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Megjegyzés: érdemes megtanulni a 2 hatványait legalább 7-ig:
128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1
Ezek ismeretében az egy bájton kifejezhető tízes számrendszerbeli számokat igen 
egyszerűen átválthatjuk 2-es számrendszerbe. (Nem szükséges 2-vel osztogatni, és a 
maradékokat jobbról balra felírni.) Balról jobbra fel tudjuk írni a biteket úgy, hogy 
megnézzük: az adott helyiérték szerepel-e a számban:
- ha igen, akkor 1 és a folytatáshoz kivonjuk a számból
- ha nem, akkor pedig 0.

Az adott feladatnál már az első 0 bitnél megállhatunk. 
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A /27 azt jelenti, hogy a maszkban 27 db 1-es bit van, vagyis az első 3 bájt csupa 1-es 
bit, az utolsó bájban pedig még 3 db 1-es bit van, a többi 0. A saját munkánkkal való 
takarékosságból csak a 4. bájtot írjuk át bináris alakba, majd elvégezzük a bitenkénti 
ÉS műveletet. Végül az eredményt decimális alakra hozzuk.

A broadcast címnél pedig azok a bitek lesznek 1-esek, amelyek a maszkban 0-k voltak. 
Szintén decimális alakra hozzuk.

(Ilyenkor meg szoktam mutatni, hogy: ha a 10111111 bináris számhoz 1-et 
hozzáadnánk, akkor 11000000 lenne, ami 128+64=192, tehát akkor ez 191, és nem 
adogatjuk össze az 1-es biteknek megfelelő 2 hatványokat a decimális alakra 
hozáskor.) 
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A /22 azt jelenti, hogy a maszkban 22 db 1-es bit van: az első két bájt csupa 1-es 
bitből áll, a 3. bájban 6db 1-es bit után 2db 0-s bit áll, végül a 4. bájt összes bitje 0. 
Most a 3. bájtot és 4. bájtot is átírjuk át bináris alakba, majd elvégezzük a bitenkénti 
ÉS műveletet. Végül az eredményt decimális alakra hozzuk.
Megjegyzés: Ilyen esetben rutinosabbak a 4. bájtot már nem írják át, mert látják, 
hogy úgyis 0 lesz. 

A broadcast címnél pedig azok a bitek lesznek 1-esek, amelyek a maszkban 0-k voltak. 
Szintén decimális alakra hozzuk.
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A tartomány meghatározásakor az utolsó két bájtot írjuk binárisan. A maszk határát 
„|” jellel jelöljük.
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A két „|” jel közül az első a /26, a második a /28 maszkot jelöli.
Az eredményt mindig felírjuk decimálisan. Bináris alakban még nincs kész a feladat!
Közülük az elsőt csak maszk különbözteti meg az eredeti hálózattól. Ha valaki a 
maszkot nem írja oda, akkor nem fogadjuk el a hálózatokat!
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Ugyanúgy járunk el, mint az előző feladatnál. Attól nem kell megijedni, ha a két maszk 
más bájtba esik, akkor mindegyiket binárisan írjuk fel: nem nehezebb, csak 
munkásabb. De most úgyis gyakorlunk. 
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Elvesző címek: a hálózatcím és a broadcast cím. Ha router is lenne, akkor arra is 
kellene számolni.
Melyik az a lehető legkisebb kettő hatvány, ami már elég? És az 2-nek hányadik 
hatványa? Ezt adja meg a képlet.
(Lerajzolva az IP-címet, bejelölve a 4 bites gépcím részt, még könnyebben érthető a 
32-4=28 számítás.)
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Keressünk összevonható párokat! Ezeket egymás alá írva, a felbontás inverz 
műveletét hajtjuk végre. (Egyszerre akár négyet vagy nyolcat is összevonhatunk, de 
kezdőknek egyszerűbb, ha csak kettőt vonnak össze egyszerre.)
Mivel a 4. bájttal fogunk dolgozni, ezért azt írjuk fel binárisan. 
(Egy 8 számjegyű szám minding bináris, egy 1-3 jegyű pedig decimális szám. A bináris 
részeket érdemes szóközzel 2x4 bitre bontani, hogy jobban átlássuk.)
Összevonhatóság feltételei: azonos a maszkjuk, az új maszktól balra teljesen 
megegyeznek, és a két maszk közötti bitminta minden lehetősége megvan. (Ezért 
egyszerű, ha páronként vonunk össze, ekkor az egyikben 0, másikban 1 kell, hogy 
szerepeljen.)
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Megjegyzés: Ha még a 10.1.6.0/23 is szerepelt volna, akkor azt a végeredmény 2. 
tagjával összevonva kapnánk: 10.1.4.0/22, amit össze lehetne vonni végeredmény 1. 
tagjával, és akkor 10.1.0.0/21 lenne
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Most a bináris alaknál a 4. bájtot egyszerűen csak elhagyjuk, a maszkból úgyis világos, 
hogy amit elhagytunk, az mind csupa 0 bit.
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Megjegyzés: A 192.168.32.0/20 hálózat párja a 192.168.48.0/20 lett volna. 
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Már jól begyakoroltuk a maszk használatát, a hálózatcím kiszámításához nem kell 
eljátszani a bitenkénti ÉS műveletet, elég, ha kinullázzuk az utolsó 6 bitet. A broadcast 
címnél is hasonlóan gyorsítjuk a megoldást. 
Figyeljünk oda, hogy a TÖBBI gépről van szó a feladatban, és a 102-re végződő IP-cím 
a mi gépünké!  (Általános iskola, alsó tagozat, matek szakkör: szöveges feladatok 
megoldása. )
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Megjegyzések:
- A 252-ről egyből láttuk, hogy 255-3, azaz az utolsó 2 bitje 0, a többi 1, így könnyű 
volt átváltani. 
- Most kiírtuk a 4. bájtot is, vigyázat, az DECIMÁLIS!
- Ugye érthető, hogy broadcast esetén az utolsó bájtra egyből decimálisan írtuk a 
csupa 1-est? (255)
Miért lett volna ROSSZ megoldás az, hogy: „Többi gépnek: 84.225.252.1-87 és 
84.225.252.89-253”?
Válasz: Mert akkor a 84.225.252.254, 255 és a 84.225.253.0-253 IP-címekről teljesen 
elfeledkeztünk volna!
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Megjegyzések:
1. Összesen 3 illeszkedés volt, közülök a legspecifikusabban illeszkedőnek 

továbbítottuk.
2. Ha közvetlenül kapcsolódó lett volna a legspecifikusabb, akkor nem a „Következő 

csomópont” szerinti routernek, hanem közvetlenül a címzettnek továbbítottuk 
volna (a datagramban szereplő cél IP-cím alapján).
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A kanonikus forma képzésének szabályai:
- Az egyes 16 bites csoportokban a vezető nullákat el kell (MUST) hagyni.
- A dupla kettőspontot a maximális kapacitásáig ki kell (MUST) használni.
- A duplakettőspontot tilos (MOST NOT) egyetlen 16 bites csoport rövidítésére 
használni.
- Amennyiben több csupa nullás csoport van, akkor a leghosszabbat, ha pedig a 
csoportok hossza egyenlő, akkor balról jobbra haladva az elsőt kell (MUST) dupla 
kettősponttal helyettesíteni.
- Hexadecimális számokban kisbetűket kell (MUST) használni.
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Megjegyzés: SSDP-nek van fenntartava az ff0x::c, ezen belül kellett az x=2-t 
megtalálni. 
Ha valaki más tenné, akkor egy adott fizikai hálózat összes eszközét általában a link 
local all nodes (ff02::1) címen lehet megszólítani.
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Vegyük észre, hogy ha megtanultunk IPv4 címekkel dolgozni, akkor az IPv6 címek sem 
jelenthetnek elvi nehézséget!
Persze hosszabbak, de tízes helyett tizenhatos számrendszerben vannak, amit 
könnyebb kettes számrendszerre átváltani! 
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A két továbi csomag jól szemlélteti a szándékosan nem pontosan periodikusan küldött 
unsolicited router advertisement üzeneteket.
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A két továbi csomag jól szemlélteti a szándékosan nem pontosan periodikus router 
advertisement üzeneteket.
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A kapott prefix első 16 bitjéből megállapítható, hogy ez egy 6to4 prefix: 2002::/16. Ez 
korábban még érdekes volt, de ma már nem foglalkozunk a 6to4 megoldás 
részleteivel. 
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