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Adatbiztonság:
Az információ fogalomköre, mértéke és továbbítása. ED és EC kódok. Az információt fenyegető sérülések, támadások, valamint betekintés az információ-védelem módszereibe.
A hallgatók gyakorlati felkészítése e problémakör identifikációjára és a még kezelhető módszerek elsajátítására önálló feladat-megoldásokkal. Áttekintés a leginkább elterjedt alkalmazásokról. 
Cél a gyakorlati módszerek elméleti alapjainak a megtanítása is.
Adatbázis-kezelés:
A hallgatók ismerkedjenek meg a gazdasági életben, a közigazgatásban használt adatbázis-kezelő rendszerek tervezési alapelveivel, az adatfeldolgozási feladatok megvalósítási lehetőségeivel.
Adatbiztonság előadások
Óraszám
1. konz.
02. 20.
Az információ és fogalomköre. Mértéke, releváns tartalma, továbbításának alapmódszerei, a kódolás céljai és alkalmazása. 
Az információ rejtése. Az elektronikus vízjel.
2
2. konz.
03. 13.
A titkosítás általában. A folyam-titkosítás és a blokk rendszerű. A feltörés elleni védelem általános feltételei. Az első három kriptogeneráció. Az ábécé és a kulcstér jelentősége.
2
3. konz.
04. 10.
A 4. generációs, iterációs kriptorendszerek és a blokkos titkosítás.
A DES, mint alapmodell. Az AES. A blokkos titkosítás üzemmódjai. A láncolás.
2
4. konz.
05.08.
Az 5. generációs, nyíltkulcsú rendszerek és alkalmazásuk. Az RSA.
Az elektronikus aláírás.
A bizalmasság, az autentikáció és a sérülés jelzése. 
A protokollokról.
2
Pótlás (külön időpontban)
Írásbeli teszt és feladat-megoldás kb. 90 percben az aláírásért.

Adatbázis-kezelés előadások
Óraszám
1. konz.
02. 20.
Adatbázis-kezelő rendszerek feladatai. 
Adatmodell, egyed és tulajdonság, kapcsolat-típusok. 
A fontosabb adatbázis-kezelő modellek: a hálós, a hierarchikus, a relációs. 
MS-Access adatbázis-kezelő jellemzői.  Mezőtípusok, objektumok.
2
2. konz.
03. 13.
Relációs adatbázisok normalizálási eljárása.
Adatbázis-kezelésben használható szabvány, az SQL jellemzői.
SQL objektumok. SQL parancsosztályok rövid bemutatása.
2
3. konz.
04. 10.
Adatintegritás. Az integritás programozása (tárolt eljárások, triggerek). 
Tranzakció kezelés. Lock típusok.
2
4. konz.  05.08.
Az adatbázis tervezés lépései. Zárthelyi dolgozat.
2


Adatbázis-kezelés laboratóriumi gyakorlatok
Óraszám
02. 21.
SQL nyelvi alapok: konstansok, operátorok, kifejezések. 
Select, distinct, from, where, order by.
2
03. 14.
Group by, having, join, subquery a select utasításban.
Insert, update, delete utasítások.
2
04. 11.
Create table utasítás. Integritás, cascade update, cascade delete.
2
05.09.
Trigger. Gyakorlati beszámoló. Féléves feladat beadása.
2
Félévközi követelmények
AZ ELŐADÁSOK ÉS LABOROK LÁTOGATÁSA KÖTELEZŐ!
Adatbiztonság előadások:
Külön nagy ZH-ra nem jut idő, de bármelyik előadás-óra elején sor kerülhet az aktuális anyagból egy-egy  10-15 perces írásbeli tesztre. Az elsőtől a harmadik konzultációig mindegyiken kapnak házi feladatot, amelyet a következő konzultációra fel kell tölteni az e-learning (Moodle) rendszerbe.
Minden feladatot pontrendszerben értékelünk. A félévközi kötelező feladatok és tesztek összértéke 100%. Az opcionális feladatok pontszáma ehhez hozzáadódik. A kötelező feladatok között nem fordulhat elő 0%-os. 
Igazolt hiányzás esetén lesz pótlási lehetőség. Témája a teljes félévi anyag.
Minden összesített értékelésnél (a vizsgán is) minimum 35%-os eredmény kell az elégséges szint eléréséhez.
Pótlás: egyeztetett külön időpontban írásbeli teszt és feladat-megoldás kb. 90 percben az előadások anyagából. Opcionális (nem kötelező) feladatok megoldásával, esszé-írással javíthat a félévközi eredményén, ha azt a szorgalmi időszak végéig beadja.

Adatbáziskezelés előadás és laboratórium:
A 13. héten elméleti ZH a megelőző előadások anyagából, elfogadási szint 50%.
 A 13. vagy 14. héten szóbeli elméleti felelet, elfogadási szint 50%.
A 13. héten gyakorlati ZH a megelőző gyakorlatok anyagából, elfogadási szint 50%.
A 13. héten beadandó a félév anyagát átfogó, önállóan, otthon elkészített házi feladat, elfogadási szint 50%.   Pótlás, javítás külön egyeztetett időpontban a 14. héten.
A pótlás módja:
Írásbeli az előadások és laborok anyagából. Lásd, mint fent!
Aláírás feltétele:
Ha az előadásokkal kapcsolatos számonkérés félévközi eredménye (vagy a pótlása) nem éri el a 35%-ot, vagy a laboratóriumi zárthelyik (vagy a pótlásuk) eredménye nem éri el az 50%-ot, akkor a hallgató vizsgára nem bocsájtható.
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb): 
Írásbeli, 35 % az elégséges szint, szóbeli javítás minimum 25%-os írásbeli esetén lehetséges és csak indokolt esetekben.
Kötelező irodalom
Kötelező: Az egyetem e-learning rendszerébe (folyamatosan) e tárgyhoz feltöltött valamennyi elektronikus tananyag (mind az előadások prezentációi, mind az elektronikus jegyzetek) rendszeres, előadásról-előadásra való figyelése, elolvasása és megtanulása.
Kötelező: Az egyetem e-learning rendszerébe (folyamatosan) e tárgyhoz feltöltött valamennyi házi feladat megoldása és hallgatói feltöltése a megadott határidőig ugyanebbe az e-learning rendszerbe. Kései feltöltés esetén a pontszám csökken.
Ajánlott irodalom
Virasztó Tamás: Titkosítás és adatrejtés, NetAcademia Kft. 2004t, ISBN 963 214 253 5
Dr. Berta István Zsolt: Nagy e-szignó könyv, Microsec Kft. 2011,  ISBN 978 963 08 1168  2           (Ez a könyv és egyes részei is internetről is letölthetők.)  
Niels Ferguson & Bruce Schneier:  Practical Cryptography, Wiley Publishing Inc. 2003. 
ISBN 0-471-22357-3 (Paperback)  NAGYON JÓ!
Opcionális szakirodalmat és linkeket találhat e tárgy e-learning webkikötőjén is.
Halassy Béla: Az adatbázis-tervezés alapjai és titkai, IDG Magyarországi Lapkiadó Kft., 1994
Stolnicki Gyula: SQL kézikönyv, ComputerBooks Kiadó, 1994
Czenky Márta: Adatmodellezés, SQL és Access alkalmazás, SQL Server és ADO
ComputerBooks Kiadó, 2005
Kovács-Kovácsné-Ozsváth: Adatkezelés a MS Access 2000 alkalmazásával, ComputerBooks Kiadó, 2002

Székesfehérvár, 2014. február 12.	…………………………….…..……………………….
 	Dr. Tóth Mihály                     Székely Margit


