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Vizsga 

A tananyag 
Oktatási cél:  

Tematika: A hang és a kép jellemzői, információtartalma, sávszélesség és átviteli sebesség igénye. 
Digitális távközlési rendszerek alapjai: PCM kódolás, PDH/SDH és SONET hierarchia, multiplexelés, 
sebességek. PPP protokoll jellemzői, célja, felhasználásának módjai. ISDN, ATM, Frame-Relay és 
X.25 hálózatok felépítése és működési alapelvei. Hang átvitele IP hálózatban: VoIP technológia, 
H.323 és SÍP protokollok. Virtuális magánhálózatok alapjai, felépítése és jellemezői: IPSec, PPTP, 
Cisco VPN Többprotokollos címkekapcsolás (MPLS) alapja, működése Vezeték nélküli hálózatok  
alapjai, WLAN szabványok, topológiák FHSS, DSSS, OFDM modulációs technikák elméleti alapjai. 
Vezeték nélküli hálózatok biztonsága (WEP, WPA, WPA-PSK, stb) GSM hálózatok alapjai, korszerű 
mobil adatátviteli protokollok SDL specifikációs és leíró nyelv alapjai, építőelemei. 
 

Előadások: 
Témakör: Időpontok 

Vonalkapcsolás és csomagkapcsolás elve, összeköttetés alapú és összeköttetés-mentes 
hálózatok tulajdonságai 
Digitális távközlési rendszerek alapjai: PCM kódolás, PDH/SDH hierarchia, multiplexelés, 
sebességek 

09.18. 
09.19. 

PPP protokoll jellemzői, célja, felhasználásának módjai 
ADSL alapelve, rendszertechnikai kiépítése 
ISDN alapelve, csatornák (BRI. PRI), rendszertechnikai kiépítés 

10.09. 

ATM hálózatok alapelve és szolgáltatásai, ATM hívásfelépítés, kapcsolástechnikák 
LAN emuláció az ATM hálózatban, IP over ATM 
Frame Relay, SMDS hálózatok alapjai 

10.10. 
11.06. 

Zárthelyi dolgozat 11.07. 
Vezeték nélküli hálózatok alapjai, WLAN szabványok, topológiák 
FHSS, DSSS, OFDM technikák elméleti alapjai 
Vezeték nélküli hálózatok biztonsága (WEP, WPA, WPA-PSK, stb) 
VoIP 

12.04. 
12.05. 

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

Időpont A félév során 1 zárthelyi dolgozat lesz. Az aláírás feltétele a ZH minimum 50%-os 
teljesítése. 

A pótlás módja: félév végén, vagy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján aláírás pótlással. 

A vizsga: írásbeli. A vizsga jegy a zárhelyi és a vizsga eredményének átlagából adódik. 

 Irodalom:  
1. Az intézet hálózatán elhelyezett segédletek 

2. Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok 

Egyéb segédletek:  
1.Az intézet számítógépes hálózatán aktuálisan elhelyezett tanári kéziratok, egyéb segédletek 

Ezek címét és helyét az órákon hirdetjük ki. 
 
 
Székesfehérvár, 2014. június 5. 
 
 ____________________  
  Schilling János 


