
ügyfelek „A kiszolgáló nem elérhetõ” ICMP-üzenetet kapják.
A SOMAXCONN állandó tartalmazza az operációsrendszer-függõ
legnagyobb értéket.

ReuseAddr
Ez már nem kötelezõ, én viszont ajánlom a használatát. Ha
ugyanis egy program megfogott egy kaput, a rendszermag
a felszabadítása után azt egy kis ideig nem engedi át új
folyamatnak. Ha a ReuseAddr-nek igaz értéket adsz, akkor
kapufoglalás elõtt a rendszermagot minden szabad kapu
elengedésére utasítja.
Ügyfél esetén ez még egyszerûbb:

PeerAddr

A távoli folyamat címe <IP c m>:<kapu szÆma> formában.
Proto (lásd fentebb)
Ezután kiszolgáló esetén a foglalatobjektum accept() elem-
függvényét kell használnod. Ez mindaddig nem tér vissza,

amíg nem történt sikeres kapcsolódás. Ekkor a kapcsolódott
ügyfél foglalatát visszaadja. Erre a foglalatra lehet írni, illetve
olvasni. Ezzel létrejött a párbeszéd.
Minden foglalat létrehozása után érdemes meghívni annak
autoflush() elemfüggvényét. Az 1.18 elõtti IO::Socket
alapértelmezés szerint a foglalatra írt adatot nem küldi el
rögvest, hanem átmeneti tárba helyezi. Így az ügyfél az adatot
nem azonnal kapja meg, csak amikor az átmeneti tár telítõdik,
majd szükségszerûen ürül. Ezt bírálhatod felül, ha az
autoflush() függvénynek igaz értéket adsz, ami az
értelmezõt az adatok azonnali küldésére kényszeríti, például
:$kliens->autoflush(1);.
Az 1.18-as és az azt követõ változatoknál azonban ez az
alapértelmezett, így ezt a függvényt pusztán együttmûködési
okokból szokás használni.
A példa egy nagyon egyszerû kiszolgáló-ügyfélpárt mutat be.
A kiszolgáló folyamatosan várakozik, és minden kapcsolódó
ügyfélnek kiírja a pillanatnyi idõt, majd zárja a kapcsolatot.
Az igazat megvallva a kiszolgáló nem igazán „korrekt” abból a
szempontból, hogy az utolsó sor (close $server;) sosem fut
le, a programot CTRL-C-vel kell leállítani. Ez a rendszer mûkö-
dése szempontjából semmilyen zavart nem okoz, a Perl-értel-
mezõ a programból történõ kilépéskor minden nyitott állo-
mányt (a foglalatokat is beleértve) bezár.

Végezetül
A CD-mellékleten (28 CD Magazin/Perl) egy kidolgozott kiszolgá-
ló-ügyfélpárt találsz, ami már elég összetett. Különösebb haszna
ennek sincs, de jó példa, és szerintem sokat lehet belõle tanulni.
Ha ilyen vagy hasonló programot fejlesztesz, van számodra
egy tanácsom. Ha egy mód van rá, kezdd a kiszolgálóval,
és ügyfélként a Telnetet használd. A példában a telnet
localhost 1111 ugyanazt az eredményt adja, mint a saját
kézzel írt ügyfelünk.
Remélem, hogy e módszer bemutatásával sok fáradságos
munkától tudtalak megkímélni. Használd sokat a Perlt! Nemcsak
azért, mert gyorsan lehet benne alkalmazásokat készíteni, ha-
nem mert felületfüggetlen. Példánk bármelyik példánya futha-
tott volna Windows, Machintos vagy akár Solaris alatt is.
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Szaktekintély

1. lista  A kiszolgáló
#!/usr/bin/perl -w

use strict;
use IO::Socket;

my $kiszolgalo = new IO::Socket::INET (
LocalPort => ’1111 ,
Proto => tcp ,
Listen => ’1 ,
ReuseAddr => ’1’
);

my ($ugyfel,$most);

while ($ugyfel=$kiszolgalo->accept()) {
$most = localtime(time());
print $ugyfel $most."\n ;
close($ugyfel);

}

close($kiszolgalo);

2. lista Az ügyfél
#!/usr/bin/perl -w

use strict;
use IO::Socket;

my $ugyfel = new IO::Socket::INET (
PeerAddr => localhost:1111 ,

Proto => tcp
);

while (<$ugyfel>) {
print;

}
Fülöp Balázs 
(xut@freemail.hu) 17 éves, imádja a Túró Rudit,
a Debian Linuxot és a teheneket. Az ELTE Rad-
nóti Miklós Gyakorlóiskola tanulója immár ötödik
éve. Kedvenc írója Slawomir Mro�ek. Leginkább
a számítógépes hálózatok biztonsága érdekli.

Leáll, kikapcs!

Amennyiben azt szeretnénk, hogy gépünk leállí-
táskor ki is kapcsoljon, akkor használjuk a halt
parancsot a -p kapcsolóval vagy a poweroff utasítást.
Ez a legtöbb rendszerben alapértelmezett eljárás, és a /etc/init.d/halt
héjprogramban ellenõrizhetjük. Emellett az is fontos, hogy a rend-
szermag támogassa az ilyen szolgáltatásokat (azaz a General rész
alatt az Advanced Power Management BIOS Support be legyen
fordítva), illetve a BIOS-ban is engedélyezzük.

Szy György
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