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Feladat 0: man ping     Feladat 1: Traceroute 
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a ping program 
segítségével állapítsuk 
meg, hogy  
 hány hopra van a 

www.bme.hu (és a 
www.u-szeged.hu) 

 a man page alapján 
lehet-e következtetni a 
válaszra a “ping 
hostname” parancsból. 

 Milyen routereken 
keresztül érhető el a 
www.elte.hu és a 
www.u-szeged.hu? 

 Hány közös hop van a 
két útban? 

 



Teszthálózat (mininetben) 
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 $ wget http://hsn.tmit.bme.hu/topo.py 

 $ sudo -E mn --custom ~/topo.py --topo mytopo --link tc 

 mininet> xterm h1 h2 h3 r1 r2 r3  

 

 

 

 

 

 h1$ date > test.txt 

 h2$ cat test.txt  

r1 

r2 

r3 h1 

h2 

h3 

Közös fájlrendszer 



Feladat 2:  

interfészek és útvonalválaszás beállítása 
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 Kézzel is fel lehet konfigurálni a rendszert, 

de talán gyorsabb, ha az egyik router 

beállítása után lementjük a parancsokat egy 

fájlba és azt editáljuk… 

 Először érdemes csak a címeket kiosztani 

 Kapcs. ellenőrzése linkvégek között: h1-r1, r1-r2, … 

 Majd a routingot kell beállítani 

 ellenőrzés: h1-h2, … 
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IP forwarding engedélyezése: 

r1:# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 
r2:# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 
r3:# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 

r1-eth0 r1-eth2 r3-eth2 r3-eth0 
r2

-e
th

0
 



Névfeloldás 
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 A libnss a DNS-en kívül mást is haszálnat 
névfeloldásra 

 Pl. az /etc/hosts fájlt is figyelembe veszi (man hosts): 
127.0.0.1 localhost 

127.0.1.1 p2p-VirtualBox 

 

10.1.1.1 h1 

10.1.2.1 h2 

10.1.3.1 h3 



Feladat 3:  

alternatív útvonalak eltérő költséggel 
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Tesztelés pl.: 

 h1# ping h2 

Közben 

 r1#  ip link set dev r1-eth1 down 

 r2#  ip link set dev r2-eth1 down 

 

Mennyivel nő az RTT? 
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Példa: 
  ip route add 1.1.1.1/1 via 2.2.2.2/2 metric 3 

több út esetén a kisebb költségűt választja a router  

r3-eth0 
r2
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th

0
 

r1-eth0 r1-eth2 r3-eth2 



Feladat 4: 
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 Mi történik, ha h1-eth0  10.1.1.1/24 címét 10.1.1.1/8 
–ra cseréljük és h1-ről pingeljük h2-t?  

 Nézzük meg tcpdumppal, vagy wiresharkkal. 
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Feladat 5: 

 Adjuk h1 ARP táblájához hozzá h2-t 

66:55:44:33:22:11 mac címmel.  Mi történik, ha h1 
pingeli h2-t? 



Python - scapy 
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$ sudo apt install python-scapy 

$ wget http://hsn.tmit.bme.hu/smallFlows.pcap 

(https://s3.amazonaws.com/tcpreplay-pcap-files/smallFlows.pcap) 

 



Feladat N+1:  

melyik TOS értékből hány darab van a pcap fájlban? 
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 Például:  

   TOS Darab 

0x0 123 

0x2 44 

0x10 2 


