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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 

Informatikai rendszerek kommunikációs alrendszerei. A kommunikáció 

elmélet alapjai.  
2014.02.11. 

Kódolás, kódrendszerek. Funkciók, elvek, módszerek, technikák és 

szabványok. 
2014.02.18. 

Információtovábbító közegek. Rendeltetés, működés, megoldások. 

Kommunikációs interfészek. 
2014.02.25. 

 

Adatátviteli hibák csökkentése, szűrők szerepe, jeldetektálási módszerek. 2014.03.04. 
Kábelek, kábelrendszerek, strukturált kábelezés. Horizontális és vertikális 

kábelezés. 
2014.03.11. 

Hálózattervezés. LAN rendszerek. A széles körben elterjedt megoldások 

sajátosságai és alkalmazástechnikai jellemzői. 
2014.03.18. 

 

Hálózattervezés. LAN rendszerek. A széles körben elterjedt megoldások 

sajátosságai és alkalmazástechnikai jellemzői. 
2014.03.25. 

WAN rendszerek. Sajátosságok, DCE-DTE interfészek, fizikai és 

adatkapcsolati szintű protokollok, alkalmazástechnikai jellemzők, tipikus 

megvalósítások. 

2014.04.01. 

LAN és WAN kapacitás tervezése, távközlési technológia, eszköz választása, 

kommunikáció a szolgáltatókkal, technikai támogatás. 
2014.04.08. 

LAN/WAN hardver eszközök, operációs rendszerek, keret és kliensprogramok 

telepítése, konfigurálása és átkonfigurálása, a konfiguráció mentése. 
2014.04.15. 

 

Rektori szünet 2014.04.22. 



   

Hálózati és alkalmazásszintű adatvédelem, jogosultságok, illetéktelen 

adathozzáférés detektálása. Forgalomszűrés. Telephelyek közötti, valamint 

virtuális magánhálózati kapcsolatok 

2014.04.29. 
 

VoIP rendszerek telepítése, hardver- és szoftverkomponenseinek üzembe 

helyezése. 
2014.05.06. 

ZH 2014.05.13. 
pótlás 2014.05.20. 

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

A ZH 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. 
A félévközi jegy kialakításának módszere:  A félévközi jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi 

legalább 50%-os szintű megírása. A félévközi jegy a zárthelyi dolgozattal megszerzett pontszám 

alapján alakul ki. 

IRODALOM 

Kötelező:  Tanenbaum – Wetherall: Számítógép-hálózatok (Panem) ISBN 978-963-545-529-4 
            
Ajánlott:   Thomas: Hálózati biztonság (Panem) ISBN 963-545-425-2  

  Kónya: Számítógép-hálózatok (INOK) ISBN 978-963-962516-7 

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

 
 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2014. január 6.  

 

       

        Schilling János 

 

 


