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Socket kezele s 
Informatika 2- Hallgatói segédlet  

1. Szükséges előismeretek 

A gyakorlat elvégzéséhez az alábbi ismeretek szükségesek: 

 C programozói ismeretek 

o main() 

o Karakter tömb allokálása 

o Állományok megnyitása, állományba írás, állomány lezárása 

o atoi()  

o printf(), sprintf() 

o strcat(), strcmp(), strlen(), strstr() 

o sscanf() 

2. A Berkeley socket API ismertetése 

Ebben a fejezetben a Berkeley socket API használatába tekintünk be. Általában ennek használatával 

lehetséges a hálózati kommunikáció implementálása a POSIX kompatibilis rendszereken (Linux, MS 

Windows).  

2.1. A socket 

A socket az applikációk közötti kommunikációt lehetővé tévő kétirányú kapcsolat elnevezéseként 

értelmezhető. Tulajdonképpen egy SOCKET típusú leíró1, amelyet létre kell hoznunk, majd az egyes 

rendszerhívásoknál ezzel hivatkozhatunk az adott kommunikációs csatornára. 

Új socketeket a socket() rendszerhívással hozhatunk létre. Létrehozáskor a socket-hez egy 

protokollt rendelünk, amelyet az majd használni fog. Azonban ebben az állapotban a socket még nem 

kapcsolódik sehova, ezért kommunikációra még nem használható. 

SOCKET socket(int domain, int type, int protocol); 

A függvény 0-nál kisebb értékkel tér vissza hiba esetén. Ha sikeres, akkor egy socket leíróval, amely 0 

vagy nagyobb érték. 

A három paraméter a használandó protokollt definiálja. Az első (domain) megadja a protokoll 

családot. A következő táblázat néhány lehetséges értékét tartalmazza. 

 

Protokoll Jelentés 

PF_UNIX, PF_LOCAL Unix domain (gépen belüli kommunikáció) 

PF_INET IPv4 protokoll 

                                                           
1 Linux alatt: int típusú 
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PF_INET6 IPv6 protokoll 

 

A következő paraméter (type) kiválasztja a protokoll családon belül a kommunikáció típusát. 

Lehetséges értékei az alábbiak: 

 

Típus Jelentés 

SOCK_STREAM 
Sorrendtartó, megbízható, kétirányú, kapcsolatalapú 

bájtfolyam-kommunikációt valósít meg. 

SOCK_DGRAM 
Csomag alapú, kapcsolatmentes, nem megbízható 

kommunikáció. 

SOCK_SEQPACKET 
Sorrendtartó, megbízható, kétirányú, kapcsolat alapú 

kommunikációs vonal, fix méretű csomagok számára. 

SOCK_RAW Nyers hálózati protokoll hozzáférést tesz lehetővé. 

SOCK_RDM 
Megbízható csomag alapú kommunikációs réteg. (Nem 

sorrendtartó.) 

 

A harmadik paraméter (protocol) a protokoll család kiválasztott típusán belül választ ki egy 

protokollt. Mivel egy protokoll családon belül egy kommunikáció típust többnyire csak egy protokoll 

implementál, ezért a tipikus értéke: 0 

 

Az alábbi példa egy TCP socket-et hoz létre: 

SOCKET sock; 

if((sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) 

{ 

 perror("socket"); 

 return 1; 

} 

Az utolsó socket API hívás hibakódját Windows alatt (Linuxtól eltérően) a perror függvény helyett a 

WSAGetLastError() függvény segítségével tudjuk lekérdezni. A kapott hibakódot az MSDN-en 

található hibakód lista alapján (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windows/desktop/ms740668(v=vs.85).aspx ) értelmezhetjük. 

2.2. A kapcsolat felépítése 

Ha összeköttetés-alapú kommunikációt szeretnénk folytatni egy kliens és egy szerver program között, 

akkor ehhez stream jelegű socket-et kell létrehoznunk. Azonban ez önmagában nem elegendő a 

kommunikációhoz. Össze kell kapcsolnunk a két oldalon lévő socket-et, hogy adatokat vihessünk át 

rajta. Ennek a kapcsolat felépítésnek a részleteit a következő ábrán láthatjuk. 
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Kliens Szerver

socket() socket()

bind()

listen()

connect()

accept()

Kapcsolat létrejött

1. ábra A socket kapcsolat felépítése 

 

Az ábrán a kliens és a szerver oldalon egymás után meghívandó függvények láthatóak. Elsőre látható, 

hogy a kapcsolat felépítési mechanizmus aszimmetrikus. A szerver oldalon a feladat, hogy egy 

bizonyos címen várja a program a kapcsolódási igényeket, majd amikor ezek befutnak, akkor kiépítse 

a kapcsolatot. A kliens oldalon ezzel szemben a feladat az, hogy a szerver címére kapcsolódási kérést 

küldjünk, amelyre az reagálhat. Ezen feladatok végrehajtását tekintsük át lépésenként. 

 

Szerver: 

1. A szerver oldalon létre kell hoznunk egy socket-et, amelyet a későbbiek során szerver 
socket-ként fogunk használni. A szerver socket kommunikációra nem alkalmas, csak 
kapcsolatok fogadására. 

2. Össze kell állítanunk egy cím struktúrát, amelyben leírjuk, hogy a szerver hol várja a 
kapcsolódásokat. 

3. Az előbbi lépésben összeállított címhez hozzá kell kötnünk a socket-et. 
4. Be kell kapcsolnunk a szerver-socket módot, vagyis hogy a socket várja a 

kapcsolódásokat. 
5. Fogadnunk kell az egyes kapcsolódásokat. Ennek során minden kapcsolathoz létrejön 

egy kliens socket, amely az adott féllel való kommunikációra használható. 

 

Kliens: 

1. A kliens oldalon is létre kell hoznunk socket-et. Ezt az előző esettől eltérően kliens-
socket-ként, a kommunikációra fogjuk használni. 

2. Össze kell állítanunk egy cím struktúrát, amelyben leírjuk, hogy a szerver milyen címen 
érhető el. 

3. Kapcsolódnunk kell a szerverhez. Amikor ez a kapcsolat létrejött, akkor a továbbiakban a 
socket képes továbbítani az adatokat. 

 

A következőkben áttekintjük, hogy az egyes lépések milyen függvények segítségével valósítható meg 

a kliens oldalon.2  

                                                           
2 A szerver oldalt nem kell implementálni a gyakorlat során. 
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2.3. Cím összeállítása 

Mielőtt a cím összeállításra rátérnénk meg kell vizsgálnunk egy problémát. A címek összeállítása 

során több bájtos adattípusokat használunk (pl.: IPv4 cím 4 bájtos long, a port szám 2 bájtos short). 

Azonban az egyes processzorok különböző módon tárolják az egyes adattípusokat. Két tárolási mód 

terjedt el: a big endian, amely a magasabb helyi értékű bájttal kezdi a tárolást, illetve ennek ellentéte 

a little endian. Big endian architektúra például a Sun Sparc, little endian pedig az Intel x86. Azonban a 

hálózaton ezeknek a különböző architektúráknak is meg kell érteniük egymást, ezért közös 

adatábrázolásra van szükség. Ezt nevezzük hálózati bájt-sorrendnek, amely a big endian ábrázolást 

követi. Az adott architektúrán használt ábrázolást pedig hoszt bájt-sorrendnek. 

A két ábrázolás közötti váltásokat a következő függvények végzik: 

 

Függvény Jelentés 

ntohs Egy 16-bites számot a hálózati bájt-sorrendből a hoszt 

bájt-sorrendbe vált át.   

ntohl Egy 32-bites számot a hálózati bájt-sorrendből a hoszt 

bájt-sorrendjébe vált át. 

htons Egy 16-bites számot a hoszt bájt-sorrendjéből hálózati 

bájt-sorrendbe vált át. 

htonl Egy 32-bites számot a gép bájt-sorrendjéből hálózati 

hoszt bájt-sorrendbe vált át. 

 

Azokon az architektúrákon, ahol szükséges a konverzió ezek a függvények megfordítják a bájt-

sorrendet, ahol pedig nem, ott csak visszaadják a paraméter értékét. 

A címábrázoláshoz a socket API a következő általános struktúrát alkalmazza: 

struct sockaddr  

{ 

  unsigned short sa_family;    /* címcsalád, AF_xxx */ 

  char           sa_data [14];  /* 14 bájtos protokoll cím */ 

}; 

A címet használó függvények paraméterként ilyen típust várnak. Azonban egyes protokollokhoz 

létezik ennek specializált változata is, amely az adott protokoll esetén könnyebben használható. IPv4 

esetén ez a következő képen néz ki: 

struct sockaddr_in  

{ 

  unsigned short int sin_family;  /* Címcsalád = AF_INET */ 

  unsigned short int sin_port;    /* A port száma */ 

  struct in_addr sin_addr;        /* IP cím */ 

  unsigned char  sin_zero[8];     /* struct sockaddr vége */ 

}; 
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Ezen belül az in_addr struktúra az alábbi: 

 

struct in_addr  

{ 

  unsigned long int s_addr; 

} 

Ebben helyezhetjük el a cím egyes bájtjait. Ne feledjük, hogy mind a címnek, mind a portnak hálózati 

bájt-sorrendűnek kell lennie, ezért a korábban látott htonl() illetve htons() függvényeket kell 

használnunk a konverziójukhoz. 

A szerver esetén a cím beállításnál valójában csak a portot kell megadnunk, míg a címre 

használhatjuk az INADDR_ANY makrót. Ez valójában a 0.0.0.0 címet jelenti, amely azt mondja meg, 

hogy minden hálózati interfész adott portján várjuk a kapcsolódást. 

 

Az alábbiakban példát láthatunk a cím összeállítására. 

Az első példa azt mutatja meg, hogy hogyan állíthatjuk össze a kliensben a címstruktúrát, amiben a 

szerver címe szerepel. A szerver IP címe esetünkben 192.168.0.1 és portja 80 lesz: 

sockaddr_in addr; 

addr.sin_family = AF_INET; 

addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.0.1"); 

addr.sin_port = htons(80); 

2.4. Kapcsolódás a szerverhez 

A kliens oldalon a cím összeállítása után kapcsolódnunk kell a szerverhez. Ezt a következő 

rendszerhívással tehetjük meg: 

int connect(SOCKET sock, struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen); 

Az első paraméter a kliens socket leírója. Az addr és addrlen paraméterekben a szerver címét adjuk 

meg. Az addr paraméter tartalmazza a címet, míg az addrlen az addr paraméterben átadott cím 

méretét kell, hogy megadja. A függvény 0 értékkel jelzi a sikeres végrehajtást, míg mínusz értékkel a 

hibát. 

A korábbi példában összeállított szerver címre a kapcsolódást az alábbi példa mutatja be: 

if(connect(sock, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) < 0) 

{ 

 perror("connect"); 

 return 1; 

} 

2.5. Adatok küldése és fogadása 

A kliens és a szerver program összekapcsolt kliens socket-ét egy kétirányú csővezetéknek 

tekinthetjük, amelyen bájtokat küldhetünk és fogadhatunk. 

Az adatok küldésére a következő rendszerhívást használhatjuk: 

int send(SOCKET s, const void *msg, size_t len, int flags); 

http://www.aut.bme.hu/


© BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (http://www.aut.bme.hu) 6 

Az első argumentum a socket leírója, a második az elküldendő adatra mutató pointer, a harmadik az 

elküldendő adat mérete. A flags paraméter a kommunikáció jellegét módosító beállításokat 

tartalmazhat. A gyakorlat keretein belül használjuk a 0 értéket. A függvény visszatérési értéke 

tartalmazza az elküldött bájtok számát. A mínusz érték a hibát jelzi. 

 

Adatokat a recv() rendszerhívással fogadhatunk. Ez a függvény addig nem tér vissza, amíg 

valamilyen információ nem érkezik. Az alakja a következő: 

int recv(SOCKET s, void *buf, size_t len, int flags); 

Az első paraméter itt is a kliens socket leírója, a második a fogadó bájt tömb mutatója, a harmadik 

pedig a tömb mérete. A flags paraméter itt is a kommunikáció jellegét módosító beállításokat 

tartalmazhat, azonban jelenleg használjuk a 0 értéket. A függvény visszatérési értéke a beolvasott 

bájtok számát tartalmazza. Ez kisebb vagy egyenlő azzal, amit mi tömb méretnek megadtunk. 

Figyeljünk arra, hogy a tömb tartalmából csak annyi bájt a hasznos információ, amennyit ez a 

visszatérési érték megad. Ha a visszatérési érték 0, akkor az azt jelzi, hogy a kapcsolat lezárult. Ebben 

az esetben befejeződött a kommunikáció és le kell zárnunk a socket-et. Ha a visszatérési érték mínusz 

szám, akkor az a hibát jelzi. 

2.6. A kapcsolat lezárása 

A kapcsolatot a következő rendszerhívással zárhatjuk le3: 

int closesocket(SOCKET s); 

A paraméter a socket leírója. A visszatérési érték sikeres végrehajtás esetén 0, egyébként pedig 

mínusz érték. 

2.7. Összegzés 

A felsorolt lépéseket illetve példa kódokat egymás után végrehajtva egy olyan programot kapunk, 

amely TCP kliensként funkcionál. Képes kapcsolódni egy szerverhez és azzal kommunikálni. 

3. HTTP 

A TCP az osi modellben a transzport réteg funkcióját tölti be. Lehetővé teszi bájt folyamok átvitelét az 

egyik féltől a másikhoz. Azonban ezen a csatornán keresztül nem csak adat bájtokat viszünk át, 

hanem egy további protokoll szerint kommunikálunk. Ezek az alkalmazás szintű protokollok. Ezek 

egyike a HTTP (HyperText Transfer Protocol) amely a World Wide Web protokollja. Vagyis amikor 

web lapokat kérünk le, akkor ezt a protokollt használjuk a szerverrel való kommunikációhoz. 

3.1. A HTTP protokoll működése 

Amikor a web böngészővel (Firefox, Internet Explorer, Chrome, stb.) le akarunk tölteni egy oldalt, 

akkor a következő folyamatok játszódnak le: 

1. A beírt cím alapján a böngésző megállapítja a web szerver nevét. Amennyiben nevet írtunk 
be és nem IP címet, akkor a név szerverek segítségével lekérdezi a gép IP címét. 

                                                           
3 Linux alatt: int close(int s); 
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2. A böngésző egy TCP/IP kapcsolatot hoz létre a szerverrel. 
3. A létrejött kapcsolaton a böngésző átküld egy HTTP kérést. 
4. A szerver egy HTTP választ küld, amely ha nincs hiba, akkor a lekért oldalt is tartalmazza. 

Ennek végén a HTTP 1.0 verzió esetén a szerver lebontja a TCP/IP kapcsolatot, ezzel is jelezve 
az állomány végét.4 

5. Az oldal többnyire HTML (HyperText Markup Language) formátumú web oldalt jelent. Ha ez 
további hivatkozásokat tartalmaz (képek, animációk), akkor azokat a böngésző egyesével 
letölti az előző pontok alapján. 

 

Mint a lépéseknél említettük, több verziója is létezik a protokollnak. Az 1.0 verziótól kezdődően a 

verzió száma szerepel a kérés és a válasz fejlécében. Lehetőség van arra, hogy a különböző verziójú 

böngészők, proxy-k, és szerverek is együtt működjenek. Ez úgy valósulhat meg, hogy mindegyik 

eszköz támogatja visszamenőlegesen a korábbi verziókat. Ez a mechanizmus lehetővé teszi 

számunkra, hogy a már elavultnak számító HTTP 1.0 protokollt is használhatjuk a gyakorlat során. 

4. A HTTP protokoll elemei 

A HTTP protokollban a kérések általános formája a következő: 

parancs URL protokoll-ID<CR><LF> 

fejléc<CR><LF> 

<CR><LF> 

test 

A parancs mező a kliens kérésének szöveges parancsát tartalmazza. Az URL (Uniform Resource 

Locator) a dokumentum címét jelenti. Ez megegyezik azzal a szöveggel, amit a böngészők címsorába 

beírunk, a szerver címe után (pl /, /index.html, /tree.png etc.). A protokoll-ID a használt HTTP 

verzió azonosítóját tartalmazza. Esetünkben ez a „HTTP/1.0” szöveget jelenti. A fejléc rész további 

információkat, bővítéseket tartalmazhat, amelyet a kliens csatol a kéréshez. A kérés test része az 

adatküldésnél használatos, és a böngésző által küldött adatokat tartalmazza. 

 

A szerver által küldött válaszok általános alakja: 

protokoll-ID hibakód üzenet<CR><LF> 

fejléc<CR><LF> 

<CR><LF> 

test 

A protokoll-ID hasonlóan a kéréshez a használt HTTP protokoll azonosítója. A szerver által 

támogatott verzió kerül ide. A hibakód a szerver programok által értelmezhető válaszkódját 

tartalmazza. Az üzenet a hiba szöveges leírása, amelyet a böngészők nem értelmeznek. A fejléc 

rész további információkat tartalmaz a válasz üzenethez. Tipikusan a dokumentum típusát, méretét, 

utolsó módosítását, gyorsító tárban való tárolhatóságát tartalmazza. A válasz test része hordozza 

magát a dokumentumot, amely lehet egy HTML oldal, kép, videó, vagy egyéb állomány. 

                                                           
4 A HTTP protokoll későbbi verziói egy kapcsolaton keresztül több állomány átvitelét is lehetővé teszik, 

azonban az egyszerűség kedvéért a labor keretein belül csak az 1.0 verzió bővítések nélküli változatával 

foglalkozunk. 
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A HTTP protokoll lehetőséget nyújt a szervernek arra, hogy az elküldendő dokumentum méretét ne a 

fejlécben közölje, hanem a dokumentum végét a kapcsolat bontásával jelezze. Természetesen ez a 

megoldás nem használható abban az esetben, amikor egy kapcsolaton keresztül több dokumentumot 

töltünk le. 

4.1. A kliensek parancsai 

A HTTP 1.0 verzióban a kliens 3 kérés típust küldhet a szervernek. 

4.1.1. HEAD 

A HEAD parancs arra kéri a szervert, hogy a megnevezett dokumentum fejlécét küldje vissza. A 

szerver által visszaküldött fejlécnek minimum tartalmaznia kell a dokumentum hosszát, az utolsó 

módosítás dátumát, és a típusát. 

Példa: 

HEAD /htdocs/index.html HTTP/1.0 

4.1.2. GET 

A GET parancs arra kéri a szervert, hogy a megnevezett dokumentumot keresse meg és küldje vissza. 

A szerver visszaküldi a HEAD-nél is visszaadott fejlécet, és ezt követi a dokumentum. A GET parancs 

arra is használható, hogy információkat küldjön vissza a szerver számára, azonban erre a feladatra 

elsősorban a POST parancs szolgál. 

Példa: 

GET /htdocs/index.html HTTP/1.0 

4.1.3. POST 

A POST parancs arra szolgál, hogy adatokat küldjünk vele a klienstől a szervernek. Leggyakrabban a 

HTML formok használják ezt a metódust az adatok elküldésére. Természetesen a kérés a parancson 

kívül tartalmaz egy fejlécet minimum az adatokat tartalmazó test hosszával, és a test részben az 

adatokat. 

Példa: 

POST /htdocs/forms/question.html HTTP/1.0 

Content-length: 6 

        

data=5 

4.2. A szerver válaszai 

A szerverek leggyakrabban használt hibakódjait a következő táblázat foglalja össze. 

Hibakód Üzenet Értelmezés 

200 Ok Minden rendben. A válasz test része tartalmazza a 

dokumentumot. 

302 Redirect A szerver átirányítja a klienst egy másik oldalra. 

403 Access denied A szerver jogosultsági okból megtagadja a dokumentum 
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letöltését. 

404 Not found A dokumentum nem található. 

500 Server error A szervernek problémája van a kérés kiszolgálásával. 

5. Példa a HTTP protokoll használatára 

A HTTP protokoll működése során a felépített TCP/IP csatornán szövegesen küldi át azokat az 

üzeneteket, amelyeket az előző fejezetekben tárgyaltunk. Ezen tulajdonsága lehetővé teszi, hogy 

akár manuálisan is kipróbálhassuk a működését a telnet program segítségével. 

Először is nézzünk meg egy egyszerű kommunikációt a kliens és a szerver között! 

K
lie

n
s 

GET / HTTP/1.0  

  

 

Sz
er

ve
r 

HTTP/1.0 200 OK  

Content-Length: 52  

Content-Type: text/html  

  

<HTML> 

<HEAD>Teszt</HEAD> 

<BODY>Teszt</BODY> 

</HTML> 

A fenti kommunikációban példát láthatunk arra az esetre, amikor a kért URL nem egy állományt 

tartalmaz, hanem csak egy könyvtárat. Esetünkben ez a web szerver főkönyvtára. Ilyen esetekben a 

web szerver automatikusan az alapértelmezett dokumentumot (tipikusan index.html) keresi az adott 

könyvtárban. 

 

Nézzük meg a kommunikációt hiba esetén, amikor a szerver nem találja a dokumentumot! 

K
lie

n
s 

GET /valami.html HTTP/1.0 

  

 

Sz
er

ve
r 

HTTP/1.0 404 Not Found  

Content-Length: 94  

Content-Type: text/html  

  

<HTML> 

<HEAD>404 Not Found</HEAD> 

<BODY>A kért oldal nem található a szerveren.</BODY> 

</HTML> 
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A telnet program segítségével ezt ki is próbálhatjuk. A telnet programot promptból indíthatjuk. 

Windows alatt a cmd.exe, Linux alatt egy terminál teszi ezt lehetővé. Feladatunk, hogy kapcsolódjunk 

egy web szerver 80-as portjához, amelyet a következő paranccsal végezhetünk el: 

telnet szerver.hu 80 

Mivel a protokollban nincs üdvözlés, ezért a kapcsolat létrejötte után semmilyen üzenetet nem 

láthatunk a szervertől. Mivel most mi egy HTTP klienst szimulálunk, ezért be kell írnunk egy HTTP 

protokoll szerinti kérést. Az egyszerűség kedvéért írjuk be a következő sort és nyomjunk utána két 

Entert. 

GET / HTTP/1.0 

Ez a kérés lekéri a szerver fő oldalát HTTP/1.0 protokollal. Bizonyos telnet implementációk esetén (pl. 

Windows) nem látható, amit begépelünk ilyenkor, csak a szerver válasza. Vagyis ebben az esetben 

vakon kell begépelni a szöveget. 

A kérés beírása után a szerver válaszát azonnal láthatjuk. Mivel a HTML oldal valószínűleg hosszú, 

ezért vissza kell görgetnünk a szöveget, hogy a szerver hibakódját és a fejléc tartalmát is 

megvizsgálhassuk. 

6. Tájékoztató ellenőrző kérdések 

Az alábbi kérdések megválaszolásával ellenőrizheti tudását. A gyakorlat beugrójában ilyen vagy ehhez 

hasonló kérdések várhatóak. 

1. Mi a különbség a szerver és a kliens socket között? 
2. A cím összeállításánál miért szükséges a számokat konvertálni? 
3. Milyen függvényekkel tud kommunikálni a kliens és a szerver? 
4. A kommunikációs kapcsolatot hogyan zárhatja le a kliens, illetve a szerver oldal? 
5. Írjon egy „hello világ” programot! 
6. Írjon C nyelvű kódrészletet, amely lementi egy állományba a „hello” szöveget! 
7. Írjon C nyelvű kódrészletet, amely az s leíróval reprezentált kliens socket-en keresztül 

elküldi a „hello” szöveget! 
8. Írjon C nyelvű kódrészletet, amely az s leíróval reprezentált kliens socket-ből képes 64 

byte adat fogadására! 
9. Írjon C nyelvű kódrészletet, amely megvizsgálja, hogy az str1 és str2 nevű karakter 

tömbök tartalma megegyezik-e! 
10. Írjon C nyelvű kódrészletet, amely megvizsgálja, hogy az str1 nevű karakter tömb 

tartalmazza-e az str2 nevű karakter tömb értékét! 
11. Egy HTTP kommunikációban milyen felek vesznek részt és mi a feladatuk? 
12. A HTTP protokollban a kliens hogyan jelzi a kérés fejlécének végét? 
13. A HTTP GET kérés hogyan közli a lekérendő dokumentum nevét és elérhetőségét? 
14. A web szerver hogyan jelzi, ha hiba történt a dokumentum lekérése során? 
15. Mi az a két mód, ahogy a web szerver jelezheti a dokumentum méretét (végét)? 
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7. Függelék 

7.1. A program lefordítása és futtatása 

Az elkészült program lefordításához szükséges a ws2_32.lib könyvtár állomány használata, mert 

különben a hálózatkezelő függvényeink implementációját a linker nem találja meg. Vagyis a project 

beállításainál a linkelés parancssorához vegyük hozzá a ws2_32.lib állományt. 

A programot paraméterezve kell futtatnunk. Ennek legegyszerűbb módja, ha nyitunk egy 

parancsterminált (cmd.exe). Megkeressük a lefordított exe állományt és lefuttatjuk. Paraméterként 

meg kell adnunk a szerver IP címét, port számát, a lekérendő oldalt, és a . 

A szerver IP címének meghatározásához használhatjuk az nslookup parancsot, amelyet szintén a 

parancsterminálba kell beírnunk. 

nslookup avalon.aut.bme.hu 

A válasz: 

Server:  ns3.aut.bme.hu 

Address:  152.66.188.4 

 

Name:    avalon.aut.bme.hu 

Address:  152.66.188.5 

A teszteléshez használhatjuk az avalon.aut.bme.hu fő oldalát, ami egy egyszerű HTML oldal: 

Debug\wsave.exe 152.66.188.5 80 / avalon.html 

7.2. A telnet kliens telepítése Windows Vista / 7 esetén 

A szerverünk teszteléséhez szükségünk van a telnet programra. Ez a Windows Vista és a Windows 7 

esetén automatikusan nincs feltelepítve. Az engedélyezéshez a Control Panel  Programs  Turn 

Windows Functions on or off opciót kell kiválasztani és a Telnet Client mellé egy pipát tenni. Korábbi 

Windows verziók esetén erre nincs szükség. 
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