
Kabinet elérése otthonról 

SSH (távoli belépés a kabinetbe) Windows alatt putty 

használatával: 

SSH: https://hu.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell (magyar) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell (angol) 

1. Töltsd le a putty-ot! 

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe 

2. Indítsd el a putty.exe-t! Ekkor ezt fogod látni!

 
 

3. Töltsd ki a következőket: 

Host Name: linux.inf.u-szeged.hu 

 

Amennyiben szeretnéd menteni a későbbi belépésekhez, akkor a saved session alatti inputba 

írd be a kívánt nevet majd nyomj rá a save gombra! Ezután az Open-nel csatlakozhatsz a 

szeróhoz. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe


 
 

4. Ezután a h-s azonosítót és jelszavad megadásával be kell tudnod lépni a szerverre. 

 
 

5. Ilyen fajta login-nel megkapod egyből a home könyvtáradat is (mountolni nem kell), illetve 

a HOME környezeti változó is helyesen állítódik be. Jó gyakorlást! 

 

Hint: a host name elé beírhatod a hxxxxxx@ előtagot (tehát hxxxxxx@linux.inf.u-szeged.hu 

lesz), így a bejelentkezésnél már csak a jelszót kell megadni. 

mailto:hxxxxxx@linux.inf.u-szeged.hu


SSH (távoli belépés a kabinetbe) Linux alatt: 

1.  Nyiss meg egy terminál ablakot! 

2. Add ki a következő parancsot: 

’ssh hxxxxxx@linux.inf.u-szeged.hu’ 

majd add meg a jelszavadat! Ezután a kabineten belüli dolgaidat látod (olyan mintha a 

kabinetben ülnél és az ottani gépedet használnád). 

 
 

Az ssh-ból az ’exit’ utasítás segítségével léphetünk ki! 

 

  

mailto:hxxxxxx@linux.inf.u-szeged.hu


SFTP (secure file transfer protocol) Windows alatt WinSCP 

használatával: 

Fájlok beszerzéséhez valamilyen SFTP-t támogató kliens szükséges. Egy ilyen például a 

WinSCP. 

Letöltés: https://winscp.net/download/winscp575setup.exe 

Letöltés után installáld a progit, majd indítsd el. 

 
Kattints a New gombra egy új session létrehozásához! 

Itt add meg host nevét (megegyezik az SSH részben bemutatott host name-el)! 

A file protocol legyen SFTP, add meg a felhasználóneved (h-s azonosító), illetve a jelszót! 

Ezután kattints a Save-re (elmented ezt a session-t) és mentsd el valamilyen néven ezt a 

session-t! 

https://winscp.net/download/winscp575setup.exe


 
 

Miután mentetted akkor már használhatod a kapcsolatot! Login után egy total commanderes 

felületet kapsz (amennyiben a telepítésnél ezt választottad) Az egyik oldalon a lokális 

gépedet látod a másik oldalon pedig a távoli gép adatait. A távoli gépen a /pub/progalap/ 

mappában találhatod meg az anyagokat, amit aztán lemásolhatsz a lokális gépedre. 

 



 
 

 

SFTP (secure file transfer protocol) Linux alatt terminálból: 

Nyiss egy terminált majd használd az sftp  parancsot! A lenti zizo helyett a h-s azonosítót 

használd illetve az ahhoz tartozó jelszót add meg! 

 

 
 



Ezután a fenti ’sftp>’ prompt-ot fogod visszakapni. Ilyenkor a távoli helyet (linux.inf.u-

szeged.hu), azaz a kabinetes környezetet fogod látni. A legtöbb parancshoz tartozik egy ’l’ 

prefixes megfelelője is, mely a lokális gépre vonatkozik (ahonnan sftp-zel). Például: 

ls -> a távoli gépen hajt végre egy listázást az aktuális könyvtárra 

lls -> a lokális gépen hajt végre egy listázást 

 

 

Így a programozás alapjaihoz tartozó anyagokat úgy tudod a saját gépedre másolni, ha 

használod a ’get’ parancsot. 

 
 

A fenti terminálban látható, milyen módon kell használni az sftp-t. A zizo felhasználó helyett 
használd a saját h-s azonosítódat. A megfelelő helyre navigálás után add ki a ’get –r gyak01’ 
parancsot, hogy letöltsd a gyak01 mappát a lokális géped aktuális könyvtárába (lpwd adja 
meg, ott váltani az lcd-vel tudsz). Az sftp-ből az ’exit’ parancs kiadásával tudsz kilépni. 


