Szolgáltatás definíció
2. sz. Melléklet
1. Bérelt vonali szolgáltatás
1.1. Garantált sávszélességû belföldi és nemzetközi TCP/IP-hozzáférés.
Definíció
A szolgáltatás felhasználója jóváhagyott (Hálózat gazda) igénye szerinti sávszélességben
TCP/IP-hozzáférést bérel a szolgáltatótól. Az igényelt sávszélesség legalább 64 kbit/s,
illetve annak egész szorzó szerinti többszöröse lehet. A szolgáltató routere a bejövõ
forgalmat adott sávszélességben a nemzetközi, illetve a hazai gerinchálózatra irányítja.
Hozzáférés
A felhasználó telephelyén felállított router a szolgáltató adott telephelyén felállított router
megfelelõ portjához bérelt adatátviteli szolgáltatáson keresztül, csatlakozik.
A szolgáltatási felelősségi határ a távbeszélő, bérelt vonali és rádiós hálózatnak az
adatátviteli szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a Szolgáltató telephelyén kiépített
csatlakozási pontjáig tart, a
Szolgáltatótól az Előfizetőig tartó bérelt vonal működésért a adatátviteli szolgáltató
felelős.
2. Szerver hoszting
Szolgáltató a partnere szervertermében szerver gép elhelyezéséhez biztosít lehetőséget
előfizető részére.
A szolgáltatás átadás pontja, az előfizető tulajdonában lévő szerver gép Ethernet
interfésze. A szervergép számára szolgáltató egy 10 Mbps sávszélességű hozzáférést
biztosít hálózatához, valamint 220 V hálózati tápellátást.
3. Hálózati jelenlét
A szolgáltató adott telephelyein felállított szerver(ek)en megvalósított Internet specifikus
szolgáltatások.
Teljes hozzáférés esetén az előfizető az alábbi szerverszolgáltatásokat veheti igénybe:
Elektronikus postaláda (e-mail),
WWW,
Elektronikus postaláda
Amikor egy felhasználó nem kapcsolódik állandó jelleggel az Internet hálózathoz, akkor is
kell lennie egy olyan állandóan elérhető hálózati pontnak, ahol a felhasználó címére
érkező üzenetek a
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kiolvasás idejéig
összegyűlhetnek.
Ez az úgynevezett mail (levelező) szerveren valósul meg. A felhasználók a szerveren
jelszóval védett elektronikus postaládát (mail box) bérelhetnek, amelyen keresztül
lebonyolíthatják e-mail (elektronikus levelezési) forgalmukat. Ezen keresztül küldhetnek
és itt fogadhatnak leveleket. A szerverről a saját számítógépre POP3 protokollt használva
lehet a leveleket áttölteni.
WWW -szerver
Olyan integrált, interaktív felület, amely elérési módjától függően hypertextes,
multimédiás szolgáltatásokat is nyújt. Grafikus felületet kezelni képes munkaállomásokról
lehet a legteljesebb mértékben kihasználni.
4. A szerverszolgáltatásokra épülő speciális szolgáltatások
Domainnév- (DNS) szolgáltatás
A d_nev.wla.hu-szerű nevek bejegyzését a szolgáltató partnere elvégzi, és biztosítja
hozzá a domainnév -szervizt - a d_nev szabadon megválasztható. A szolgáltató psartnere
vállalja a d_nev.hu-szerű nevek bejegyeztetését, és ellátja a szervizt a mindenkori
szabályoknak megfelelően. Általános szabály, hogy egy domainben legalább két (egy
elsődleges és egy másodlagos) névszervernek kell lennie, melyek független hálózaton
vannak, és külön tápellátással rendelkeznek. A szolgáltató vállalja mind a két (elsődleges
és másodlagos) szervizt, illetve a bejegyzést. Lehetőség van csak másodlagos domainnév
-szerviz igénybevételére is.
WWW –szerver bérlet
A felhasználó tárkapacitást bérel a szolgáltató tulajdonát képező szerver számítógépen,
és azon tartalomszolgáltatást valósít meg, azaz alapoldalt (Home Page) hoz létre. A
szolgáltató biztosítja az alapoldal címezhetőségét, a felhasználó általi karbantartásához
szükséges távoli hozzáférést www.d_nev.wla.hu címen.
A felhasználó így anélkül, hogy külön erre a célra való szerver számítógépe lenne,
megjelenhet saját információs lapjával az Interneten, amelyen keresztül az egyszerű
információk megjelenítésétől a komoly adatbázis hátterű térítéses szolgáltatásig bármit
megvalósíthat. CGI scripteket a szolgáltató szerverén csak önálló domainnévvel
rendelkezők futtathatnak.
Virtuális WWW-szerver
A felhasználó a szolgáltató szerverén igénybe veszi a szerverbérlet szolgáltatást, de
ugyanakkor önálló néven jelenik meg a hálózaton (www.d_nev.wla.hu helyett
www.d_nev.hu).
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