Az ACSE által megvalósított funkciók
•  alkalmazási szintű összeköttetés (association) létesítése;
•  összeköttetés fenntartása;
•  összeköttetés lebontása;
•  használja az alsóbb szintek szolgálatait.

9.3 . OSI alkalmazási protokollok, architektúra
FTAM VT DS MMS MHS ...

ACSE Más szolgálati elemek     Alkalmazási réteg
Megjelenítési réteg

9.3.1 . Az architektúra alsó rétegének felépítése, tartalma
Az architektúra alsó rétege tartalmazza a közös funkcionális elemeket, így például az

összeköttetést vezérlő szolgálati elemet (ACSE). Itt még egyéb szolgálati elemek is lehetnek:
•  a távoli job-kezelés támogatását szolgáló RPC szolgálati elem;
•  a nagy-megbízhatóságú összeköttetést támogató szolgálati elem.

9.3.2 . Az architektúra felsô rétegének felépítése, tartalma
A speciális alkalmazásokat támogató szolgálati elemek a felső rétegben vannak:

•  FTAM: a file-átvitelt támogató szolgálati elem protokollja (File Transfer Access
Management). Ugyanez az Internet-architektúrában: FTP (File Transfer Protocol). A két
protokoll közt a különbség az, hogy míg az FTAM tetszőleges file-környezetben alkalmazható,
virtuális file-tárolót tartalmazó protokoll, addig az FTP csak egy meghatározott környezetben
(pl. UNIX) használható.

•  VT: a virtuális terminál szolgálat protokollja (Virtual Terminal). Ugyanez az Internet-
architektúrában: Telnet.

•  DS: a katalóguskezelés protokollja (Directory Service).
•  MMS: a folyamatirányításhoz, gyártásautomatizáláshoz szükséges üzenetkezelés protokollja

(Manufacturing Message Specification). Nincs Internet-megfelelője.
•  MHS: a dokumentum- és levélkezelő rendszer protokollja (Message Handling System).

Ugyanez az Internet-architektúrában: Simple Mail Transfer Protocol, SMTP.
•  ...: további alkalmazások is lehetségesek, pl. hálózati menedzsment (OSI: CMIS/CMIP,

Internet: Simple Network Management Protocol, SNMP).

9.4 . Valós eszköz - virtuális eszköz
Valós eszköz bármilyen, egyedi tulajdonságokkal rendelkező eszköz, amelyet a felhasználók

erőforrásként folyamataikhoz felhasználnak. Például: periféria, állomány, terminál, gyártóeszköz,
stb.

}
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Virtuális eszköz általános, absztrakt tulajdonságokkal rendelkező eszköz, amely a valós
eszközök egy csoportjának közös tulajdonságaival rendelkezik, s amelynek feladata az adott
alkalmazáshoz forduló kliensekkel a kapcsolat kiépítése, fenntartása és lebontása.

A virtuális eszköz a szolgáltató alkalmazási folyamat része; lényegében egy adatszerkezet.
Előnye, hogy egységes kezelést tesz lehetővé az ügyfelek számára, amihez leképezésre van
szükség a valós eszközökre(-ről).

A virtuális objektum (eszköz) modell definiálása lehet file és eszköz is, az imlementáció a
konkrét eszköztôl független.

9.5 . Alkalmazási protokollok a TCP/IP architektúrában
Host-to-host típusú rendszerről van szó, azaz a belső szolgáltató itt egy host-to-host

szolgálatot nyújt - nem SAP-on, hanem - ún. porton keresztül. Ezt a szolgálatot a kliens és
szerver oldali protokollok, "protokoll-gépek" (valójában funkcionális egységek) veszik igénybe.

A végfelhasználó a kliens ill. szerver oldali protokoll-gép szolgálatait veheti igénybe.
Végfelhasználó pedig kliens ill. szerver oldali alkalmazási folyamat vagy valamilyen terminált
használó user lehet.

SzerverKliens
ter

minál

definiált összeköttetés

felhasználói
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9.5.1 . A kliens és szerver oldal részletes felépítése:

Megjegyzések:
•  a kliens és szerver gépben is van helyi operációs rendszer;
•  a kliens és szerver host a hálózati cím és a hostcím alapján azonosítható;
•  a helyi operációs rendszer kezeli le a szerver felé irányuló kéréseket a terminál user-től

és a user alkalmazói folyamattól;
•  négyféle szolgálatot láthatunk az ábrán:

a.) KLIENS oldal:
1. Kliens Telnet;
2. Kliens FTP;
3. Kliens levelező (e-mail) rendszer és az SMTP (az operációs rendszerhez a lokális

levelező rendszeren keresztül kapcsolódik);
4. Kliens SNMP, a hálózat felügyeletét teszi lehetővé.
A kliens oldali funkcionális egységek, protokoll-gépek portokon keresztül
csatlakoznak a TCP ill. az UDP hálózati rendszerhez; a levelező SMTP funkcionális
egység két vonallal is (a bejövő és kimenő levelek számára). A portok címét jól
ismert címeknek tekinthetjük. A TCP/UDP réteg alatt helyezkedik el a kliens oldali
IP réteg, amelynek a szerver oldalon is megvan a maga megfelelője.

user alk.
f l

OPERÁCIÓS RENDSZER

liens liens

liens

-mail liens

                 TCP
UDP

   (    )           (    )        (   ) (    )
( )

ter
i ál

Kliens gép (host)

OPERÁCIÓS RENDSZER

zerver zerver

okális

-mail zerver

                 TCP
UDP

   (    )           (    )        (   ) (    )
( )

Szerver gép (host)

nterakt. nterakt. ail user anag.
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b.) SZERVER oldal:
1. Interaktív alkalmazási folyamat (AP) vár arra, hogy egy terminál megszólítsa és

használja;
2. Interaktív file rendszer (File System) vár arra, hogy egy felhasználó manipulálja

és használja;
3. Lokális levelező (e-mail) alkalmazói folyamat az SMTP;
4. Hálózati menedzsment alkalmazói folyamat.
A fentiek kapcsolódnak a szerver helyi operációs rendszeréhez, melyhez a kliens
oldalnak megfelelően szintén kapcsolódnak a következő szerver oldali funkcionális
egységek, jól ismert fix portokon:
1. Szerver Telnet (22. port);
2. Szerver FTP (21. port);
3. Szerver oldali lokális levelező (e-mail) rendszer és az SMTP (kimenő: 25. port,

bejövő port: 75. port);
4. Szerver oldali SNMP.

9.5.1.1 . A Telnet szolgálatai
Telnet segítségével nyílik mód arra, hogy be lehessen jelentkezni egy távoli gépre. A

kapcsolattartás folyamán együttműködés zajlik a távoli gépen futó programmal - például egy
szövegszerkesztővel; olyan, mintha a távoli program a helyi gépen futna.

Lépések:
•  a kliens oldalon a helyi operációs rendszeren keresztül igény érkezik a szerver oldali

operációs rendszerrel való összeköttetés létesítésére - hogy használni lehessen a távoli
interaktív alkalmazási folyamatot;

•  a szerver Telnet átveszi a kliens Telnet kérését és továbbítja azt az interaktív AP-hez. A
szerver terminálként viselkedik - ezért nevezik pszeudó terminálnak is -, mivel ő
továbbítja a kliens oldali kérést a célzott programnak;

•  fordított irányban is hasonlóan megy végbe a folyamat.
Az adattovábbítás definiált szintaxisban történik (hasonlóan az ASN.1-hez), de a TCP-ben

ezt NVT-nek (Network Virtual Terminal) nevezik. Ez egy szintén adatformátumokat definiáló
szintaxis. Egy vagy több ASCII karakter formájában történő adat- ill. parancstovábbítást
alkalmaz. Bár az ASCII kód eredetileg 7 bites, az NVT azt 8 bitesre kiegészítve használja. A 8
bitből az msb:

•  0: azt jelzi, hogy a karakterkészlet alapértelmezésben van, vagyis a nyomtatható és
vezérlő karakterek eredeti jelentésükben használhatók;

•  1: azt jelzi, hogy egy speciális Telnet parancsról van szó. A speciális parancsokat egy
lista sorolja fel. Pl. a 243 kódú BRK (break output) parancs megszakítja a kimenetet.

Hogy az összeköttetés létesítésekor az opció-egyeztetés lehetséges legyen - mert pl.
egyeztetni kell azt, hogy ezentúl bináris adatokat adnak-vesznek -, az NVT többkarakteres
kódokat használ. Ezek a több byte-os parancsok a 255 kódú IAC karakterrel kezdődnek.



Számítógéphálózatok Alkalmazási réteg

- 97 -

Például:: IAC, SB, WILL, '0', SE - ez egy ötbyte-os összetett parancs.
– IAC jelzi, hogy összetett parancsról van szó;
– SB: az opció-egyeztetés kezdete,
– SE: az opció-egyeztetés vége;
– WILL: opció-egyeztetés;
– '0': 8 bites bináris adás-vétel következik.
Így tudatja a kliens a szerverrel - vagy fordítva -, hogy milyen átvitelre kell
felkészülni.

9.5.1.2 . Az FTP szolgálatai
Az FTP a hálózaton keresztül egy távoli gépet ér el. Megengedett a többszörös hozzáférés

is, azaz egyszerre több klienstől érkező kérés lekezelésére is van mód.
a.) a KLIENS oldalon:

•  list directory;
•  create new file;
•  read file;
•  update file;
•  delete file.

b.) a SZERVER oldalon:
•  kliensek konkurens kiszolgálása;
•  helyi file-rendszer kezelése a távoli kérések kiszolgálásához.

A kliens oldali felhasználó definiálja a file-struktúra típusát is, ami 3 féle lehet:
•  struktúra nélküli file: bináris és szövegfile is lehet és a file-ban minden adattípus

előfordulhat;
•  strukturált file: definiált típusokból álló fix méretű rekordokat tartalmaz. Átvihető

tömörített formában vagy fix hosszúságú blokkokban is. Ha tömörítve visszük át, az azt
jelenti, hogy a szolgáltatónk megjelenítési rétegbeli szolgálatot is ellát, bár nem az OSI
architektúrában vagyunk.

•  véletlen elérésű file: lapszervezésű file-nak is nevezik. Véletlen lapszervezésű átvitelről
van szó.

Az adatok lehetnek 8 bites bináris szöveg típusúak (text); az ASCII, az EBCDIC és a
változó hosszúságú bináris kód használatos.

A transzfer szintaxist itt is az NVT írja le, a jelölésrendszer azonos a Telnetnél
megismerttel, azzal a különbséggel, hogy itt nincs opció-egyeztetés.

A konkurens hozzáférések kezelése úgy történik, hogy az FTP szerver egyetlen vezérlő
(master) folyamatként működik. A kérések hozzá érkeznek és ő szolgálja ki őket. Ha több kérés
érkezik, akkor a master folyamat további kiszolgáló protokoll-példányokat állít elő, azaz utód-
folyamat generálási tevékenységbe kezd.
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9.5.1.3 . A levelező rendszer szolgálatai
Eltérően az előbbiektől itt szimmetrikus folyamatok vannak a kliens és szerver hostban (a

küldő a kliens, a fogadó a szerver).
SMTP (Single Mail Transmission Protocol): segédeszköz a levelezésben. Csak azért

felelős, hogy a kliens levelező rendszeréből a szerver levelező rendszerébe, a megadott hostra
eljusson a levél. Azért már nem, hogy a felhasználóhoz is eljusson; tehát csupán a TCP/IP-n
keresztüli átvitelért felel. A helyi operációs rendszertől kapott adategységekért már nem kell
felelősséget vállalnia, hiszen az már a lokális levelező rendszerhez tartozik.

A lokális levelező rendszer rendelkezik egy ún. input és output sorral; a felhasználónak
érkező levelek kerülnek az input sorba, a kimenő levelek pedig az output sorba. Mindez azt
mutatja, hogy egy postaláda-rendszerű továbbítási filozófiáról van szó.

A postaládának van:
•  lokális neve, ez általában a felhasználói név, pl.: harang
•  globális neve, az a hálózati cím, ahova a levelező rendszer csatlakozik, pl.

seeger.iit.bme.hu.
A levelek két részből állnak:
•  fejrész: benne a rendszer által előírt kötelező (To: és From:) és opcionális (CC:, Reply

To:, Subject:, Date:, egyebek) bejegyzések találhatók meg;
•  szövegrész

Mindkettőben ASCII karakterek vannak, és őket egy vagy több üres sor választja el
egymástól - tehát formailag is elkülönülnek.

A levelező rendszerek összekapcsolása nem evidens. Általában a TCP/IP-t használó
levelező rendszerek kompatibilisek egymással, de ha más architektúrájú gépen lévő levelező
rendszerrel kell összekapcsolódniuk, akkor valamilyen gateway használatára van szükség. A
levelet a gateway-ig kell továbbítani, majd ott átalakítani a fej- és szövegrészt egy másik
protokollkészlet szerint, és végül a levelet a címzetthez el kell juttatni.
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9.5.2 . A user agent
A user agent valós eszközökkel nem foglalkozik, csak absztrakt környezettel. Az absztrakt

környezetek közötti transzformációt végzi el a user agent. Ez ténylegesen az OSI határain kívül
helyezkedik el, mert az alkalmazási folyamathoz csatolják, annak részét képezi. Ez egységes
hívást és szolgálati felületet biztosít. Ennek ábrája:

valós objektum
kérés / válasz

 Kliens AP Szerver AP

User Agent     virtuális objektum User Agent
kérések / válaszok

primitívek
Valós világ

 Alkalmazásspecifikus szolg. elem          Alkalmazásspecifikus szolg.
elem

Alkalmazást támogató szolg. elem         Alkalmazást támogató szolg.
elem

PSAP   PSAP

transzfer szintaxis

Megjelenítési réteg

Alkalmazási réteg (OSI környezet)

Ez a módszer igyekszik OSI eszközfüggetlenné tenni a kommunikációt, az
alkalmazásspecifikus részeket kívülre, a valós környezetbe szorítani. A felépítés az OSI
architektúrában egyszerűsödik, de az objektum bonyolultabbá válik.
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9.6 . VT (Virtual Terminal)
Ez egy interaktív folyamat, mely a távoli szerveren fut. Feladata, hogy biztosítsa a távoli

terminálok szerverhez való kapcsolódását. A távoli terminálok és a szerver együttműködése úgy
néz ki, hogy a termináloktól érkeznek az utasítások, amiket a szerver végrehajt és az eredményt a
terminálnak visszaadja.

A terminálnak különféle működési módjai vannak:
•  scroll mode;
•  screen / page mode;
•  form mode: nyomtatványok kitöltésére szolgál.
Az alkalmazói software-k interaktív processzként futnak. Ennek felépítése:

User Terminal       Server
Client

Interaktív folyamat
Operációs rendszer

valós terminál
kérés / válasz

Operációs rendszer
User Agent

virtuális terminál
kérés / válasz

User Agent

  Valós

  OSI

VT ASE CCA VT ASE CCA

ACSE       ACSE

Szükséges olyan negotiation (elôzetes megállapodás), amely a virtuális terminál
paramétereit rögzíti. Ehhez rendelkezésre áll a standard profiles, amely az elôre elkészített
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beállításokat tartalmazza. Ugyanis a szerver és a kliens között a kommunikáció bizonyos jól
meghatározott adatstruktúrák segítségével zajlik. A CCA (Conceptual Communication Area)
objektumokat tartalmaz, melyek a virtuális terminál beállításaival foglalkozik. Ezek a
következôk:

•  Display objektum: ez egy három dimenziós, kódkonverziós tömb, mely minden
karakterhez különféle attribútumot tartalmaz. A negotiation során a kódszókészlet
kiválasztása történik meg.

•  Control objektum: ez olyan terminálfunkciókat tartalmaz, melyek nincsenek közvetlenül
összefüggésben a képernyôn való megjelenítéssel. Ilyenek például a csengô jel, a
lámpák ki/be, a különféle funkciógombok.

•  Device objektum: a valós és virtuális eszköz közötti konverzió egy interface-t igényel a
valós és a virtuális világ között.

Az osztott adatszerkezetek miatt a konzisztenciát biztosítani kell. A konzisztencia
biztosításának módjai a következôk:
(1.) Szinkron modell alkalmazásával:

Az adatmezôk ebben az esetben transzfer szintaxissal módosíthatók. Ehhez a token passnig
mechanizmus áll rendelkezésünkre. A two-way-simultaneous működésbôl félduplex működés
alakítható ki ezáltal.
(2.) Aszinkron modell alkalmazásával

Itt kétféle adatszerkezet áll rendelkezésünkre: a bemeneti és a kimeneti adatszerkezet.
Változás esetén a kimeneti - bemeneti adatszerkezet-párok módosítják egymást.
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9.7 . FTAM (File Transfer Access and Management)

User Terminal       Server
Client

User AP     File system

Operációs rendszer         Operációs rendszer

helyi kérés / válasz

User Agent   User Agent

  Valós

       virtuális file store   OSI
         kérés / válasz

Kérések mezô Válaszok mezô
 FTAM ASE   FTAM ASE

ACSE       ACSE

9.7.1 . Virtual File Store
A virtual file store egy címezhetô entitás, aminek segítségével a felhasználók egymással

tudnak kommunikálni. Ennek az alábbi attribútumai lehetnek:
•  filenév;
•  megengedett tevékenységek;
•  hozzáférés;
•  fileméret;
•  megjelenítési környezet;
•  elôállító azonosítója;
•  idôk és dátumok: a létrehozásé, az utolsó módosításé, az utolsó hozzáférésé;
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•  tartalom típusa;
•  titkosítási kulcs.
Az alábbi valós fileszerkezeteket tartalmazza:
•  struktúrálatlan szerkezetű file, például plain text;
•  egyszintű (flat) file, ami szekvenciális, rekordokból álló szerkezetet jelent;
•  hierarchikus file, ami általában fa struktúrába szervezett és azonosítóval rendelkezô

rekordokat tartalmaz. Ilyen például a virtual file store is, aminek az alábbi ábra mutatja
a belsô szerkezetét:

FADU

R DU

FADU FADU

A E DU

FADU FADU FADU FADU

B DU C DU D DU F DU

A FADU (File Access Data Unit) egy node-hoz egy DU-ot rendel hozzá. A DU (Data Unit)
adatszerkezettel rendelkezô struktúra, objektum, ami lehet elemi adatelem is. Minden
adatelemhez absztrakt szintaxist rendel hozzá. A DU-on belül az akciók valamilyen relációban
állnak egymással. Az akciók a következôk lehetnek:

•  file műveletek, például open, close, read, write, append, delete;
•  DU műveletek, például locate (az adategység a fában hol helyezkedik el), read, insert,

replace, extend, erease.
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A file kezelésére szolgáló szolgálati primitíveket csoportokba szervezik. A primitívek egy
csoportját rezsimnek nevezzük.

•  Ilyen például a file selection, ami egy FADU azonosítására szolgál. Ehhez a select,
create, delete, deselect utasítások tartoznak.

•  A file access segítségével lehet az átvitel környezetét megteremteni. Ehhez az open és
close utasítások tartoznak.

•  A data transfer segítségével lehet adatokat továbbítani. Ide a read és a write tartozik.
A rezsimeket rendszerbe szervezik. A rezsimek rendszerének ábrája a következô:

F_INIT F_SEL F_OPEN EREAD F_DATA EWRITE F_CLOSE F_DESEL F_TERM
F_CR F_DATA-

END
F_DEL

9.7.2 . FTAM protokoll
Ebben az esetben a szolgálati gépeket kiterjesztett véges állapotú automatákkal írhatjuk le.

Minden állapothoz predikátumok tartoznak, melyek leírása formális. Ez egy mátrixot határoz
meg, mely mindkét irányban primitívekkel indexelt és a celláiban számozott állapotok
helyezkednek el. Minden cellához külön leírás is tartozik.

9.8 . MOTIS (Message Oriented Text Interchange System) CCITT.400
Ez ténylegesen nem egy protokoll, mint például a VT, FTAM, FT, Telnet, hanem egy egész

protokoll-rendszer, mely ezáltal egy összetett struktúrával rendelkezik.
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9.8.1 . A MOTIS funkcionális modellje

Küldô user Címzett user

OS OS

User
Agent

P2 (IPM) User
Agent

közvetítô gép közvetítô gép

MTA MS MTA MS

SDSE P3 / P7 SDSE MTSE P1 MTSE SDSE P3 / P7 SDSE

Protocol
Stack

Protocol
Stack 1

Protocol
Stack 2

Protocol
Stack 2

Protocol
Stack 1

Protocol
Stack

Message Transfer System

Message Handling System

Jelmagyarázat:
MTSE: Message Transfer Servicce Element
MTA: Message Transfer Agent
SDSE: Submission and Delivery Service Element

Az ábra egy posta-modellt valósít meg. A modell az alábbi részekbôl áll:
•  A közvetítô gép a helyi postának felel meg;
•  A User Agent egy user interface, amely a levél szerkesztésére, elküldésére és keresésére

alkalmas;
•  A P2 protokoll a hálózat feletti, egymás közti kommunikációt valósítja meg;
•  A Protocol Stack az OSI modell szerinti aktuális protokollkészlet;
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•  Az MS (Message Store)-ban tárolja az agent azokat a leveleket, melyeket nem tud
közvetlenül továbbítani a címzettnek. Ha késôbb a user elérhetôvé válik, ennek a
tartalmát le kell kérdezni.

Az SDSE felépítése:

Submission Delivery Retrieval
Kliens MSSE Szerver MDSE Kliens MRSE

Bejövô Kimenô

P3 P7

Az üzenet formátuma:

USER UA MTA MTA UA USER

Body Header Boríté
k

Header Body

Body Header Body

Body

P3 / P7 P1 P3 / P7

P2

LAN-on belül elhelyezkedô felhasználók esetén elegendô a P3 / P7 használata, míg távoli
címzett esetén a LAN-okat is össze kell kötni és köztük MTA-kat elhelyezni.
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10.  HÁLÓZATI MENEDZSMENT

10.1 . A hálózati menedzsment alapkoncepciói
A hálózat, mint összetett rendszer meghibásodhat, ezért felügyeletet igényel. Szükséges a

hibák figyelése és korrekciója. Erre az alábbi módok állnak rendelkezésünkre:
•  automatikus korrekció dinamikus forgalomirányítás segítségével;
•  emberi beavatkozás, például a meghibásodott áramkörök felderítése érdekében;
•  menedzselési döntés, például pótlólagos csomópontok, adatátviteli vonalak hozzáadása,

konfiguráció módosítása.
Tekinthetjük a hálózati menedzsmentet egy zárt hurkú irányításnak is, ekkor az alábbi

modell írható rá fel:

Hosszútávú változtatás Irányítás Menedzsment döntése

Középtávú változtatás Irányítás Személyzet döntése

Azonnali korrekció Irányítás Automatizált döntés

Bemenô üzenetek Hálózat Kimenô üzenetek

Zavarás

10.2 . OSI menedzsment területek
•  hiba menedzsment;
•  teljesítôképesség menedzsment;
•  biztonsági menedzsment;
•  konfiguráció és név menedzsment;
•  számlázás menedzsment.
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10.3 . OSI menedzsment protokollok

Hiba mgmt

Telj. mgmt

Bizt. mgmt

Konf. mgmt

Száml. mgmt

Alkalmazási réteg
CMIS / CMIP Management
Directory services Information
ROSE, ACSE Basis

Megjel Réteg mgmt

Viszony Réteg mgmt

Szállítási Réteg mgmt

Hálózati Réteg mgmt

Adatkapcsolati Réteg mgmt

Fizikai Réteg mgmt

10.4 . Alternatív megoldások hálózatok menedzselésére

10.4.1 . Gyártófüggetlen megoldások
•  Simple Network Management Protocol (SNMP);
•  Common Management Service and Protocol CMIS / CMIP);
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•  Common Management Over TCP (CMOT)

10.4.2 . Gyártófüggô megoldások
•  IBM NetView;
•  DEC Management Control Center;
•  AT&T;
•  HP;
•  SunNet Manager

10.5 . Az OSI menedzsment elemek használata TCP / IP fölött

Menedzser Hálózati elem

CMIP

ACSE ROSE CMISE ACSE ROSE CMISE

LPP LPP

TCP UDP TCP UDP

IP IP

Hálózat

10.6 . Hálózati teljesítôképesség és viselkedés figyelése
Itt adatok periodikus gyűjtésére és feldolgozására van szükség. Az alábbi adatokat érdemes

figyelni:
•  csomópontokhoz kapcsolódó összeköttetések állapota;
•  összeköttetéseken áramló adategységek tulajdonságaik szerinti csoportosításban;
•  késleltetések, válaszidôk;
•  hibahelyzetekben küldött és vett üzenetek;
•  várakozó sorok méretei;
•  aktív összeköttetések számai.

10.7 . Hálózatirányítási funkciók
•  az összegyűjtött adatok feldolgozása;
•  hálózati operátor értesítése;
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•  operátori lekérdezés;
•  idôzítések szerepe.

10.8 . A hálózati menedzsmentet támogató eszközök
•  Database Management System;
•  sématábla;
•  mesterséges fogalomgenerálás és visszacsatolás.

A. 
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