Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető – (54 481 03)
4 év összesített összefüggő gyakorlati óraszámok (év közben is tanulnak ebből, nincs szétválasztva):

Elektrotechnika-elektronika gyakorlat
Egyen{ramú mérések
70 óra
A mérés fogalma, méréstechnikai alapismeretek.
A mérés pontoss{ga, mérési hib{k.
Az analóg és digit{lis mérőműszerek, a DC mérések eszközei, műszerei
Műszerkezelési gyakorlatok
Feszültség- és {rammérési gyakorlat.
Ohm törvényének vizsg{lata.
Kirchhoff törvényeinek igazol{sa
Feszültség- és {ramoszt{s vizsg{lata.
Feszültségosztók mérése.
Ellen{ll{smérések.
Kis és nagy ellen{ll{sok mérése feszültség- és {rammérés alapj{n
Ellen{ll{s karakterisztik{inak vizsg{lata
Hídmérések
Szimul{ciós mérések
V{ltakozó {ramú mérések
35 óra
Az AC mérés eszközei (Jelgener{tor, oszcilloszkóp, mV mérő).
Műszerkezelési gyakorlat
Ohm törvény vizsg{lata AC körökben
Soros RL és RC tagok mérése
P{rhuzamos RL és RC tagok mérése
Egyreaktanci{s vegyes h{lózatok mérése
Soros rezgőkörök mérése
P{rhuzamos rezgőkörök mérése
Frekvenciafüggő egyreaktanci{s feszültségosztók mérése
Frekvenciafüggő kétreaktanci{s feszültségosztók mérése
Szimul{ciós mérések
Elektronikai eszközök mérése
70 óra
Félvezető diód{k karakterisztik{inak vizsg{lata
Bipol{ris tranzisztor karakterisztik{j{nak mérése
Bipol{ris tranzisztor paramétereinek mérése
Térvezérlésű tranzisztorok vizsg{lata
Közös emitteres erősítőfokozat vizsg{lata
Közös b{zisú és közös kollektoros erősítőfokozat vizsg{lata
JFET-es erősítőfokozat vizsg{lata

Műveleti erősítős alapkapcsol{sok vizsg{lata
Kompar{torok vizsg{lata
Wien-hidas oszcill{tor mérése
Műveleti erősítős alkalmaz{sok vizsg{lata
Egyenir{nyít{s, szűrés vizsg{lata
T{pegység stabiliz{l{s vizsg{lata
H{lózati ismeretek I. (gyakorlat)
Otthoni és kisv{llalati h{lózatok gyakorlat
35 óra
Sz{mítógépek és periféri{k üzembehelyezése, működés ellenőrzése
Adatok bin{ris {br{zol{sa, sz{mítógép paraméterek mérése
Sz{mítógépes rendszer össze{llít{sa
Oper{ciós rendszer kiv{laszt{sa, telepítése, kezelése és karbantart{sa
Kapcsolód{s helyi h{lózathoz és az internethez
Kommunik{ció helyi vezetékes h{lózaton és interneten
Vezetékes és vezeték nélküli helyi h{lózat tervezése és csatlakoztat{sa
H{lózati eszközök üzembehelyezése, működés ellenőrzése
Csavart érp{ras k{belek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése,
k{belek tesztelés
IP címzés- és alh{lózat sz{mít{s, IP címek be{llít{sa, DHCP konfigur{l{sa
H{lózati szolg{ltat{sok és protokollok be{llít{sa (http, ftp, email, DNS)
Hozz{férési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigur{l{sa, forgalomszűrés
WLAN-okban
H{lózatbiztons{gi alapok, hibaelh{rít{s, tűzfalak be{llít{sa, vírus- és
kémprogramirtó programok haszn{lata, hibaelh{rít{s és ügyfélszolg{lati
feladatok
Oper{ciós rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak
haszn{lata
Otthoni és/vagy kisv{llalati h{lózat tervezése, esettanulm{ny készítése
Adatb{zis és szoftverfejlesztés (gyakorlat)
Objektumorient{lt programoz{s
35 óra
Objektumorient{lt paradigma
Az objektumorient{lt programoz{s alapjai: oszt{ly, objektum. Adatmezők,
tulajdons{gok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.
Objektumok hierarchi{ja. Öröklődés; újradefini{l{s (redefine). Metódusok
hív{sa. Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és
kialakít{sa.
Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtu{lis metódusok. Konstruktor és
destruktor alkalmaz{sa.

Rendszerterv készítése
Javasolt programoz{si nyelv: C/C++/C# vagy JAVA
Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans
Programoz{si nyelv „A”
35 óra
A programozói környezet (IDE) haszn{lata, konzol alkalmaz{s készítése:
Project műveletek, egyszerű konzol alkalmaz{s készítése, alapvető
szintaktikai szab{lyok, megjegyzések. Péld{k v{ltozók haszn{lat{ra.
Egyszerű beolvas{s, kiír{s. Konzol alkalmaz{s felületének a megtervezése.
GUI alkalmaz{s (felület) készítése. Komponensek, tulajdons{gaik
be{llít{sa tervező nézetben. Kód hozz{rendelése eseményekhez.
Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus.
Típus {talakít{s, konverziók. Mutatók és referenci{k.
Vezérlési szerkezetek: El{gaz{sok, ciklusok. Ciklusok egym{sba {gyaz{sa.
Elj{r{shív{sok (paraméter{tad{s különböző fajt{i, túlterhelés)
Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb
kivételoszt{lyok. Kivételek elkap{sa és kezelése (Try-Catch-Finally).
Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek
értelmezése. Hibakeresés és javít{s. Debug-ol{si módszerek: töréspont,
lépésenkénti futtat{s, v{ltozók tartalm{nak a figyelése.
Tömbv{ltozó deklar{l{sa, létrehoz{sa, inicializ{l{sa, feldolgoz{sa.
Tömbök és ciklusok kapcsolata. Tömb feldolgoz{sa speci{lis (pl. foreach)
ciklussal.
Struktúr{k defini{l{sa és alkalmaz{sa. Struktúra és tömb együttes
haszn{lata, egym{sba {gyaz{s.
Az objektumorient{lt programoz{s: oszt{ly, objektum létrehoz{sa.
Adatmezők, tulajdons{gok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus
objektumok. Öröklődés.
Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer
komponensek és menük.
Grafikus komponensek. Rajzol{s és anim{l{s.
Javasolt programoz{si nyelv: C/C++/C# vagy JAVA
Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans
Web-programoz{s alapjai

35 óra

HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasít{sok
szerkezet
HTML alapelemei (tag), törzsrészben (bekezdési szintű elemek,
karakterszintű elemek) és fejlécben alkalmazható elemek
Hivatkoz{sok (link) és képek beillesztése
T{bl{zatok
Űrlapok (form) készítése (beviteli mezők, action elemek)

Stílusok és stíluslapok (CSS) haszn{lata. CSS nyelvtana, stílusok
rangsorol{sa. Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicion{l{s, margók,
kitöltések, szegélyek.
XML alapjai, felépítése, szerkezete.
Kliens oldali programoz{si nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok,
v{ltozók, tömbkezelés, karakterl{ncok kezelése, függvények
Szerver oldali programoz{si nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok,
v{ltozók, tömbkezelés, karakterl{ncok kezelése, függvények, adatb{zis
kapcsolat.
Javasolt szerver oldali programoz{si nyelv: PHP vagy JAVA

