
A proxy használata 
 

A teszt előkészítése, a proxy elindítása – pedagógus-informatikus számára 
 

1. Frissítse a böngészőket a gépeken, majd indítsa el a Mozilla Firefox vagy a Google Chrome 

legfrissebb verzióját. 

 

2. Írja be a böngészőjébe a kapott linket (1. ábra) es nyomjon egy Enter-t.  

A példában a rövid link: edia.hu/ftart 

 

1. ábra 

 

Az enter gomb megnyomása után a 2. ábrán látható kép jelenik meg, miközben megváltozik az 

URL sorban lévő cím. Például az  

edia.hu/ftart  

címből  

http://edia.edu.u-szeged.hu/rd916_386/ 

URL cím lesz.  

Ha nem ezt látja, hanem a teszt belépő oldalát, akkor a tesztet nem lehet proxyval megoldani. 

 

2. ábra 

 

http://edia.edu.u-szeged.hu/rd916_386/


3. Töltse le es indítsa el a proxy-t az oldalon megadott utasításoknak megfelelően. Egy, a 3. 

ábrán mutatott ablakot kell látnia: ProxyFut.png. 

 

3. ábra 

 

4. Írja be a böngészőjébe újra a rövid linket, vagy frissítse a fenti oldalt.  

Ha a proxy fut, akkor a 4. ábrához hasonló képet fog látni. 

 

4. ábra 

 



5. Kattintson rá a proxy linkjére (a példában a 192.168.33.178:8000 szövegre).  

 

6. A proxy elkezdi letölteni a teszthez tartozó file-okat, várja meg, amíg azt befejezi. Ha 

befejezte, az 5. ábrához hasonló képet fog látni.  

 

5. ábra  

 

 

Miután letöltés közben a proxy sokkal lassabban reagál a kérésekre, ezért érdemes a letöltést a 

teszt megkezdése előtt időben, legalább 5 perccel előbb elvégeztetni a proxyval, és csak 

utána elkezdeni a tesztek megoldását.  

 

A proxy elindítása és a tesztek letöltése után a tesztelés folyamata. Mit 

tegyenek a diákok? 

 

A diákoknak nincs más dolguk, ha fut a proxy, hogy írják be a böngészőbe (Chrome vagy 

Firefox legfrissebb verzió!) a rövid linket, aminek hatására a 4. ábrán lévő képet fogják látni. 

Ezek után kattintsanak a proxy linkjére (a példában a 192.168.33.178:8000 szövegre) és 

indulhat a tesztelés. 

 

A mérések során adódó technikai kérdések, problémák megoldásában Kállai Istvánt segít.  

Telefonszám: a 06-62-343-068;  

Email cím: kallai.istvan@edu.u-szeged.hu 

 

Köszönjük, hogy munkájával támogatja a program működését! 

 

SZTE OK eDia Fejlesztő Csoport 

Szeged, 2015. október 1. 


