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A specializáció célkitűzése 

A főspecializáció hallgatói olyan infokommunikációs hálózati architektúra- és 

felhőszolgáltatás-tervező és fejlesztő mérnökök lesznek, akik ismerik és értik az internet 

felépítését és működését, illetve az internet közvetítésével létrejövő felhőalapú 

számítástechnika részleteit.  

A specializáció a modern internetarchitektúrák egyik legfontosabb építőelemeként 

tárgyalja a cloud-native architektúrákat, a kapcsolódó technológiákat és programtervezési 

mintákat, az elérhető open-source eszközöket és fizetős szolgáltatásokat.  

A microservice architektúra lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy olyan skálázható 

alkalmazásokat hozzanak létre, amelyek dinamikus számítási környezetekben, nyilvános, 

privát és hibrid felhőrendszerekben futnak.  

A specializáció tárgyai ezen alapokra építkezve mutatják be a cloud-native technológiákra 

épülő alkalmazásfejlesztés kommunikációs hálózatokkal szemben támasztott speciális 

igényeit, legfontosabb tervezési kérdéseit is. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

A specializáció tárgyai 

Felhők- és mikroszolgáltatások hálózati architektúrái         (A tárgy) 

 A tárgy alapvető célja, hogy a hallgatók mérnöki 

megoldásokat sajátítsanak el a felhő rendszerek és felhő 

szolgáltatások tervezése és üzemeltetése során felmerülő 

hálózati feladatokra, amelyek közül a legfontosabb, hogy 

hogyan tervezzünk és építsünk skálázható (a terheléshez és 

igényekhez rugalmasan alkalmazkodó) hálózatot. 

A tárgy betekintést ad a felhő rendszerek hálózati működésébe és felépítésébe, valamint 

megismerteti a hallgatókat a mikroszolgáltatás architektúra alapjaival, valamint azokkal a 

hálózati alkalmazásokat támogató elemekkel, eszközökkel, amelyeket egy felhő-natív 

környezet nyújt mikroszolgáltatás architektúrájú alkalmazások számára, úgymint a 

skálázhatóság, az erőforrás menedzsment vagy a hálózati forgalom irányítása, kezelése.  

A tárgy keretében ismertetésre kerülnek a felhő rendszerek technológiái, az 

adatközpontok hálózati felépítése, mind a virtuális gép alapú (OpenStack), mind a 

konténer alapú (Kubernetes) rendszerek esetében, a hálózat virtualizációs megoldások, 

valamint az ezekre épülő eszköztár, amellyel a felhőben futó alkalmazások és 

szolgáltatások hatékonyan felépíthetők és üzemeltethetők a mikroszolgáltatás 

architektúra elvei szerint.  

Felhőalapú hálózati szolgáltatások programozása GO nyelven (A tárgy) 

A tárgy célja a cloud-native programtervezési minták 

bemutatása a Go programozási nyelv elemeinek 

segítségével. Ezek a minták lehetővé teszik a 

megbízhatatlan és folyton változó felhő környezetben 

megbízható és skálázható elosztott mikroszolgáltatás-

alapú hálózati alkalmazások fejlesztését. 

A hallgatók a félév végére elsajátítják a Go nyelv alapjait, megismerik a cloud-native 

fejlesztésben legfontosabb Go nyelvi konstrukciókat, és képesek a Go sztenderd 

könyvtárában megtalálható modulok segítségével önállóan összetett hálózati 

szolgáltatásokat fejleszteni. A félév második felében a hallgatók megismerkednek a cloud-

native szoftverfejlesztés legfontosabb programtervezési mintáival, megtanulják ezek Go 

nyelvi implementációját, és egy konkrét mikroszolgáltatás-alapú hálózati alkalmazás 

fejlesztésének példáján megérthetik az egyes minták jelentőségét. Végül a hallgatók 

megismerhetik a szolgáltatáshálók architektúráját, és a cloud-native programfejlesztési 

minták automatizálását és deklaratív konfigurációját.  



 

Az internet ökoszisztémája (B tárgy) 

A tárgy célja bemutatni az Internet, mint “élő” 

rendszer legfontosabb tulajdonságait.  A tárgy alapján 

a hallgató elsajátíthatja az Internet, mint folytonosan 

változó, összetett architektúra fejlődésének logikáját, 

megismerkedik annak megoldásaival, ahogyan a 

bonyolult, többrétegű infrastruktúrán a hálózati 

szolgáltatások, valamint a végponti alkalmazások 

(Skype, Twitter, Dropbox, stb.) kifejleszthetők és működtethetők. A műszaki/technológiai 

jellemzőkön túl, a tárgy érinti a fontosabb szabályozási, üzleti és politikai ill. azokkal 

kapcsolatos hazai vonatkozásokat is. 

 

IoT – Tárgyak Internete (C tárgy) 

A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók gyakorlati 

problémák megoldásán  keresztül, valós IoT 

eszközök felhasználásával megismerjék és 

elsajátítsák az IoT rendszerek és alkalmazások 

alapjait. A tárgy többek között a következő 

tématerületeket érinti: szenzorok, 

beavatkozók, vezérlők, IoT kommunikáció, 

fogyasztás, hatótávolság, hálózati 

architektúrák, IoT felhő platformok, megbízhatóság és biztonság, adatfeldolgozás, 

mesterséges intelligencia, és IoT alkalmazási területek – ipar, okos város, okos otthon, 

közlekedés, eHealth.  

 

Felhők hálózati architektúrái  (A labortárgy)  

A tárgy célja egyrészt a szakirány elméleti 

tantárgyaiban  tanított ismeretek gyakorlati 

ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt 

a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és 

módszerek készség szintű elsajátíttatása, 

felkészítve ezzel a hallgatókat a 

diplomatervezés során, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. 

A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások és kiadott házifeladatok keretében 

történik. Érintett témák: felhő infrastruktúra létrehozása, szolgáltatások konfigurálása, 

menedzselése, szoftver definiált hálózatok (SDN), OpenFlow hálózatok és eszközök, 

hálózati algoritmusok prototipizálása, mininet hálózatemuláció   



 

 

Felhők hálózati szolgáltatásai (A labortárgy) 

Érintett témák: Felhő natív környezet kialakítása,  

alkalmazás konténerizáció. Automatizálás a hálózati 

alkalmazások fejlesztésében. Szolgáltatás hálók. Hálózati 

szolgáltatások naplózása, monitorozása, anomália 

detekció.  
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