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Számonkérés 

módja (s,v,f): 
v 
 

TANANYAG 

Oktatási cél: A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a kommunikációs rendszerek 

működésével, a kialakításukhoz szükséges elvekkel, módszerekkel, technikákkal és szabványokkal. A 

hallgatók a tantárgy anyagának elsajátítása alapján legyenek képesek a későbbi munkájuk során LAN 

és WAN hálózatok  kialakítására, telephelyek közötti, valamint virtuális magánhálózati kapcsolatok 

létesítésére. 

TEMATIKA 

Témakör Időpont 

LAN tervezés folyamata, célkitűzései  2014.02.12. 
LAN tervezés lépései. Az OSI hivatkozási modell fizikai rétegének tervezése 2014.02.19. 
Az OSI hivatkozási modell adatkapcsolati és hálózati rétegének tervezése 2014.02.26. 
WAN tervezés folyamata, célkitűzései. Háromrétegű tervezési modell 2014.03.05. 
Hálózat menedzsment feladata, alapelvei 2014.03.12. 
SNMP modell, SNMP protokoll felépítése, működése 2014.03.19. 
ZH 2014.03.26. 

Laborgyakorlatok  

Hálózati logikai terv készítése 2014.04.02. 

Hálózatmenedzsment szoftver megoldások vizsgálata 2014.04.09. 

Hálózatmenedzsment szoftver konfigurálása Linux rendszeren 1. 2014.04.16. 

 

Hálózatmenedzsment szoftver konfigurálása Linux rendszeren 2. 2014.04.23. 

Erőforrások és eszközök monitorozása 1. 2014.04.30. 

Erőforrások és eszközök monitorozása 2. 2014.05.07. 

Pótlás 2014.05.14. 

Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) 



   

Az aláírás pótlás módja: Csak az igazolt hiányzás miatt mulasztott ZH pótolható. Az 

igazolást az akadályoztatás megszűnése után 5 munkanapon belül az oktatónak be kell 

mutatni. A zárthelyi dolgozat pótlása vizsgaidőszakban aláírás pótló vizsgán lehetséges a 

TVSZ szabályozása szerint. 

Az aláírás megszerzésének feltétele: A zárthelyi minimum 50%-os teljesítése. 

Megajánlott jegy: Amennyiben a hallgató a zárhelyi dolgozatban eléri a jó szintet, a 

megajánlott jegy jó, amennyiben a jeles szintet, a megajánlott jegy jeles, amennyiben a 

laborgyakorlatokat is hiánytalanul teljesítette.  

A vizsga módja: Írásbeli. 

IRODALOM 

Kötelező: 

Ajánlott:    

Egyéb segédletek:  
                Az intézet e-learning rendszerébe feltöltött előadás anyagok és segédletek. 

 
 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2014. január 6.  

 

       

        Schilling János 

 

 


