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1. AZ INFORMÁCIÓ ÉS AZ INFORMATIKA
1.1. Az információ
1.1.1. Az információ fogalma
A különféle szaktudományok meglepően későn fedezték fel az információ fogalmát, az viszont nem
meglepő, hogy az egyes tudományágak mind másként, más szempontok szerint definiálják azt. Ez egy
ilyen alapvető fogalomnál teljesen természetes, gondoljunk arra, hogy például az energia fogalma
mennyire mást jelent mondjuk a biológiában, az atomfizikában vagy az energiahordozók kutatásánál.
 A köznyelvben az információ szó többnyire tudakozódás kapcsán merül fel: Az információk
tények összefüggéstelen, elkülönült csoportjai, amelyek néha meglepőek, néha szórakoztatóak.
 A kommunikációelmélet szerint: Az információ kölcsönösen egymásra ható objektumok
kommunikációjának objektív tartalma, amely ezen objektumok állapotának megváltozásában
nyilvánul meg.
 A hírközlés tudománya szerint: Az információ valamilyen sajátos statisztikai szerkezettel
rendelkező jelkészletből összeállított, időben és/vagy térben elrendezett jelek sorozata, amelylyel az adó egy dolog állapotáról, vagy egy jelenség lefolyásáról közöl adatokat, melyeket egy
vevő felfog és értelmez. Az információ mindaz, ami kódolható és egy megfelelő csatornán továbbítható.
 A matematikai információelmélet szerint: Az információ számmal mérhető, mégpedig első
közelítésben az információ mennyisége azoknak a barkochbakérdéseknek a számával egyenlő,
amennyi az optimális kérdezési stratégia mellett ténylegesen szükséges a dolog kitalálásához.
(Például „Gondoltam egy számot egy és tizenhat között.” játék esetén pontosan négy kérdéssel
kitalálható a kigondolt egész szám.) Az információ a hír váratlanságának mértéke.
 Az ismeretelmélet szerint: Az információ olyan ismeret, tapasztalat, amely valakinek a tudását, ismeretkészletét, ennek rendezettségét megváltoztatja, átalakítja, alapvetően befolyásolja,
ami átmenetileg a tudásbeli bizonytalanság növekedésével is járhat.
 Társadalomtudományi szempontból: Az információ a társadalom szellemi kommunikációs
rendszerében keletkezett és továbbított hasznosnak minősülő ismeretközlés. Össztársadalmi
jelenség, a világ globális problémáinak egyike, hasonlóan az energiához, a környezetvédelemhez.
 Gazdasági megközelítésben: Az információ egyrészt szolgáltatás, másrészt piaci termék, de
az árucserével ellentétben az információcserénél mindkét félnek megmarad az információja. A
termékekben egyre csökken az anyag, az energia és az élőmunka felhasználása, és ugyanolyan
mértékben nő a bevitt információ mennyisége.
 Biológiai szempontból: Az önszabályozó automatákban (így az élőlényekben is) negatív viszszacsatolás révén szerzett információk biztosítják a rendszer stabilitását. Információs gépekként működve képesek fenntartani egy termodinamikailag nagyon valószínűtlen, magas információtartalommal rendelkező rendszert. Az élőlényekben a DNS hordozta biológiai információ szolgálja a faj fennmaradását. Az ember személyiségét a külvilágból szerzett információk óvják meg a felbomlástól.
 Az információs fizika definíciója: Az információ és a rend szoros kapcsolatban vannak egymással. Minden rendezett szerkezet információt hordoz. A fizikában az energiát munkavégző
képességként definiálják, az információ ennek megfelelően rendezőképesség. Hasznos munkát
csak energia és információ együttes befektetésével lehet elérni. Az információ mérése a rendezettség vagy a káosz mérésén alapszik.
 A filozófia szerint: Az információ éppen olyan főszerepet játszik a világban, mint az anyag és
az energia. A világot alkotó rendszerek információs kapcsolatok (információs mezők?) révén
szerveződnek egésszé. Alapvető különbség viszont, hogy az információra nem érvényesek a
megmaradási törvények, megsemmisíthető és létrehozható.
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Még lehetne sorolni a különböző szakterületek információfogalmait; úgy tűnik, hogy minden tudásgyűjtéssel foglalkozó tudományág (például az orvosi diagnosztika, az antropológia, a meteorológia,
a geológia) előbb-utóbb kialakítja a saját információfogalmát és a hozzá tartozó információelméletet.
1.1.2. Adat és információ
Az informatikai szakmai közösségben két fogalom: az adat és az információ szerepel, mint alapfogalmak. A definíció szerint a környezetünkbő1 érkező, a befogadó személyre ható impulzusok az adatok:
mindaz, amit látunk, hallunk, érzünk (akar szaglás útján, akar tapintással, akar emocionális úton). Az
adat az által válik információvá, hogy a befogadó az észlelésen túl jelentéssel ruházza fel (1. ábra). Ez
azt jelenti, hogy az a tény, hogy süt a nap (ha egyébkent nem érdekel bennünket, csak éppen tudomásul vesszük, hogy nem kell villanyt gyújtanunk): adat, ami akkor válik információvá, ha ez a tény számunkra valamilyen jelentéssel bír (például azzal, hogy akkor most biztosan nincs éjfél). Egy másik (a
két fogalom viszonyával foglalkozó szakirodalmi forrásokban gyakran említett) példával élve, ha meglátunk egy kínai nyelvű feliratot, érzékeljük az írásjeleit (adat), de – tisztelet a kivételnek – nem tudjuk, mit jelent a felirat, tehát nincs információ-tartalma számunkra. Ebben a megközelítésben tehát az
adat részhalmaza az információ.

1. ábra: Adat – Információ

Az információt tehát olyasvalami, ami a befogadó számára jelentéssel bír, fontos, értékes. Tehát
az adat az információ megjelenésének formája. Például a január 1., a 01. 01., az I. hó 1. nap, a jan. 1.
stb. különböző adatok, de azonos információt hordoznak. Az adat mindig egy konkrét egyed valamely
tulajdonsága, például a beteg láza, a kutya magassága, a pénzügyminiszter fizetése stb.
A továbbiakban az egyszerűség kedvéért nem teszek különbséget az adat és az információ között
– ahol mégis lényeges, ott hangsúlyozom, hogy melyik értelmezésben használom egyik vagy másik
fogalmat.
1.1.3. Az információ jellemzői
A világ komplexitásának mai szintje kellett ahhoz, hogy felismerjük az információ fontosságát és
jellemzőit. Világossá vált, hogy míg az anyag adja a „matériát”, az energia pedig a mozgást az Univerzumnak, addig az információ az a valami, ami az egésznek és a részeknek a rendezettséget biztosítja (valamiképpen a fizikában a rendezetlenség mértékének kifejezésére használt entrópia fogalmának
ellentettjéről van itt szó).
Ugyanakkor az információ több hasonlatosságot mutat az energiához is: egy adott pillanatban a
még fennálló bizonytalanság és az addig gyűjtött információ mennyisége állandó, hasonlóan a helyzeti
és a mozgási energia esetéhez. Az információ kódolása és dekódolása is erősen hasonlít, mondjuk a
mechanikai energia elektromossá, illetve visszaalakításához (az átvitelnél keletkező torzulás, a zaj
mintha a hőveszteségnek felelne meg).
Egyedülálló tulajdonsága viszont az információnak, hogy az átalakításnál, továbbításnál az eredeti helyén is megmaradhat, ezen kívül gyakran mintha a semmiből keletkezne (például az ásványok
kristályosodásánál). További jellemzője, hogy csak egy meghatározott rendszerhez, környezethez viszonyítva létezik (például az óvodások között a speciális relativitáselméletnek nincs információtartalma), és egyes fajtái különösen romlékony természetűek (például egyes műszaki vagy politikai információk).
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Egyértelmű, általánosan elfogadott osztályozás híján csak felsorolni lehet néhány felosztási kísérletet, melyekkel különböző tudományágak művelői különböző megközelítésben megpróbálták csoportosítani a sokféle információt.
Az egyik elmélet szerint vannak szelektív és strukturális információk. A szelektív információ azt
mutatja, hogy az összes fizikailag lehetséges válasz közül milyen valószínűséggel fordul elő a kiválasztott, a strukturális információ viszont csak a reális szituációk halmazát veszi figyelembe. A mutáció például jelentheti a strukturális információ csökkenését (negatív, romboló változás lépett fel),
ugyanakkor a szelektív információ növekedését (teljesen váratlan változás lépett fel). Ha a környezet a
mutációnak kedvező irányban változik meg, akkor mindkét információ mennyisége növekedett.
Vannak dinamikus és statikus információs struktúrák. Az első típusba azok az információs szerkezetek tartoznak, amelyek önmagukban hordozzák a jelentésüket, leggyakrabban egy bonyolult rendszer létrehozásához és működtetéséhez szükséges ismereteket, ezeknek általában nemcsak térbeli,
hanem időbeli szerkezete is fontos (például egy tojás). A statikus információs struktúrák olyan rendezett jelsorozatok, amelyek passzívan várják, hogy a címzett rájuk találjon, és értelmet, jelentést vigyen beléjük (például a Hamlet).
Egyfajta hierarchiát tükröz az a felosztás, amely szerint megkülönböztetnek fizikai, biológiai és
társadalmi információkat. A fizikai információk az élettelen természetben is megjelennek (például a
földi mágneses tér változásai a naptevékenység függvényében). A biológiai információk már élő
szervezeteket tételeznek fel (például idegimpulzusok), a társadalmiak pedig már értelmes élőlények
együttműködő csoportjait (például tudományos értekezések).
A legnehezebb feladatot akkor tűzzük ki, ha megpróbáljuk az információkat jelentésük szerint
osztályozni. Eszerint a következő csoportokat hozhatjuk létre: statisztikai, szemantikai és esztétikai
információk. A statisztikai információk értéke csak attól függ, hogy mennyire váratlan az az esemény, amelyről tudósítanak (például a heti nyertes lottószámok). Az úgynevezett szemantikai információmennyiség inkább azzal jellemezhető, hogy mennyi és milyen jellegű változást okoz a címzett
eddigi ismereteiben (például az a hír, hogy felfedezték a Naprendszer tízedik bolygóját egész más
információt hordoz egy tibeti szerzetes, egy újságíró vagy egy csillagász számára). Az esztétikai információ meghatározása még bizonytalanabb, itt valami olyasmiről van szó, hogy nem csupán a jelek
milyensége és az általuk hordozott jelentés számít, hanem az a mód is, ahogyan ezek el vannak rendezve, ahogyan interferálnak a befogadó személyiségével.
Gyakorlati szempontból érdemes még megkülönböztetni az innovatív (valóban új) és a másodlagos (feldolgozott) információkat, melyeknek különösen a tudományokban és a technikában van jelentősége, a formális (hivatalos) és az informális értesüléseket, valamint a rövid életű, a tartós és az emberi mértékkel mérve „örök érvényű” információkat.
1.1.4. Az információ mérése
A tudomány olyan dolgokkal szeret foglalkozni, amelyek pontosan mérhetők, így van ez az információval is. De milyen módon lehet mérni az információ sokféle megjelenési formáját, milyen közös
mértékegységgel fejezhetjük ki például egy műholdfelvételben, egy rózsa illatában, a Boleróban, vagy
mondjuk ebben a szövegben levő információmennyiséget? Erre a kérdésre jelenleg nem tudjuk a
választ, lehet, hogy nincs is megoldása.
A 20. század elején a híradástechnika fejlődése szükségessé tette az egyes csatornák teljesítőképességének összehasonlításához az információ mérését. Miután egy hírközlő eszköznek mindegy,
hogy a nyertes lottószámokat közli, vagy egy földrengés hírét, ezért az információmennyiség meghatározásánál nem a hír tartalmát, hanem egy egyszerűbben kezelhető tulajdonságát, a váratlanságát vették
figyelembe. Ilyen statisztikai információmennyisége mindenféle információnak van, ezért jobb híján
– első megközelítésben – egyszerű kezelhetősége miatt ez a megoldás gyorsan elterjedt, sőt divatossá
vált a legkülönbözőbb szakterületeken. Azóta történtek kísérletek a szemantikai és az esztétikai információmennyiség meghatározására, de ezek használható eredményekre még nem vezettek.
A váratlanság mértéke egyrészt annak a jelkészletnek a nagyságától függ, amelyből a hírt összeállították, másrészt a hír hosszától. A tízes számrendszer 10 jellel dolgozik. Ezekből 10 db egy jegyből
álló hírt képezhetünk, 100 db kétjegyűt és 1000 db háromjegyűt. Ha n tagú jelkészletet választunk,
akkor az m jelből álló hírek száma n-nek az m-edik hatványa: h = nm. Ezek szerint a hír információtartalma a hír hosszával exponenciálisan nő. A gyakorlatban célszerűbb úgy megválasztanunk a mérték-
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egységet, hogy ez a növekedés lineáris legyen. Ezt úgy érhetjük el, ha a lehetséges kombinációk számának a logaritmusát vesszük. Az n karakteres jelkészletből alkotott m jelből álló hír információmennyisége HARTLEY szerint:
H  m  log n .
A matematikai információelméletben a logaritmus alapjául a kettőt választották, mert a kettes
számrendszer az információátvitel anyanyelve, sok információkezelő berendezés dolgozik a „van
áramnincs áram” alapelven.
A legegyszerűbb abc kétjelű (egy jellel nem lehet hírt közölni). Ha ebből egy jelet kiválasztunk
(m = 1), akkor megkapjuk a lehető legkisebb információs értékkel rendelkező hírt. Ez az érték:
h  1 log 2  log 2 .
Ha kettesalapú logaritmust választunk, akkor ez az érték éppen 1 lesz:
h  lg 2  1 .
Ezt az információmennyiséget John W. TUKEY nevezte el 1 bit-nek (a „binary digit” rövidítése). Egy
ötjegyű telefonszám információmennyisége ezek után 16,609 bit, egy labdarúgó mérkőzés eredménye
a totóban 1,58 bit, a 90 számos lottóhúzás első számának információs értéke 6,492 (a másodiké már
kisebb, mert csak 89 számból húzzák ki). Egy igennel vagy nemmel megválaszolható kérdésre adott
válasz információmennyisége pontosan 1 bit. Tehát az információ mértéke kifejezhető a kitalálásához
szükséges barkochbakérdéseknek a számával is – természetesen csak akkor, ha az optimális kérdezési
stratégiát használjuk.
HARTLEY képlete csak akkor érvényes, ha a hírt alkotó jelek egyforma valószínűséggel fordulnak
elő (ez a legritkább dolog). Arra az esetre, amikor a jelek összeállításánál „nyelvtani szabályokat” is
figyelembe kell venni, 1948-ban SHANNON adott egy megoldást, ahol is az információmennyiség nem
a jelek számával, hanem előfordulási valószínűségükkel arányos:
m

H   pi  lg
i 1

1
.
pi
n

Ahol pi az i. esemény előfordulásának valószínűsége, és fennáll a

p
i 1

i

 1 összefüggés.

Az információ mennyiségi jellemzésének ezen módjának megalkotása óta sok ezer publikáció jelent meg ebben a témakörben, de egyik szerző sem javasolt más definíciót. NEUMANN János mutatott
rá, hogy a SHANNON-formula és a termodinamikai entrópia képlete csak konstans szorzóban különböznek egymástól. Ebből következik, hogy az információ és az entrópia vagyis a rendezettség és a
rendezetlenség kapcsolatban állnak egymással.
Időközben egy újabb megközelítési módra is lehetőségünk nyílt: egy dolog információmennyisége annyi bit, amennyi digitális tároló helyre van szükségünk ahhoz, hogy számítógépben tároljuk.
Tehát az információ mértékegysége a bit. A bit két diszkrét érték (egyértelmű) megkülönböztetését lehetővé tevő jel-pár. Megállapodás szerint értekeit a kettes számrendszer jegyeivel (0, 1) jelöljük –
lehetne akár a piros-kék színpár is (mint az általános iskolában használt számolókorongok). A dolog
szépséghibája, hogy a fentiekbő1 az következik, hogy 1 bit összesen két állapot megkülönböztetését
teszi lehetővé. Ha ennél több állapotunk van, akkor több bitre lesz szükségünk. n bittel pontosan 2n
különböző értéket tudunk jelölni.
Célszerűségi okokból a számítógépek felépítése és működése ezen bitcsoportok közül a 8 bitet
tartalmazó csoportok köré szerveződött. A memória minden egyes tárolási egysége pontosan ennyi bit
tárolására képes. 8 bit együttesét bájtnak nevezzük (ilyen módon, 1 bájton 28 = 256 különböző érték
ábrázolható.) A bájt az információ-tárolás egysége.
A számítástechnikában a mértékek váltószámai (hasonlóan a tízes számrendszerhez) nagyságrendileg ezresenként követik egymást, de fontos tudni, hogy nem pontosan 1000 a váltószám, hanem
210 = 1024! Írásban – a bevett gyakorlat szerint – a bitet „b”, a bájtot „B” jelöli. Ennek megfelelően:
 1 kilobájt (KB) = 1024 bájt = 210 bájt,
 1 megabájt (MB) = 1024 KB = 210 KB = 10242 B = 220 B,
 1 gigabájt (GB) = 1024 MB = 210 MB = 10242 KB = 220 KB =
= 10243 B = 230 B,
 a további váltószámok növekvő sorrendben: tera (T), peta (P), exa (E).
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1.1.5. Az adat (információ) mozgatása: a kommunikáció
Előfordul, hogy az információ a keletkezési helyén kerül feldolgozásra, de manapság már nem ez az
általános: az információt általában el kell juttatni egyik rendszerbő1 a másikba, az ezzel kapcsolatos
eljárásokat nevezzük összefoglaló néven kommunikációnak. A kommunikációs folyamatban legalább
két fél vesz reszt: az információt közlő (adó) és az információt fogadó (vevő).
Ha valamilyen módon egyik helytő egy másikra információt szeretnénk továbbítani, azt előbb
hordozható formára kell alakítani (kódolás), majd az rá kell „ültetni” továbbítást végző fizikai közegre,
a csatornára. Az információ átvitelekor az „adó” kódolja az üzenetet, rábízza valamilyen közvetítő
csatornára – ami lehet térbeli (levegő, telefonvonal stb.) vagy időbeli (könyv, fénykép stb.) – a másik
oldalon pedig a „vevő” megpróbálja a vett jeleket visszaalakítani (dekódolás) és megérteni (2. ábra).
Adó

kódolás

Csatorna

dekódolás

Vevő

zaj

2. ábra: Kommunikáció folyamata

A csatorna jelvivőt jelent, amelyen át a jel bizonyos korlátok között eljut rendeltetési helyére. A
csatorna lehet térbeli és időbeli. A térbeli csatorna funkciója a távolság áthidalása. Az időbeli csatorna
feladata a tárolás, lehetővé teszi, hogy az információt ne a keletkezés pillanatában hasznosítsuk, hanem akkor, amikor arra szükség van. Mivel a jel terjedéséhez időre van szükség, így minden csatorna
térbeli és időbeli is. Ha szükséges egyik vagy másik jellemzőjét hangsúlyozzuk a szerkezet megfelelő
kialakításával.
Az információ a csatorna állapotában, valamelyik fizikailag mérhető jellemzőjében (például levegő nyomásában, az elektromágneses hullám valamely paraméterében, az anyag homogenitásában) hoz
létre változást. Ehhez természetesen energiára van szükség. A közlemény átviteléhez szükséges energiát vagy az adónak vagy a vevőnek kell biztosítani.
A csatorna jellemzője az a fizikai paraméter, amely az információ reprezentálásra képes. A telefonkábel villamos jelet tud továbbítani és a környezet akusztikus jeleire érzéketlen. A levegőben tovaterjedő hangot a levegő nyomásváltozásait befolyásoló jelek zavarhatják, míg pl. villamos jelekre érzéketlen. Az optikai kábelben fény hordozza az információt, de szerkezeti, de szerkezeti kialakítása
olyan, hogy sem akusztikus, sem villamos, sem mágneses jelek nem zavarják, de még a nem kívánatos
fény sem tud belépni.
A kommunikáció csak akkor lehet sikeres, ha az adó által közölt információ ugyanazzal a jelentéstartalommal jelenik meg a vevőnél – ez pedig csak akkor biztosítható, ha a kommunikáció során
mindkét fél betart bizonyos (előre meghatározott) szabályokat. Protokollnak nevezzük a kommunikációs folyamatra vonatkozó előírások gyűjteményét. Amennyiben egy kommunikációs folyamatban a
résztvevő infokommunikációs technológiai eszközök összetartozását szeretnénk hangsúlyozni (vagyis
azt a tényt, hogy az adott eszközök nem véletlenszerűen továbbítanak és fogadnak információt egymás
között, hanem ezt valamilyen céllal teszik), akkor beszelünk kommunikációs hálózatokról.
A kódolás-dekódolás, valamint az átvitel során az eredeti üzenethez olyan jelek is keverednek,
amelyeknek semmi közük nincs a közölni kívánt információhoz, azt lerontják. Ezek a zajok a természetnek az entrópia növelésére való hajlamát mutatják (utcai lárma, légköri zavarok, sajtóhibák stb.).
A vevőnél tapasztalható csatorna-kimenet időfüggvénye a jel és a zaj eredője. Hosszabb átviteli csatornán a jelek csillapodnak, a betáplált hasznos jel disszipálódik, értékelhetősége romlik. A biztonságos átvitel alapkövetelménye, hogy a zaj ne nyomja el a hasznos jelet.
Érzékelhető torzítás akkor lép fel, ha a csatornán áthaladó jel hullámalakja megváltozik az eredetihez képest, tehát információ veszteség következik be. Akusztikus jelnél a torzítás füllel is érzékelhető, ha a hullámalak eltérés 3%-nál nagyobb, vizuális jelnél a kör megnyúlik, a négyzet párna alakú lesz
stb.
Az, hogy mit tekintünk zajnak, persze viszonylagos: a telefonáló számára a vonal recsegése „zaj”,
míg a vonalat vizsgáló műszerész részére ez az információ. Van olyan jelenség is, ahol fontos a kommunikációs zaj szerepe: például a folklórban a szövegvariánsok egy adott közösség értékrendjét, gondolkodásmódját tükrözik.
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Kétféle zajt szokás megkülönböztetni: az időben állandó, rendszeres torzítást, (ez a technika tökéletesítésével csökkenthető, de meg nem szüntethető) és a véletlen zajt (amely szintén csökkenthető, de
teljesen kiszűrni nem lehet). Az információ és a zaj teljesítményének arányát jel/zaj viszonynak más
néven kontrasztnak nevezzük:

kontraszt 

U jel
U zaj

.

A jel-zaj viszony dimenzió nélküli arányszám, de használatos ennek 10-es alapú logaritmusa is, ekkor
a mértékegység a decibel:

20  lg

U jel
U zaj

A képletből kiolvasható, hogy az átvitel „eredményességét” – ami egy hányadosként áll elő – kétféle módon növelhetjük. Vagy a számlálót – a jelszintet – növeljük, vagy a nevezőt – a zajszintet
csökkentjük. A természetes csatornák zajosságát nem lehet csökkenteni, a mesterséges csatornák
jel/zaj viszonya viszont folyamatosan javul (optikai kábelek, műholdak). A vételi biztonságot az alkalmazott kódolási módszer is erősen befolyásolja.
A zaj elleni harcban nagy jelentősége van a redundanciának. Ha egy hírben több jel van, mint
amennyi a benne található információ kifejezéséhez feltétlenül szükséges, akkor a látszólagos és a
tényleges információmennyiség aránya a redundancia. Értékét százalékban fejezzük ki:

R

k h
 h
100  1   100 .
k
 k

Ahol k a ténylegesen közölt jelek (közlemény) mennyisége, és h az elméletileg szükséges jelek menynyisége (szupertömény közlemény, vagyis olyan üzenet, ahol nem használtunk fölösleges jelet az
adatátvitelhez). Tehát a képlet azt mutatja meg, hogy a közleményben hány százalékkal több jel van a
ténylegesen szükségesnél. A fenti képletből látható, hogy ha k közlemény szupertömény, vagyis k = h,
akkor a redundanciája zérus.
A redundancia idő és költségnövekedést okoz, de bizonyos határok alá nem érdemes csökkenteni,
egyrészt mert a maximális információt tartalmazó üzenet védtelen a zajjal szemben (ha nincsenek
nyelvtani szabályok, akkor a sérült jelre nem következtethetünk a környezetéből), másrészt az ember
nem tud úgy koncentrálni, hogy a maximális információt tartalmazó üzenetet megértse. Például a számok nagyon tömény információhordozók. Ha csak egyetlen számjegyet elhibázunk, már mást „jelentenek”. A szükséges redundancia foka attól is függ, hogy a vevő mennyi előzetes ismerettel rendelkezik a közölni kívánt hírrel kapcsolatban. A redundanciát adatvédelemre, hibajavításra is használjuk
(például a postai csekken számmal és szöveggel is feltüntetjük az összeget).
Az élőlények érzékszervei nagyfokú redundanciával dolgoznak, mert a környezetről szerzett pontos ismeretek életbevágóan fontosak lehetnek (érdekes viszont, hogy a génekben tárolt információknál
már korántsem ekkora a redundancia mértéke, erre utal például a sok fejlődési rendellenességgel született gyerek). Az angol nyomtatott szövegben a betűk 66,4%-a „felesleges”. Ha az eredeti 27 jel (26
betű + szóköz) helyett 21 szimbólumot használnának, sokkal racionálisabb rendszert lehetne megvalósítani, de az átvitelben jelentkező „kis” hiba már végzetes félreértésekre, reprodukálhatatlan közleményekre vezetne. A mértéktartó redundancia nem minden esetben káros jelenség. E „felesleg” teszi
megbízhatóvá az információ adás-vétel folyamatát, olvashatóvá a kézírást.
A redundancia legegyszerűbb gyakorlati formája az úgynevezett paritás ellenőrző bit, röviden a
paritás-bit használata. Egy n bitből álló „információcsomaghoz” egy n + 1–ik bitet is hozzáadnak. A
paritásbit az információ érdemi részében található logikai 1-ek páros vagy páratlan számáról tudósít. A
paritás-bit értékét úgy határozhatjuk meg, hogy a redundáns kód szóban a bitek számértékét összeadjuk, és az vagy páros vagy páratlan.
Maga az eljárás igen egyszerű: az információ elküldésénél, elrakásánál képezzük a paritásbitet,
amit természetesen szintén elküldünk vagy elrakunk. A felhasználásnál az információs bitek alapján
újraképezzük a paritásbitet és egybevetjük azzal, ami eredetileg volt. Ha ezek megegyeznek, akkor
tudjuk, hogy nem következett be hiba, vagy pedig páros számú bithiba fordult elő.
A következő példa a bináris kódok páros illetve páratlan paritás-bittel való kiegészítését szemlélteti:
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Páros paritásbit képzése
Eredeti kód

0000
0001
0010
0011
0100
1000

Paritás bit

Új kód

0
1
1
0
1
1

00000
00011
00101
00110
01001
10001

Páratlan paritásbit képzése
Eredeti kód

0000
0001
0010
0011
0100
1000

Paritás bit

Új kód

1
0
0
1
0
0

00001
00010
00100
00110
01000
10000

A módszer lényegéből adódik, hogy a csak a hibát jelzi, de az nem derül ki, hogy melyik bit hibás, tehát az eredeti bitfolyam nem állítható elő. A redundancia megnövelésével már a hibák automatikus javítására is képessé válnak az eszközök. Mint például a háromszorozás eljárás. amely háromszor
küldi el egymás után az adatokat. Ennek köszönhetően nagyon egyszerű kiszűrni a hibát, hiszen ha
valamelyik ismétlés nem egyezik meg akkor hibát talált az eljárás, másképpen fogalmazva a kétharmad dönt – az eredeti szám: 001011; kódolva: 000 000 111 000 111 111.
Amíg a paritásbites példában a redundancia 20%, addig a háromszorozásnál már 66,66%. A redundancia növelésének következménye a rendszer erőforrásainak jelentős lekötése, ezért a gyakorlatban a megbízhatóság és gazdaságosság kompromisszumát alkalmazzák.
A csatornán átvitt információ mennyiségét a csatorna sávszélessége (szállítóképessége) határozza
meg. Ennek szokásos egysége a bit/sec, ami azt mutatja meg, hogy hány bit információt tud 1 másodperc alatt továbbítani a csatorna. Természetesen itt is használják a kilobit/sec és a megabit/sec egységeket is.
A sávszélességgel kapcsolatos fogalom a csatornakapacitás, amely az időegység alatt továbbítható maximális információ mennyiséget jelenti. A használt csatorna sávszélességével, kívül a jel-zaj
viszonnyal van kapcsolatban:

 U jel
C  B  lg1 
 U
zaj



,



ahol:

C: csatornakapacitás,
B: sávszélesség,
U: jelszint illetve zajszint.
Ez az egyenlet az információelmélet legfontosabb összefüggése, amelyet SHANNON tett közzé
1948-ban. Az összefüggést elemezve az alábbi megállapításokat tehetjük:
 Ha egy csatorna sávszélessége növekszik, akkor kisebb jel-zaj viszony elegendő ugyanakkora
információátviteli sebességhez.
 Ha egy csatorna sávszélessége csökken, akkor nagyobb jel-zaj viszony biztosítása szükséges
ahhoz, hogy az információ átviteli sebessége változatlan maradjon.
 Kis kapacitású csatornán, rossz jel-zaj viszony mellett, kis sávszélességen is lehet jelentős
mennyiségű információt átvinni, ha elegendően hosszú átviteli idő áll rendelkezésre.
1.2. Az informatika
1.2.1. Az informatika fogalma
Azt gondolhatnánk, hogy az informatika az információ tudománya, de elég nagy a terminológiai zűrzavar, de ez minden fiatal tudományra jellemző. Mivel azonban az információnak nagyon sokféle
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értelmezése van, és egységes tudománya még nem alakult ki, ezért az információ különböző oldalaival
foglalkozó szakterületek előszeretettel sajátítják ki maguknak ezt a kézenfekvő elnevezést.
Először a SHANNON-féle, a hírközlés tudományából kinövő elmélet megjelölésére használták az
informatika szót, de rövidesen megfelelőbb nevet kapott: a jelek statisztikai információmennyiségével, a kommunikációs csatornák kérdéseivel foglalkozó szakterületet ma már inkább az információ
matematikai elméleteként vagy matematikai információelméletként emlegetik
A franciák az „informatique” szó alatt egyszerűen számítástechnikát értenek (a németben ez „Informatik”, az angolban „information handling” elnevezést kapott), de sok más országban (nálunk is)
gyakran használják az informatikát a számítástechnika, a távközlés, és ezek szervezeti, emberi, gazdasági, politikai, szociális hatásainak összefoglaló elnevezésére.
Az informatics szót a mathematics, semiotics, bionics stb. mintájára alkották meg, és 1967-ben
egy tokiói előadásában használták először az új szakkifejezést.
További hasonló területek: a vezetők információval való ellátása (management information science), az információgazdálkodás (information management) elmélete és gyakorlata, a számítógépes
adatbázisok építésének és működtetésének szabályaival foglakozó szakterület (database management).
1.2.2. Az információ szerepe
Bár az állatok (különösen a csoportokban élők) is kommunikálnak egymással, de igazából az emberi
társadalomra jellemző a kommunikáció, így jogosan oszthatjuk fel e szerint a történelmet öt időszakra.
Az első a beszéd forradalma, amellyel az ember át tudta adni a világról szerzett ismereteit. A második
az írás forradalma, amellyel az információtárolás függetlenné vált az emberi emlékezettől. A harmadik
a könyvnyomtatás forradalma, ami az információk tömeges terjesztését tette lehetővé. A negyedik a
távközlés forradalma, amely során a telekommunikációs, telefonos hálózatok világméretűek lettek,
hatalmas távolságok hidalhatók át egyetlen pillanat alatt. Az ötödik pedig az elektronikus információfeldolgozás, a számítástechnika forradalma, amely során többek között megjelenik az ember-gép
párbeszéd, s az információtárolásnak és feldolgozásnak egészen új lehetőségei tárulnak fel.
Az információnak az emberiség történetének több ezer éve alatt nem tulajdonítottak különösebb
jelentőséget, senki nem gondolta volna, hogy napjainkra dollármilliókkal mérhető ipari árucikké válik,
amelyet korlátlan mennyiségben termelnek, és hogy az információ komoly tudományos vizsgálódások
tárgya lesz. Az információkkal való foglalkozás az üzleti szférára és a kormányzati hivatalokra volt
jellemző. Ezt a fajta munkát a társadalom unalmasnak, alacsonyabb rendűnek tekintette, azokat, akik
ezt végezték, lenézték, a különböző mechanikus számológépeket és egyéb irodai berendezéseket sem
becsülték többre, mint a légféket vagy a szárazelemet, feltalálóikat sem tartjuk számon. A 20. század
elején még semmi jele nem volt annak, hogy néhány évtized alatt egy új társadalmi forma, az információs társadalom fog kialakulni.
Az információtechnika fejlődése és beépülése a társadalomba példa nélküli sebességgel történik.
Míg a legfontosabb ipari berendezések, gépek felfedezéséhez kb. 250 évre volt szükség, addig például
a számítástechnika területén 40 év alatt hasonló vagy még nagyobb nagyságrendű fejlődés ment végbe. Ugyanilyen arány, legalább öt-hatszoros sebességnövekedés figyelhető meg az új technika elterjedéséhez szükséges időtartam terén is. A rendkívül gyors fejlődés szinte megjósolhatatlanná teszi a
változások irányát, és gyakran megalapozatlan feltételezésekhez vezet. Mindenesetre valószínű, hogy
a jövő társadalmának alapja, a fejlődés mögött álló hajtóerő az információs javak termelése lesz, és
nem az anyagiaké.
Minden kornak megvan a maga állandó jelzője: a „hit korszaka”, az „ész korszaka”, a „felfedezések kora” stb. A XX. század az „információ korszaka” nevet kapta. Az információs társadalom 195657-ben vette kezdetét, ekkor történt, hogy a műszaki, vezetői és adminisztrációs dolgozók száma meghaladta a fizikai dolgozókét az USA-ban. Ekkor hozták létre az Atlanti-óceán alatt az első kontinensek
közötti telefonösszeköttetést, 1957-ben lőtték fel az első szputnyikot az oroszok. A Harvard Egyetem
szociológusa, Daniel BELL akkor jobb híján posztindusztriális társadalomnak nevezte el a jövő társadalmát, ahol a szolgáltatás lesz a vezető gazdasági ág. Ma már tudjuk, hogy egy információs társadalom alakul ki, a hagyományos szolgáltatásban az amerikai munkaerőnek csak egytizede dolgozik,
viszont 60% fölött van a programozó, tanár, tisztviselő, könyvelő, újságíró, tőzsdeügynök, menedzser,
tudományos kutató, jogász és technikus munkakört betöltők számaránya.
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Az agrártársadalom fő jellemzője az ember és a természet kapcsolata, az iparinál az ember és a
mesterséges természet, az információsban az ember és ember közötti viszony. A mezőgazdaság korában a tudás iránya a múltba mutatott (az elmúlt generációk tapasztalatai alapján dolgoztak), az ipari
társadalom jelen irányultságú (elsősorban a legfrissebb felfedezéseket, tudásbeli eredményeket hasznosították), az információs társadalom a jövő felé irányul (meg kell próbálni a jövő fejlődési irányait
kitalálni, a felismert trendekből ismereteket meríthetünk a jelen számára is). Az iparhoz hasonlóan ma
már tömegtermeléssel állítják elő az információkat, ez az ismeretanyag válik a gazdaság motorjává. Az
ismeretekre nem vonatkozik a megmaradás elve (ellentétben az anyaggal és az energiával), viszont
fokozottan érvényes rá a szinergia (az egész rendszer több mint az alkotórészek összessége).
Az információs társadalomban két ellentétes folyamat zajlik. Egyrészt az új technikák lehetővé
teszik, hogy a központi hatalom és a hierarchikus osztályok helyébe egy sokközpontú, horizontálisan
szervezett és egymást kiegészítő önkéntes közösségekből álló társadalom lépjen. Másrészt viszont
azok, akiknek lehetőségük van a kommunikációs csatornák szelepeinek nyitására és zárására, soha
nem látott hatalom birtokába jutnak. A könyv- és folyóirat-kiadás is egyre inkább nagy világcégek
kezébe kerül. A számítógépes adatbankok megteremtik a lehetőségét a társadalom egyes tagjai, illetve
a tudomány és a gazdaság egyes részterületei feletti totális felügyeletnek. Ezt a tendenciát a jelenlegi
jogi eszközökkel nem lehet megállítani. Másik jelentős problémája az információs társadalomnak,
hogy az emberek jó része nem tud elég gyorsan alkalmazkodni a társadalmi és technikai átalakulásokhoz, így egy új elitréteg jön létre azokból, akik rugalmasabban képesek reagálni a változásokra.
Korunk jellemző embertípusa a „homo informationicus”, az állandó tájékozódásra kényszerített
ember. Míg a pedagógia az ember szellemi építésével foglalkozik, addig az informatika a szellemi
átépítés tudománya. Az információkat az emberek részben személyiségük szellemi átépítésére, részben
élvezeti cikként való fogyasztásra használják. A fogyasztó típusú emberekkel a közléstudomány (tömegkommunikáció), az önmagukat építő és a fogyasztás mellett információkat termelő emberekkel
az informatika foglalkozik.
Az információ életünk legnagyobb erejű, állandóan ható stressz sorozata. Az igazi információ
(amely valami újat közöl) zavart kelt bennünk, arra kényszerít, hogy zavarunkat tudatunk magasabb
fokú átrendezésével megszüntessük. Egy olyan elemi emberi szükségletről van szó, amely nélkül tartósan nem érezhetjük jól magunkat. SELYE szerint az egyéniség csak a stressz hevében képes tökéletesen kiformálódni. Még inkább igaz, hogy az ember személyisége, szellemi világa csak az információáradat sodrában fejlődhet ki igazán. Minden információközlés szellemi magányunk feloldása és
ugyanakkor megerősítése; a másik ember tudásában való részesedés és a tőle való különbözés drámai
folyamata zajlik minden célba érő információ közlése során. A kultúra és a műveltség tulajdonképpen
nem más, mint az új és új információkkal elborított ember állandó küzdelme integritásának, értelmi,
érzelmi, akarati egységének megteremtéséért, fenntartásáért.
Az információ nemcsak teremti, hanem rombolja is az egyéniséget, és ez által újrateremtésre
kényszeríti, ez pedig nagyon fájdalmas folyamat. Mégis, akikben él a megismerés, alkotás iránti szenvedély, soha nem érzik büntetésnek ezt a küzdelmet. A szakemberek két csoportra oszthatók: az egyikre az jellemző, hogy tudatában van az információk jelentőségének, a másik kategória érzéketlen az
információ iránt, alig vesz tudomást még szűkebb szakmája újabb eredményeiről is, nem igyekszik
kapcsolatokat keresni a tájékozódási lehetőségekkel.
Az információtól való félelem legalább olyan fontos része az információs válságnak, mint a közlésáradat. Freidrich HEER szerint: „… az emberek nem akarnak tudomásul venni bizonyos tényeket,
aggodalom fogja el őket az információtól, nem akarják vállalni az igazsággal való szembenézést”. A
rohamos anyagi és technikai fejlődés mögött a tudat aggasztóan lemaradt. Richard Saul WURMAN azt
írja az „Information anxiety” című könyvében, hogy amit átélünk, az nem információ-, hanem adatrobbanás. Az adatok sem tisztánlátást, sem tudást nem adnak, valójában az „access to excess” jelenségéről van szó, olyan értéktelen és felesleges információkhoz való hozzáférésről, amelyeket az emberek úgysem tudnak felhasználni.
Az érzékszerveinket másodpercenként több mint tízmillió bit információ éri, az agyunk viszont
csak 15-20 bitet dolgoz fel belőlük, de ez a néhány bit is sok ezer választást és döntést tesz lehetővé
minden pillanatban. Ezeknek a fontos információknak a kiszűrése az idegrendszer legnagyobb teljesítménye, az ehhez szükséges képesség millió évek alatt fejlődött ki bennünk. A saját magunk termelte
információkkal szemben egyelőre még védtelenek vagyunk, a túl sok információ káros hatását az ideg-
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rendszerre, a gondolkodásra, a társadalmi érintkezésre a pszichológusok, pedagógusok, szociológusok
vizsgálják.
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2. A SZÁMÍTÓGÉPEK ERŐFORRÁSAI
Mindazt, ami a számítógép rendeltetésszerű használatához szükséges, erőforrásnak nevezzük. A számítógép erőforrásait négy csoportba soroljak. A hardver (hardware) az elektronikus és mechanikai
eszközök, a szoftver (software) a programok, adatok, leírások összessége. Természetesen szükséges a
számítógéphez értő ember (programozók, karbantartók, alkalmazók), a menver (menware), és végül a
számítógép célszerű használatát lehetővé tevő szervezési ismeretek, az orgver (orgware).
2.1. Történeti áttekintés
2.1.1. Számítástechnika története
2.1.1.1. Kezdetek
A számítógép története lényegében az első számítógépek kialakításával kezdődik és a számítógép
gyorsabbá, olcsóbbá, elérhetőbbé tételének folyamatát rögzíti (3. ábra). A számítógépek a kézzel működtetett eszközökből a lyukkártyás, majd az előre programozott számítógépek irányába fejlődtek. A
számítógép történetének ebben a szakaszában jelentős előrelépések történtek a számítógép architektúrájának fejlődésében, vagyis az adatbevitellel, -megjelenítéssel, -tárolással és -feldolgozással foglalkozó részek kidolgozásában és összekapcsolásában. A számítógép történetével szorosan összefügg a
számítógépet alkotó részegységek története, mint például a processzor, a központi memória, a háttértár, az input és output eszközök. A számítógép sebességének, kapacitásának, megbízhatóságának növekedése, méretének és költségének (beszerzés és üzemeltetés) csökkenése a számítógép történetének
egyik legmeghatározóbb eleme.
Az első ismert mechanikus számológép, az abakusz, körülbelül 5000 éves. Eszközöket egyébként mintegy 300 000 éve használ az emberiség, míg a számfogalmat vélhetően körülbelül 30 000 éve
ismeri. Az abakusz a bonyolultabb számításokhoz nem elegendő, mert túlságosan lassú.
1620-ban elkészült a logaritmikus számolólécet szerkesztett (logarléc). E találmány időtállóságát
mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az 1980-as évek elejéig még középiskolai tananyag
volt a logarléc használatának elsajátítása.
A 17. századtól több megvalósult próbálkozás is történt mechanikus számológép építésére. Az
igazán hatékony mechanikus számológép építésének azonban komoly technikai korlátai vannak. Úgy
tűnik, hogy a fizikának ez a tartománya túl „durva” ahhoz (az épített gépek lassúak, drágák, nagyok,
nehézkesek), hogy a papíron végzett kézi számolásnál jóval hatékonyabban működő információfeldolgozó gép építését lehetővé tegye. Az első kereskedelmi forgalomba került, és széles körben elterjedt mechanikus számológépet első 1820-ban építették meg. Ez képes volt mind a négy alapművelet
elvégzésére. A gépet egészen az első világháborús évekig használták.
Ugyanekkor JACQUARD olyan mechanikus szövőgépet épített, mely automatikusan, külső programozás révén szőtt mintákat: a gépet kartonból készült lyukkártya vezérelte, amely a mintákat tárolta. A gép széles körben elterjedt, alkalmazták is a szövőiparban, és létezése olyan tudósokat befolyásolt, mint NEUMANN János – róla tudjuk, hogy barátaival élénk eszmecseréket folytatott erről és hasonló gépekről.
Az első számológép feltalálásától több mint 300 évet kellett várni arra, hogy a mechanikus gépeket felváltsák az elektronikus eszközök. 1936-ban Konrad ZUSE megalkotta az első programozható
elektromechanikus számítógépet. Az elektromechanikus szerkezet egy tonna súlyú volt, néhány ezer
elektromágneses reléből állt, repülők és rakéták tervezéséhez használták. Egy összeadást átlag 0,7 mp,
szorzást 3 mp alatt végzett el.
Az első teljesen automatikusan működő számítógépet az Amerikai Egyesült Államokban, a Harvard Egyetemen az 1940-es évek elején készítették. A találmány elődeivel ellentétben már tízes számrendszerben számolt. NEUMANN János vezetésével 1946 készült el a második teljesen elektronikus
számítógép, az ENIAC a Pennsylvania Egyetemen. Ez még nem NEUMANN-elvű gép volt, csak a
számításhoz szükséges adatokat tárolta, a programot kapcsolótáblán kellett beállítani. A programozása
kizárólag gépi nyelven történt, sok energiát használt fel, gyakori volt a meghibásodás (átlagosan 15
percenként!), a sebessége mindössze 1000 – 5000 művelet/másodperc volt. A gép súlya 30 tonna volt,
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és 18 ezer rádiócsövet tartalmazott. A rádiócsövek nagy hőt termeltek. A programozáshoz 6000 kapcsolót kellett átállítani.
Az elektronikus számítógépek logikai tervezésében kiemelkedő érdemeket szerzett a magyar
származású NEUMANN János. Alapvető gondolatait NEUMANN-elvekként emlegetjük. NEUMANN János irányította az EDVAC megépítését is. Ez volt az első olyan számítógép, amely a memóriában tárolja a programot is. Ennek a számítógépnek a terve és a továbbfejlesztett NEUMANN-elvek alapján
készülnek a mai számítógépek is.
2.1.1.2. Első gerenráció
A számítástechnika korszaka hivatalosan 1951. június 5-én kezdődött, amikor az első UNIVAC-ot
leszállították az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala számára. Az UNIVAC már szöveges információt is tudott kezelni. Az UNIVAC volt az első, kereskedelmi forgalomban elérhető számítógép.
Az első Európában sorozatban gyártott számítógép a Sztrela első példánya 1953-ban készült el. A
gépek alapvető építőeleme még mindig az elektroncső volt, és csak gépi kódban programozták őket.
2.1.1.3. Második generáció
A második generációs számítógépek már tranzisztorokat tartalmaztak – ami lecsökkentette a méretüket –, valamint ferritgyűrűs tárakkal látták el őket. Ekkor jelentek meg az operációs rendszerek, valamint a magas szintű programozási nyelvek, elsőként a FORTRAN. A népszerű gépek közé tartoztak
például az IBM 700/7000 sorozata és az IBM 1410. A háttértár mágnesszalag, majd mágneslemez.
Ezek a gépek 50 000 – 100 000 művelet/másodperc sebességet értek el.
2.1.1.4. Harmadik generáció
A harmadik generációs számítógépek abban tértek el legfőképpen az előzőektől, hogy már integrált
áramköröket használtak, amiket 1958-ban találtak fel. Ezek képesek voltak arra, hogy egy időben
több feladatot is futtattak, a multiprogramozásnak és a párhuzamos működtetésnek köszönhetően.
Megjelent a grafikus monitor, és a programozási nyelv is közérthetőbbé vált (pédául BASIC). Fejlődésnek indult az adatátvitel is.
Az 1960-as évektől kezdve párhuzamos események sorozata idézi elő a fejlődéssel járó változásokat egészen napjainkig. Ez a generáció az úgynevezett miniszámítógépek gyártásának tömegessé
válásával indul. 1969-ben rendezik az első nemzetközi MI (mesterséges intelligencia) konferenciát
valamint az IBM szétválasztja a hardvert és a szoftvert és bevezetik a minikomputer-vonalat. WIRTH
megírja a PASCAL fordítóprogramot. 1970-ben a DEC legyártja az első 16 bites minikomputert, végül az IBM legyártja az első 370-es rendszert, a negyedik generációs számítógépet. 1971 hozza a nagy
fordulatot: elkészül az első személyi számítógép.
2.1.1.5. Negyedik generáció
A negyedik generáció kezdetének a világ első mikroprocesszorának megjelenését tekintjük. Ezt a generációt már átlagemberek is használták. Nincsenek alapvető változások a számítógépek szervezésében, csupán a korábbi megoldásokat tökéletesítik. Ezek a gépek már nagy integráltságú integrált
áramköröket használnak. Erre a generációra jellemző, hogy a szoftvergyártás óriási méretűvé válik. A
szoftverek árai elérik, egyes esetekben meg is haladhatják a hardverét.
1973-ban megjelent a merevlemez, a „winchester”, amit az IBM a 3340-es modelljében használt.
1974-ban az Intel bemutatja a 8080-as, 8 bites mikroprocesszort, amelyet számos személyi számítógépben használnak. 1981-ben a Commodore bemutatja az első házi számítógépet, amelyet több mint
egymillió példányban adnak el. A személyi számítógép piacra betör az IBM. 1989-ben az Apple bemutatja a régóta várt hordozható Macintosh-t, a Poqet pedig az első zsebben hordozható MS-DOS
operációs rendszerrel rendelkező számítógépet. A Grid létrehozza a laptop számítógépet. Az elemmel
is működő notebook számítógépet, amelyben merev- és hajlékonylemez is van, Compaq's LTE és
LTE/286 néven forgalmazzák. 1990 az az év, amikor az IBM piacra dobja a PS/1-et, amelyet otthoni
és munkahelyi irodák számítógépeként reklámoz. A Microsoft az IBM, Tandy, AT&T és más cégekkel együtt kidolgozza a szoftverek multimédiás alkalmazhatóságát.
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2.1.1.6. Tovább…
A további fejlődés egyik iránya, hogy párhuzamos és asszociatív működésű mikroprocesszorokat alkalmaznak. A problémaorientált nyelveket próbálják tökéletesíteni, erre egy kezdeti kísérlet a Prolog
programozási nyelv.
A számítógépeket úgy tervezik, hogy minél több áramköri elemet szűkítsenek bele egyre kisebb
méretű mikrochipekbe, azonban ennek hamarosan elérjük a fizikai határait, ezért új gyártási módszerekre és működési elvekre van szükség. Napjaikban már fejlesztik az optikai számítógépet, aminek
lényege az, hogy nem elektromos, hanem sokkal gyorsabb fényimpulzusok hordozzák az információt.
Zajlik a kvantumszámítógép kutatása is.
Generáció

Hardver

Szoftver

Kezdetek

mechanikus majd
elektromechanikus alkatrészek

1.

elektroncső, lyukkártya

gépi kód

tranzisztor, mágnestár, mágnesszalag, mágneslemez

operációs rendszer, programozási nyelvek

integrált áramkör

grafikus megjelenítés

nagy integráltságú
integrált áramkör,
(világ)hálózat

felhasználóbarát
interfészek,
infokommunkáció

nagyon nagy integráltságú integrált áramkör, optikai körök, kvantumszámítógép

párhuzamos
működés

1950-es évek

2.
1960-as évek
első fele

3.
1960-as évek
második fele

4.
1970-es évektől

Tovább…
1990-es évektól

Változás
méret,
energiaigény,
költség

Példa

sebesség,
kapacitás
megbízhatóság

3. ábra: Számítógép-generációk

2.1.2. Neumann elvek
A számítógépek fejlődése természetesen nem egyik pillanatról a másikra valósult meg (ha egy kicsit
nyitottan szemléljük a fenti definíciókat, könnyű belátni, hogy már az ősember is használt informatikát), de ennek a hosszú folyamatnak az egyik mérföldköve volt NEUMANN János néhány tézise,
amelyben megfogalmazta, hogy véleménye szerint mi kell ahhoz, hogy egy elektrotechnikai eszköz
önálló működésre legyen képes. Ezeket az alapelveket nevezzük Neumann-elveknek, és azokat az
eszközöket, amelyek ezeket megvalósítják, számítógépeknek.
A NEUMANN-elvek (az elektronikus) számítógéppel szemben támasztott követelmény-rendszer):
1. Teljesen elektronikus működés. Ennek az elvek a megértéséhez azt kell szem előtt tartanunk,
hogy a korábbi számoló eszközökben valamilyen mechanikus szerkezet: fogaskerék, fogaslánc,
csúszóléc stb. vett reszt a műveletekben, amelynek elemei logikai áramkörök (a logikai alapműveletek: ÉS, VAGY, NEM elvégzésére képes elektronikus eszközök).
2. Kettes számrendszer használata a műveletvégzésben. Ez lényegében az elektronikus működés
„szükségszerű” velejárója: egy elektronikus rendszerben a kétfázisú állapotok fizikai létrehozásából adódik az információ egyszerű megkülönböztethetősége, legyen szó az elektromos áram
által okozott mágnesezettség létrehozásáról és megszüntetéséről, vagy a kettős fényvisszaverő
tulajdonság könnyű és gyors cseréjéről, és más fizikai megvalósításokról.

- 19 -

3. Tárolt program elve. Az adat és program a rendszerben azonos módon (és helyen) tárolódik: ez
a memória, amely azonos méretű és sorszámok alapján megkülönböztethető részekből (rekesz)
áll. Az adat és a program a rendszerbe történő bevitele után a vezérlőegység külső (emberi) beavatkozás nélkül képes a memória tartalmát elérni, a benne tarolt adatokkal a kijelölt műveleteket elvégezni: működése automatikus.
4. Soros utasítás-végrehajtás. A számítógép egy időben csak egyetlen tevékenységet hajt végre –
ez a Neumann-elvű gépek egyik legnagyobb hátránya, ugyanis párhuzamos működés mellett értelemszerűen lényegesen nagyobb teljesítmény lenne elérhető. Ne tévesszen meg senkit az, hogy
az általa ismert számítógép egyszerre több dolog elvégzésére is képes: ez csak látszólagos („virtuális”) párhuzamosság, ami az operációs rendszer működésének eredménye.
5. A számítógép rendelkezzen a következő funkcionális egységekkel:
a) vezérlőegység (CPU): rendszer-vezérlési feladatok, utasítások értelmezése és végrehajtása;
b) műveletvégző egység (ALU): elemi matematikai és logikai műveletek önálló elvégzése;
c) tárolóegység (memória): adatok és programok tárolása;
d) be- és kiviteli (azaz kommunikációs) egységek: amelyek révén a számítógépet használó ember kétirányú kommunikációt folytathat a számítógéppel.
A NEUMANN-elvek azon túl, hogy immár több mint fél évszázada változatlanul határozzák meg a
számítógépek felépítésének és működésének alapjait (ez meg akkor is igaz, ha a mai korszerű számítógépekben a fenti szerkezeti elemek nem különülnek el szükségszerűen egymástól: a CPU és az ALU
együttesen alkotja a processzort stb.), alapvető hatást gyakorolnak az informatika mértékrendszerére
is.
2.2. Hardver ismeret
Mint láttuk, az adat az információ megjelenésének formája. Az adatok feldolgozásának ma a számítógép az egyik leggyakoribb eszköze. Ebből a szempontból a számítógép működése – hasonlóan a többi
adatfeldolgozó eszközhöz illetve szervezethez – négy jól elkülöníthető szakaszra bomlik. Ezek az
adatbevitel (INPUT), a bevitt adatok feldolgozása illetve tárolása a későbbi adatfeldolgozáshoz, végül
az eredmény megjelenítése, az adatkivitel (OUTPUT).
Ha a fentiek alapján egy nagyon egyszerű modellt szeretnénk készíteni, a 4. ábrán láthatóhoz hasonló lenne. Vagyis egy olyan eszközről van szó, ami a bemeneti oldalon adatot fogad és a kimeneti
oldalon adatokat ad ki.

ADat

Számítógép

Adat

4. ábra: A számítógép használata

Mi haszna van akkor a számítógépnek? A számítógépes adatfeldolgozás során a bevitt „nyers” adatokból „finomított” adatok keletkeznek. A gép a nyers adatokat kiválogatja, sorba rendezi, új értékeket
számol ki, más formában (például grafikusan) jeleníti meg. Segítve ezzel a felhasználót, hogy az adatokból információt szerezzen. Fontos megjegyezni a „Garbage In, Garbage Out” elvet. Vagyis, ha a
számítógépbe hibás adatot táplálunk be, akkor a kinyert információ is hibás lesz!
Hardver alatt a számítógép fizikailag megfogható részeinek összességét értjük. Egy adott számítógép konfigurációjának nevezzük azoknak a hardverelemeknek az összességét, amelyekből felépül.
A manapság kapható számítógépek fő tulajdonsága a nyitott architektúra, ami azt jelenti, hogy a gép
megvásárlás után továbbfejleszthető, bővíthető alkatrészeinek egyszerű cseréjével vagy újabbak beépítésével.
A másik fő jellemző, hogy a személyi számítógépek zöme egymással kompatibilis. A kompatibilitás azonosságot jelent, két számítógép akkor kompatibilis, ha ugyanazok a programok változtatás
nélkül futtathatók rajtuk. Egy számítógép felülről kompatibilis egy másikkal, ha ez utóbbin futó minden program futtatható rajta, de ez fordítva nem igaz. A kompatibilis számítógépek esetében nem jellemezhetünk egy számítógépet egyértelműen egy adattal, mivel gyakorlatilag minden számítógép eltérő konfigurációjú, így az eladó már az árjegyzékben is feltünteti a gép főbb adatait.
A hardver eszközöket két csoportra bontjuk, a központi egységre és a perifériákra (5. ábra).
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Kommunikációs eszközök

Bemeneti
(input)
eszközök

Központi egység (CPU)

ALU

CU

regiszterek

Kimeneti
(output)
eszközök

memória

Háttértárak
5. ábra: A számítógép elvi felépítése

A központi egység feladatai a számítások végzése, a számítógép többi részének vezérlése és az
adatok tárolása a gép bekapcsolt állapotában. Az első két feladatot a központi feldolgozó egység végzi,
míg az utóbbit a központi tár látja el. A központi tár két részre tagolódik, a ROM-ra és a RAM-ra.
Fizikailag a központi egység a gép dobozában, az úgynevezett alaplapon helyezkedik el (6. ábra). Az alaplapon vezetékek sorozata köti össze a központi egység részeit. A gép többi eleme az alaplapon lévő csatlakozókhoz vezérlő kártyának nevezett áramkörrel csatlakozik.

6. ábra: Alaplap

A perifériák szerepe az adatok bevitele (beviteli (input) eszközök), megjelenítése (kiviteli (output) eszközök), az adatok és programok tárolása (háttértárak), valamint a számítógépek közötti kapcsolat biztosítása (kommunikációs eszközök).
A perifériák valamely vezérlő kártyához csatlakoznak, s az teremti meg a kapcsolatot a központi
egységgel. Ennek megfelelően a perifériák és a kártyájuk azonos szabványúak (figyelem – ez nem
jelenti azt, hogy azonos gyártótól származnának!), s a gép bővítésekor együtt cserélendők.
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Az asztali számítógépek (desktop) többnyire nem hordozhatók. Maga a számítógép „doboza”, a
ház többféle lehet: álló, azaz torony vagy fekvő. A hordozható számítógépek méretüktől függően lehetnek laptopok, notebookok, netbookok, pocket PC-k (PDA-k), tabletek. Az előzőeknél magasabb
kategóriába tartoznak a mainframe gépek, melyek igen nagy teljesítményűek, és több felhasználó egyidejű kiszolgálására is alkalmasak.
A központi feldolgozó egység (CPU – Central Processor Unit) részei az aritmetikai-logikai
egység (ALU – Arithmetic and Logic Unit), amely a számításokat végzi; a vezérlőegység (CU –
Control Unit), amely a számítógépet vezérli; és a regiszterek, amelyek azokat az adatokat tárolják,
amelyekkel az ALU illetve a CU éppen dolgozik.
A központi memória feladata a programok és az adatok tárolása a gép bekapcsolt állapotában.
Az itt elhelyezkedő adatok lényegesen gyorsabban érhetők el, mint a háttértárakon levők. A épp futó
programok is többnyire a memóriában hozzak létre és kezelik az adatállományokat. Működés szempontjából a memória két része a ROM és a RAM.
A ROM (Read Only Memory) csak olvasható memória, tartalmát a gép kikapcsolása után is megőrzi, ezért a gép működéséhez nélkülözhetetlen adatok és programok vannak benne. A ROM típusú
memóriák egyik fajtája az úgynevezett EPROM, ami speciális eszközzel írható illetve törölhető. A
ROM egy másik változata a flash-ROM, flash card, memóriakártya vagy EEPROM, melynek tartalma
elektromosan egyszerűen törölhető is, ám ez a törlés az íráshoz és olvasáshoz képest lassú. A hordozható számítógépekben, digitális eszközökben, tárként használják, mivel kisméretű, és nem tartalmaz
mozgó alkatrészeket.
A RAM (Random Access Memory) írható és olvasható memória, tartalmat kikapcsoláskor elveszti. Feladata adataink, programjaink működés közbeni tárolása. A RAM egyik fajtája a lassabb, de
olcsóbb DRAM, általában a számítógépek memóriáját ez alkotja. A gyorsabb, de drágább SRAM-ot
inkább gyorsítótárként (cache) használják.
A leggyakoribb beviteli eszköz a billentyűzet (keyboard, tasztatura). Az alfanumerikus karakterek gombjai mellett vezérlő-billentyűket is tartalmaz, melyek a számítógép számára közvetlen vezérlőjeleket küldenek. A fizikai megvalósítását tekintve egy kapcsolósorozat. A számítógép csak azt érzékel, hogy melyik sor hányadik billentyűjét nyomták meg. Arról fogalma sincs, hogy a billentyűzetsapkára milyen karakter van gravírozva. Azt, hogy a billentyű lenyomásakor milyen jel látszik majd a
képernyőn az operációs rendszer olvassa ki egy táblázatból.
A grafikus felhasználói felület használatát nagyban megkönnyítik a különféle mutatóeszközök,
mint például az egér, trackball, touch pad, érintő-képernyő stb. Ezek közös jellemzője, hogy a fizikai
eszköz mozgatása, manipulálása a képernyőn egy speciális jelet, a grafikus kurzort mozgatja. Ezek
relatív mutató eszközök, vagyis nem az eszköz abszolút pozíciója, hanem az elmozdulás vektora a
fontos.
Egyéb adatbeviteli eszközök:
 Botkormány (joystick): főleg játékeszköz.
 Fényceruza: A képernyőn megjelenő adatok között választhatunk vele.
 Digitalizáló tábla: Egy toll mozgásának bevitelére szolgáló rajzeszköz. Az egérrel ellentétben
ez abszolút mutatóeszköz.
 Lapolvasó (scanner): Képek bevitelére szolgáló eszköz. A szkennerek a behelyezett lapról valamilyen képformátumban fájlt készítenek.
A monitorok az ábrákat (a szöveg is ábraként generálódik!) képpontokként (pixelekként) jelenítik meg. A képpontok száma a monitorok és monitor-vezérlő kártyák grafikus szabványától függ, az
VGA-sorozat monitorai esetén például: 640  480, a 800  600, 1024  768 stb. (7. ábra). A
640  480-as felbontás például azt jelenti, hogy a képpontok a képernyőn 640 oszlopban és 480 sorban
helyezkednek el. A megjeleníthető színek száma: 16, 256, 65 536 vagy 16,7 millió. Azt, hogy ezek
közül ténylegesen melyiket jeleníti meg, a vezérlő kártyától, és főleg az azon lévő memória nagyságától függ.
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7. ábra: Szabványos monitor-üzemmódok

Az adatok papíron történő megjelenítése mindig is nagyon fontos feladat volt. Ezt végzik el a
nyomtatók, idegen szóval printerek. Az idők folyamán sokféle nyomtatási eljárást dolgoztak ki, amelyek nagy része ma már muzeálisnak tekinthető (villanyírógép, margarétakerekes nyomtató, írószalagos illetve íróláncos nyomtatók, íróhengeres nyomtatók stb.). A ma legelterjedtebb nyomtatási eljárás
azon alapul, hogy egymáshoz közel lerakott pöttyökből „rajzolják ki” a látványt, ez a mátrixnyomtatás elve. Nagy nagyításban nézve az így keletkező pontok felismerhetők, ezek sokaságából alakulnak
ki a betűk.
A tűmátrix-nyomtató fejében tűk helyezkednek el. A papír előtt festékszalag van, a tűk a festékszalagon át a papírra ütnek (8. ábra). Ugyancsak pontokból rajzolódik a látvány a lézernyomtatóknál.
Egy forgó szelénhengerre lézerfény segítségével rajzolja fel a kívánt ábrát. Ahol lézerfény éri a hengert, ott a töltése megváltozik, így ide feltapad a speciális festékpor, melyet a henger átad az alatta
áthaladó lapnak. Végül a nyomtató fixáló része a festékport a lapra égeti 200-300°C-on.

8. ábra: Mátrixnyomtatás elve és egy lehetséges
megvalósítása: a tűmátrix nyomtató

A tintasugaras nyomtatókban a papír előtt – hasonlóan a tűmátrix-nyomtatóhoz – egy fej mozog,
ez rajzolja fel a papírra az ábrát. A fejben lévő fúvókák apró tintacseppeket lövellnek a papírra.
A mátrix elven működő nyomtatóknál a nyomtatási minőséget dpi-ben (dot per inch) adják meg,
ami az 1 inch (2,54 cm) hosszú szakaszon elhelyezett pontok számát jelenti. Egy középkategóriájú
nyomtató felbontása 600–1200 dpi.
A rajzgépeket, vagy más néven plottereket főleg mérnöki munkához használják. Egy írócsúcs xilletve y-irányban mozoghat egy papíron (síkplotter), így a ferde vonal x és y irányú vonaldarabkákból
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áll. Másik megoldás, hogy a papírt függőlegesen mozgatják, és a toll csak vízszintesen mozoghat
(dobplotter).
A hangkártya segítségével elektronikus formában rögzített hangot játszhatunk le. A mai hangkártyák általában a zenét hifi minőségben képesek visszaadni. Összeköthetők a számítógépben lévő
CD meghajtóval, így alkalmasak az audió CD-k közvetlen lejátszására is.
A merevlemez (Hard Disc Drive, HDD) is programjaink tárolására szolgál, az adatokat mágneses
elvén rögzíti. A winchesterekben több lemez van egymás felett, ezek közé nyúlnak be az író-olvasó
fejek. A fejeket a lemezek nagy sebességű forgatásakor kialakuló légpárna a lemezek fölött tartja, s így
azok nem érek hozzájuk. A fej és a lemezek távolsága nagyon kicsi, ezért a lemezeket légmentesen
zárt tokban tartják, hogy megóvják őket a különben bekerülő porszemek okozta sérülésektől (9. ábra).

9. ábra: HDD felépítése

Az optikai táraknál lemezek írása vagy olvasása, vagy mindkettő optikai elven történik, erre lézerfényt használnak. A biteket egy tükröző felület „tárolja” (10. ábra). A két állapotot a tükröznem
tükröz fizikai jellemző jelenti. A CD (Compact Disc) meghajtók legfontosabb paramétere a sebessége,
melyet a hagyományos zenei CD lejátszók sebességének többszöröseként adnak meg. A CD ROM
csak olvasható, kapacitása kb. 650 MB. Az írható lemeznek két változata van, a csak egyszer irható,
CD-R jelzésű, valamint a törölhető és újraírható CD-RW jelzésű lemez.
A DVD-ROM (Digital Versatile Disc) a CD-ROM tovább fejlesztésének tekinthető, kapacitása
egyoldalas egyrétegű tárolási mód 4,7 GB, de a szabvány definiálja a kétoldalas két rétegben történő
adattárolást is, ebben az esetben a kapacitás 17 GB.

10. ábra: Optikai adattárolás

A számítógépek az úgynevezett portokon keresztül tartják a kapcsolatot a külvilággal, ezek a
számítógépen lévő szabványos csatlakozók. A soros port egy adatvonalon teszi lehetővé az adatáramlást, az adatok bitenként egymás után haladnak. A párhuzamos port esetében nyolc adatvonal van,
ezért gyorsabb az adattovábbítás, mint a soros portnál, az adatok bájtonként haladnak át a csatornán. A
soros és párhuzamos port „vetélytársa” az USB (Universal Serial Bus) port. Előnye, hogy lényegesen
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gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, a csatlakozón keresztül a kisebb fogyasztású perifériák áramellátása is megoldott, továbbá hogy az USB eszközök a gép bekapcsolt állapotában is csatlakoztathatók.
A kommunikációs portokon folytatott kommunikáció többféle lehet (11. ábra). Szimplex üzemmódban mindig csak egy meghatározott irányban folynak a bitek. Például az egér összekötő kábelében
mindig a központi egység fele haladó jeleket észlelhetünk. Félduplex üzemmódban kétirányú adatáramlás tapasztalható, de időben elválasztva. Például a számítógépet és a nyomtatót összekötő kábel
két irányban továbbít jeleket. A számítógépből a nyomtatandó oldal kinézetét leíró és a nyomtató vezérlését megvalósító impulzusok áramlanak, visszafele pedig a nyomtató saját állapotáról szóló üzenetek (papírhiány, festékhiány, papír-elakadás stb.) haladnak. Duplex üzemmódban egyszerre áramlanak a bitek mindkét irányban. Ilyen például a telefonbeszélgetés.

Adó

Vevő

Adó

Adó

Vevő

Vevő

Adó

Adó

Vevő

Vevő

11. ábra: Kommunikációs üzemmódok (szimplex, félduplex, duplex)

2.3. A számítógép-hálózatok
Sok helyen a számítógépek össze vannak kapcsolva egymással. Az ilyen számítógép-hálózatok előnyei az erőforrások (közös adatwinchester, nyomtató, plotter stb.) megosztása, a közös adatbázis (a
szétszórt, és nehezen frissíthető kis adatbázisok helyett), és a központi rendszerfelügyelet (belépési és
hozzáférési jogosultságok kezelése, szoftverek telepítése).
A számítógépeket a távközlésben szokásos eszközökkel (koaxiális kábel, telefonkábel, UTP kábel, üvegszál, műholdak stb.) kötik össze, sőt ezt gyakran a telefonhálózatot fenntartó társaságoktól
bérlik.
A hálózati eszközök (csomópontok) és az őket összekötő vezetékek minden esetben valamilyen
elvont formát alakítanak ki. A hálózat topológiáján a hálózati eszközök összeköttetésének rendszerét
értjük, azaz a hálózat egyes elemeinek az összekapcsolási módját, fizikai elrendezését. A topológiában
az elrendezési formákat mértani formákhoz hasonlítjuk, amelyek a következők (12. ábra):
 Sín topológia esetén a számítógépek összekötése sorosan, egyetlen kábel segítségével történik. Minden adat végigfut a teljes hálózaton. Előnye, hogy kevés kábelt igényel, tehát olcsó.
Hátránya, hogy a kábel meghibásodása az egész rendszert működésképtelenné teszi, és a hiba
megkeresése nehéz.
 A gyűrű topológia tulajdonképpen egy körbeépített a sín, azaz a kábel mentén a gépek körbe
vannak kötve. A kezdő- és végpont megegyezik. Előnye, hogy kevés kábelt igényel (olcsó), és
egyenletes a terhelése. Hátránya, hogy az adatforgalom lassú. Egyetlen gép, vagy vezeték
meghibásodása az egész hálózat működésképtelenségét okozza.
 A csillag topológiás hálózatban minden számítógép külön kábellel csatlakozik egy központi,
kiszolgáló géphez. Ennek a hálózati rendszernek az az előnye, hogy a sín topológiánál jóval
üzembiztosabb, hiszen egy esetleges kábelszakadás vagy géphiba esetén a többi gép tovább
tud működni. Hátránya: drágább a több kábelezés miatt.
 A fa topológia nem más, mint a csillag- és a síntopológiák együttes alkalmazása. Jellegzetessége, hogy minden számítógép csak egyetlen útvonalon érhető el. Ez egy hierarchikus elren-
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dezés. Hátránya: hogy a hálózat bármely pontján bekövetkezett hálózatos hiba miatt az alatta
található alhálózatok is kiesnek a rendszer működéséből.
A teljesen összekötött hálózat a legbiztonságosabb üzemmódú, de a kiépítése a sok kábel
miatt drága.

12. ábra: Hálózati topológiák

A számítógépek közötti adattovábbítás szabványát protokollnak hívjak. Természetesen a hálózat
méretétől, feladatától függően sokfele protokoll van. Ma a hálózatok leggyakrabban a TCP/IP protokollt használják.
Egy hálózat kialakításához tehát a következők szükségesek: értelmes feladat, aminek megoldása a
hálózat kialakítását igényli; hálózati kártyák az összekötendő számítógépekbe és vezetékek az összekötéshez; a hálózat megvalósításához esetleg további hardver eszközök; hálózati szoftverek, amelyek a
gépek közötti kapcsolatot biztosítják; emberek, akik tudjak használni (felhasználók) és üzemeltetni
(rendszergazda).
Az egy adott intézményen belül kialakított számítógépes hálózatot helyi hálózatnak (LAN =
Local Area Network) nevezzük. A legegyszerűbb helyi hálózathoz elegendő két gép összekötése a
soros vagy a párhuzamos porton keresztül. A peer to peer (gép-gép alapú) hálózatokhoz már hálózati
kártyák és kábelek is szükségesek, de ekkor a gépek egymás erőforrásait (winchester, nyomtató) is
használhatják.
A szerver-kliens hálózatok eseten a közös erőforrásokat önálló gép, a szerver kezeli, míg a szerver szolgáltatásait igénybe vevő többi gép a munkaállomás (workstation vagy kliens). A felhasználók
nem egyenrangúak, a folyamatos munka biztonságáért a rendszergazda (administrator vagy supervisor) felel. A legelterjedtebb szerver-kliens hálózatok szinte csak a TCP/IP (internet) protokollt használják. A szerver-kliens alapú helyi hálózat viszonylag költségesebb, de a szerver optimálisan tudja
kezelni a közös winchestert (fájl-szerver), nyomtatót (printer-szerver), széleskörű adatvédelmet valósíthat meg (kiterjedt titkosítási rendszerével), illetve lehetőséget tud biztosítani külső számítógépről
való belépéshez, megteremtheti a nagy területű hálózatokhoz való hozzáférést (internet).
A nagy területű hálózatok a helyi hálózatok világméretű összekötésével jöttek létre. A világon
sokféle nagy területű hálózat (WAN = Wide Area Network) létezik. A magáncégek által létrehozott
hálózatok kezdettől fogva üzleti célból működtek (Compuserve, America On Line, Prodigy stb.), jellemzőjük, hogy felépítésük hierarchikus, egy központi gép irányítása alatt állnak. Az internet eredetileg az úgynevezett akadémiai szféra (kutatóintézetek, egyetemek, főiskolák) intézményeit kötötte öszsze, és kutatási célokat szolgált. Ma már a kereskedelmi célú forgalom a meghatározó, egy magára
valamit is adó cég az interneten át is elérhető.
A hálózat fizikai megvalósításának elemei értelemszerűen a vezetékek, a gépekbe helyezett kártyák, amelyekbe a vezetékek becsatlakoznak, és azok a kiegészítő berendezések, amelyek a vezeté-
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kekben futó jel erősítéséhez (repeater), átalakításához (converter), megosztásához (HUB, bridge,
router) kellenek.
2.4. Az internet
Az internet elődje az USA Védelmi Minisztériuma által 1969-ben létrehozott ARPANET katonai kísérleti hálózat volt. Az ARPANET kialakításának fő szempontja az volt, hogy megbízhatóan működjön akár egy ellenséges atomtámadás után is: ezért nincs központi számítógépe. A hálózat leginkább
egy ország úthálózatához hasonló, ha valamely központ kiesik, az adatok más úton haladva jutnak
célhoz. Technikailag ezt úgy valósítják meg, hogy az adatokat csomagokra bontják, az egyes csomagok egymástól függetlenül haladnak a cél fele. A szabvány neve ma TCP/IP protokoll.
Ahhoz, hogy két számítógép között kapcsolat jöjjön létre, szükséges valamilyen módon az azonosításuk. Az interneten minden aktív hálózati eszköz egy egyedi számot – IP-címet – kap, amely egy 32
jegyű (IPv4-es szabvány) vagy 128 jegyű (IPv6-os szabvány) kettes számrendszerbeli szám. Amikor
két gép kommunikál egymással, akkor az IP cím alapján továbbítja az adatokat a két gép között a hálózat. Az IP cím a kettes számrendszerben nehezen kezelhető. Az IPv4-es címeket 4 db 8 bites részre
bontják, az egyes bájtokat pedig a 10-es számrendszerben írják fel (például: 193.225.93.1). Az IPv6-os
címeket szintén 4 részre bontják, és azokat tizenhatos (hexadecimális) számrendszerbe konvertálják át
(például: 3FFE:2F80:3912:1).
A felhasználó számára az IP-cím megjegyezhetetlen, ezért ezt egy szavakból álló, hierarchikus
felépítésű rendszerrel „elfedik”. Ezt a rendszert DNS-nek – Domain Name Service – nevezik. Ennek
alapján például a titanic.nyme.hu DNS név a következőt jelenti (hátulról előre haladva): a gép Magyarországon van (hu), a Nyugat-magyarországi Egyetemen (nyme), azon belül pedig a titanic nevet
viseli. A hálózat természetesen továbbra is az IP-címeket használja, a felhasználó által megadott DNS
nevet a szerverek konvertálják át az IP-címre és viszont.
A hu végződésű DNS neveket együttesen hu domainnek nevezik. Minden ország saját domainnel
rendelkezik, amely kétbetűs (de, hu, ro, au, at stb.), kivéve az Amerikai Egyesült Államokat, ahol a
domainek a fenntartó jellegére utalnak (gov: államapparátus; edu: oktatás; mil: hadsereg; com: profitorientált szolgáltató; org: nem profitorientált szolgáltató; net: hálózati infrastruktúra kezelésével
kapcsolatos szervezet). A listát az IPv6 szabvány bevezetésével egy időben további végződésekkel is
bővítették (info: felvilágosítás, információ; museum: múzeumok; name: magánszemélyek; travel:
utazás). Az új szabvány a nemzeti karakterek használatát is engedélyezi.
A hu domainen belül az intézmények, cégek saját domain nevet kérhetnek. Ennek kiadásáért egy
konkrét szervezet felel. Ilyen aldomainek például nyme.hu, sopron.hu stb. Természetesen az aldomainben további számítógépek helyezkedhetnek el, amelyek azonosításáért már az aldomain gazdája felel
(például titanic.nyme.hu, kursk.nyme.hu stb.).
Amikor egyik gépről egy másikra konkrét adatokat küldünk, az adatokat kezelő szoftverek magukat az adatokat fix hosszúságú részekre feldarabolják, és kiegészítő információkkal látják el: ki küldte,
ki a címzett, milyen adatok vannak benne, az átküldött információnak ez hányadik részlete, ellenőrző
adatok stb. Ez a TCP/IP protokoll TCP része (Transmission Control Protocol). Az így kapott csomagokat azután az operációs rendszer juttatja el a kártyáig, amelyek a kapott csomagokat továbbítják a
hálózat fizikai részén.

13. ábra: Csomagkapcsolás elve

A célállomáson az érkező csomagokat az operációs rendszer a kiegészítő információk alapján
összerakja, és tartalmától függően a megfelelő szoftverhez továbbítja (13. ábra). A célprogramot a
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csomagban lévő egyik azonosító az úgynevezett port alapján határozza meg az operációs rendszer,
például a http-protokoll portszáma 80, 81 vagy 8080, az ftp portszáma 21, a levelezésé a 25-ös stb.
Az internet nem egy konkrét hálózat, hanem alapvetően hálózatok hálózata. Ezek a hálózatok
vagy konkrét állami intézmények tulajdonában vannak, vagy kereskedelmi cégek magánhálózatai. A
rendszer működését szerződések biztosítják. A rendszer működése tehát széleskörű együttműködést
feltételez. Ha két számítógép-hálózatot össze kívánunk kapcsolni, akkor azt egy olyan számítógéppel
tehetjük meg, amely mindkét hálózatnak része. Az ilyen gépeket gateway-nek nevezik. A gateway
tehát az egyik hálózaton érkező csomagot a másik hálózatba emeli át. Ha a gateway több hálózatot köt
össze, nem mindegy, hogy a csomag merre folytatja az útját. Ilyenkor a küldő- és a célszámítógép
azonosítójának ismeretében egy, a gatewayen futó program dönti el a csomag továbbításának irányát.
Ezt a folyamatot routolásnak (útvonalválasztásnak), magát a routolást végző gépet pedig routernek
nevezik.

14. ábra: Számítógépes hálózat

Ha helyi hálózatunk közvetlenül kapcsolódik az internethez, annak gépei kívülről elérhetők, és
így azokon kár is okozható. Hasonlóan fontossá válhat, hogy a hálózat gépei ne érjék el az internet
valamennyi szolgáltatását. Ezt a problémát, a hálózatunkat a külső hálózattal összekötő gateway gépeken futó programok segítségével oldhatjuk meg, hiszen ez a gép továbbítja a csomagokat kifele illetve
befele. Az egyik legelterjedtebb megoldás a tűzfal (firewall), amely olyan programot takar, amely
csak bizonyos csomagokat enged át. A proxy a csomagok korlátozásán túl az átmenő adatokat ideiglenesen tárolja is, és így, ha ugyanazt az adatot a hálózatunkról később egy másik gép is kéri, a proxy a
saját tárából szolgálja ki a klienst (14. ábra).
Az internetes technológia lehetővé teheti cégek, intézmények belső információ-áramlásának egyszerűen kezelhető, gyors és áttekinthető megvalósítását. Ez a felismerés vezetett a virtuális magánhálózatok (VPN – Virtual Privat Network), illetve az intranetes hálózatok kialakításához. Az intranet
gyakorlatilag egy cég vagy intézmény belső hálózata, amely teljes egészében az internetes megoldásokat használja. Mivel zárt, ezért biztonságossá tehető, de mivel használata az internet szolgáltatásain
nyugszik, könnyen kezelhető. A VPN esetében a cég vagy intézmény ténylegesen az interneten át
valósítja meg, hogy egyes gépek kapcsolódjanak a belső hálózathoz (14. ábra). A külső felhasználó
egy már meglevő internetes hozzáférésen keresztül hoz létre egy védett (titkosított) kapcsolatot cégének szerverével. A továbbiakban úgy tud dolgozni, mintha az intézmény belső hálózatán, egy számítógép előtt ülne: például eléri saját dokumentumait, a belső nyomtatókat stb.

15. ábra: VPN (Virtual Private Network)
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2.5. Szoftverismeret
2.5.1. Számítógépek programozása
Az információink a kommunikációs protokollok biztosításával jutnak el egyik informatikai eszköztől a
másikig. Ezek az eszközök aztán valamit csinálnak az információval. Azt, hogy pontosan mit, azt
nyilvánvalóan az információt értelmező személy határozza meg, jelen esetben a hangsúly az automatizálhatóságon van. Algoritmusnak nevezzük valamely feladat megoldását eredményező, véges számú,
elemi (további műveleti részre már nem bontható) tevékenységek szabályokkal definiált sorozatát. Ha
egy algoritmusra a következő feltételek teljesülnek, akkor az az algoritmus gépesíthető:
 egyértelműen meghatározott kezdőtevékenységgel rendelkezik (azaz pontosan egy „eleje” van);
 determinisztikus és rendezett (minden egyes tevékenység elvégzése után egyértelműen meghatározható a következő – elvégzendő – tevékenység);
 véges számú lépésből áll;
 van legalább egy olyan tevékenysége, amelyet újabb tevékenység már nem követ (azaz van vége
– figyelem: amíg a kezdetre kikötés az egyértelműség, végállapotból több is lehet).
Az előző definícióból következik, hogy léteznek nem algoritmizálható feladatok is. Ezek a feladatok nem oldhatók meg számítógéppel – emberi elmét igényelnek, mivel az emberi agy képes nem
algoritmikus módon is „működni”.
Azt az információ-technológiai eszközt, amely képes az információ és a rajtuk műveletet végrehajtó algoritmusok tárolására és automatikus végrehajtására, számítógépnek nevezzük. A számítógép
által értelmezhető algoritmus neve program, a számítógépen tárolt és feldolgozott információ neve
(egyértelműen!) adat – ez a két komponens együttesen alkotja a számítógép szoftver rétegét.
2.5.2. Szoftvertípusok
A számítógépes programokat és adatokat szoftvernek nevezzük. A szoftvereket három fő csoportba
soroljuk: rendszerprogramok, fejlesztői környezetek és alkalmazói programok.
A rendszerprogramok a számítógép üzemeltetéséhez szükséges programok:
 Az operációs rendszerek végzik a többi program indítását, futtatását és az esetleges hibakezelést. Tartják a kapcsolatot a felhasználóval, biztosítják az adatok védelmét, a futó programok
közötti kapcsolatot. Operációs rendszer nélkül a számítógép nem használható. A PC-ken a
legelterjedtebb operációs rendszerek a Windows különböző változatai. A modern operációs
rendszerek általában egyszerűen kezelhető grafikus felhasználói felülettel (GUI = Graphical
User Interface) rendelkeznek (azaz menük, ikonok, jelölőnégyzetek stb. felhasználásával,
egérrel kezelhetők), ami lényegesen megkönnyíti a felhasználó munkáját. A hagyományos
operációs rendszerek parancsorientáltak, ekkor az operációs rendszert billentyűzetről, parancsok beírásával kezeljük.
 A rendszerközeli programok könnyebbé teszik az operációs rendszerek kezelését (Windows
Commander) vagy bővítik annak szolgáltatásait (WinZip, Norton Antivirus stb.).
 A hálózati programok gépek összekötését és együttműködését teszik lehetővé.
Az alkalmazói programok konkrét felhasználói területekhez kapcsolódó szoftverek, amelyek
egy-egy feladat vagy feladattípus elvégzéséhez készültek. Az alkalmazói programok lehetnek egyediek vagy általános célúak:
 Az egyedi programokat egy konkrét feladat elvégzéséhez írják, maximálisan az adott feladat
sajátosságaira koncentrálva. Mivel felhasználási területük szűk, csak kevés példányban adhatók el, ezért előállításuk költséges. Ilyen például egy adott banki rendszer.
 Az általános célú programok egy adott feladattípus teljes lefedéséhez készülnek. Hátrányuk,
hogy a felhasználók a funkciók jelentős részét nem fogjak kihasználni. A nagy példányszám
miatt viszont olcsók.
A szoftverbeszerzések alapkérdése minden esetben a „Vásároljunk vagy fejlesszünk?” (“Buy or
Make?”). Hogy dönteni tudjunk, össze kell vetnünk a szoftverrel kapcsolatos igényeinket a piacon
található termékeke szolgáltatásaival. A két szélső állapotot a 16.a. és a 16.b. ábra mutatja. Ha a két
halmaznak nincs közös része (16.a. ábra), akkor mindenképpen fejlesztenünk kell: vagy magunk írjuk
meg a szükséges programot, vagy egy szoftverfejlesztőre bízzuk.
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Ha az igényeink épp egybe esnek egy kész (általános célú) szoftver tudásával (16.b. ábra), akkor
azt kell választanunk. Tulajdonképpen a 16.e. ábrán bemutatott eset is kedvező, hiszen a kész szoftver
többet nyújt, mint amire szükségünk van, tehát minden problémánkat meg tudjuk oldani vele. A probléma ebben az esetben az, hogy olyan szolgáltatásokat fizetünk meg, amelyeket nem fogunk használni.

a)

b)

c)

f)

e)

16. ábra: Vásároljunk vagy fejlesszünk?
(felhasználói igény; program szolgáltatáshalmaza)

A 16.c. és a 16.f. ábrán bemutatott esetekben az igények és a szolgáltatások csak részben fedik
egymást, igénytöbblet jelentkezik. Ezekben az esetekben valóban alaposan meg kell fontolnunk a „Vásároljunk vagy fejlesszünk?” kérdést. Az igazi döntést abban az ügyben kell hoznunk, hogy az igényelt
szolgáltatástöbbletről le tudunk-e mondani. Minél nagyobb ez az igénytöbblet, annál inkább a fejleszszünk válasz lesz a döntés eredménye.
Ha a vásárlás mellett döntünk, és több szoftver is található a piacon, akkor megfelelő kritériumrendszer felállításával tudjuk a számunkra leghatékonyabb terméket kiválasztani. A döntésnél figyelembe veendő fontosabb szempontok:
 Modularitás. A modulokból felépített programrendszerek könnyebben igazíthatók a speciális
adottságokhoz, könnyebben változtathatók, bővíthetők
 Üzembiztosság. A program üzembiztosságát, megbízhatóságát a programhibák mellett meghatározza a program viselkedése és reakciója a hibahelyzetekben is.
 Kompatibilitás. A programcsomag többféle (hardver és) szoftverkörnyezetre átvihető, átszállítható (portábilis).
 Felhasználóbarátság. Könnyű kezelhetőség, egyértelmű programreakciók, helyzetérzékeny
súgó, dokumentáltság.
 Teljesítményigény. Elsősorban a központi tár iránti igény, és feldolgozási idő nagy mennyiségű input adatnál.
 Referencia helyek mennyisége és minősége.
 Beszerzési ár, üzemeltetési költségek.
2.5.2.1. Kész programok használata
Ha ma körülnézünk az interneten gyakorlatilag minden feladathoz kész programokat árulnak, vagy
esetleg ingyenesen letölthetők, így adott feladathoz célprogramok készítésére viszonylag ritkán van
szükség.
A szoftvereket folyamatosan fejlesztik, ugyanannak a programcsomagnak újabb és újabb verziói
jelennek meg. Egy adott termeket először tesztverzióban vagy béta-verzióban ismernek meg a felhasználók. Ezek meg nem teljes értékűek, a gyártó csupán szeretné leendő termékét megismertetni a potenciális felhasználókkal, és megkeresni a benne rejlő hibákat. A végleges termék első változata a
Terméknév 1.0 nevet kapja. A későbbiek során a kisebb változásokkal (apróbb javítások) megjelenő
termékek a Terméknév 1.1, Terméknév 1.2 stb. neveket kapják. A nagyobb változtatások (jelentősebb
javítások, új funkciók) pedig a Terméknév 2.0, Terméknév 3.0 stb. neveket.
A kereskedelmi szoftverek szellemi termékek, amelyben gyakran nagyon sok ember több éves
munkája fekszik, és a szerzői jog (© – copyright) által védettek. Illegális beszerzésük tehát etikai és
büntetőjogi vétség. A magyar jogszabályok szerint egy szoftver akkor legális, ha rendelkezünk a
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szoftver gyártójától származó licensszel, amelyben a gyártó feljogosít annak használatara, és tudjuk
igazolni annak származását, például számlával, szerződéssel, átvételi elismervénnyel. A licensz általában a szoftver egy gépre telepítését engedélyezi. Ha több gépen is használjuk, a gépek számának megfelelő licence szükséges.
A legálisan beszerzett szoftvereket érdemes regisztrálni. Ilyenkor a gyártó a program továbbfejlesztéséről és a bővítés lehetőségeiről értesít. A legálisan vásárolt szoftver licence többnyire feljogosít
arra, hogy a szoftver újabb továbbfejlesztett – upgrade – verzióját már kedvezményes áron szerezhessük be.
Nyilvános hozzáférésűek, azaz ingyenesek, de a szerzői jog által védettek a freeware szoftverek,
mint például a Microsoft Internet Explorer – mely szabadon letölthető és használható, de nem terjeszthető. Szintén szabadon tölthetők le a shareware programok, de ezek többnyire csak adott ideig vagy
csak adott célra (például nem üzleti célra) használhatók ingyen, egyébként meg kell őket vásárolnunk.
A nyílt forráskódú (open source) programok bármilyen célra szabadon felhasználhatóak, és szabadon módosíthatóak.
A legelső széleskörű copyleft mozgalom az 1983-ban indított GNU Project volt. A mozgalom –
amiből két évvel később a Szabad Szoftver Alapítvány (Free Software Foundation) lett – egy GPL
(General Public License) nevű általános felhasználási szerzőssel biztosította a felhasználókat, hogy
nem fog egy sor a műhöz fűződő jogával élni, és felajánlja művét a publikumnak avval a feltétellel,
hogy ugyanilyen restrikcióval fogják felhasználni azt. Tehát nem egyszerűen közkincsbe adják a szerzők a művüket, hanem olyan licenszvariánsokkal látják el, ami a kedvez a széleskörű kollaborációnak.
Az ez alatt a jelzés alatt terjesztett szoftverek egyrészt ingyenesen letölthetőek, másrészt pedig a forráskódjuk nyílt, így bárki módosíthatja vagy felhasználhatja azt. Ennek az az értelme, hogy az egyre
bonyolultabb programok kódjába, egyre több hiba kerül, ha mindenki ellenőrizheti ezt a kódot, akkor a
„több szem többet lát” logikája alapján hamarabb kiszűrhetőek a kritikus hibák. A szabad felhasználásnak pedig az a jelentősége, hogy nem kell mindenkinek a nulláról indulnia, ha egy új programot
készít, ez azért nagyon fontos, mert ma már a bonyolultabb programokat, (például egy operációs rendszert) sok ezer emberóra munkával készítik a vállalatok, ami rendkívül nagy befektetés, ezért egyre
gyakrabban élnek, például a szórakoztató elektronikai óriáscégek is a szabad szoftverek kódjaival és
erre építenek rá. Ez az oka annak, hogy a szabad szoftver az elmúlt években sose látott népszerűségnek örvend: a világon egyre több állami adminisztráció tér át szabad szoftverre.
2.5.2.1. Programok fejlesztése
A fejlesztői környezetek segítségével új programokat írhatunk. Ilyen esetben speciális, úgynevezett
programozási nyelven (C, C++, C#, Visual Basic, Pascal, Delphi, Java, Clipper stb.) kell leírnunk a
program működését.
A programozási nyelv a számítástechnikában használt olyan, az ember által olvasható és értelmezhető utasítások sorozata, amivel közvetlenül, vagy közvetve (gépi kódra fordítás után) közölhetjük
a számítógéppel egy adott feladat elvégzésének módját.
Az első számítógépeket még gép kódban programozták. A gépi kód valójában nem nyelv, mivel
az a gép számára közvetlenül értelmezhető kettes (bináris), nyolcas (oktális) vagy tizenhatos (hexadecimális) számrendszerben megadott adatsort jelenti. A gépi kód az egyetlen „nyelv”, amit a számítógép központi parancsvégrehajtó egysége, a processzor megért, ezért minden. Ezek az utasítások csak
egy processzortípusra vonatkoznak, és azon belül is generációnként változhatnak (az újabb processzorokban az előzőnél több utasítás szokott lenni). Az egyes processzortípusok utasításkészletei egymással egyáltalán nem kompatibilisek. Ez azt jelenti, hogy egy másik processzorra készített programot
nem tudnak végrehajtani. A gépi kódban megírt programok nem hordozhatók.
A gépi kódhoz legközelebb álló programozási nyelv az assembly. A „közel állás” itt azt jelenti,
hogy az assembly utasításokból álló program és a gépi kódú lefordított program között a legnagyobb a
kölcsönösen egyértelmű megfelelés, vagyis az assembly utasítások, programsorok nagy részéhez egy
gépi kód csoport tartozik, és ez igaz fordított irányban is. A hordozhatóságra ugyanaz a kitétel vonatkozik, mint a amit a gépi kódnál leírtam. A könnyebbséget az jelenti, hogy a programok utasításait
nem számkódokkal, hanem könnyebben megjegyezhető alfabetikus mnemonikokkal kell leírni.
A valódi programozási nyelvek (régebbi elnevezése szerint magas szintű nyelvek) esetén valamilyen absztrakció segítségével az emberi logikához vagy a problématérhez közelebb eső nyelven
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fejezzük ki a programunkat. Általában angol szavakat (vagy rövidítéseket) használnak a műveletek
megjelölésére.
A 17. ábrán ugyanannak a feladatnak a megoldását láthatjuk különböző programozási nyelveket
felhasználva. A feladat roppant egyszerű: egy n elemű, egész számokból álló halmaz páratlan értékű
elemeinek összegét keressük.

17. ábra: Programozási nyelvek

A programozási nyelveknek van némi közös jellemzőjük Ez abban áll, hogy van egy szótáruk
szavakkal, számokkal és más szimbólumokkal. Ezek együttes neve token (token = jel). Ezek a jelek
egy, a mondattal analóg nagyobb szerkezetbe, utasításba fűzhetők össze. A jelek egy része rögzített
jelentésű kulcsszó, másokat a programozó határoz meg. Egyes jelek igékként, mások főnévként, módosítóként vagy elválasztójelként viselkednek. Egy programozási nyelv mondatai általában vagy deklarációk, vagy utasítások. A deklaráció meghatározza, hogy egy adott dolog micsoda, mit jelent és
milyen a szerkezete. Az utasítás az algoritmus egy részét adja meg, megad valamilyen elvégzendő
műveletet. Az utasítások a legtöbb esetben felszólító formájúak: igével kezdődnek, amelyet tárgy vagy
módosító szó követ. Minden programozási nyelvnek éppúgy, mint a beszélt nyelveknek megvan a
maga megkülönböztető nyelvtana (nyelvtan = szintaxis; ha a nyelvtani szabályok ellen vétünk, akkor
szintaktikai hibát [angolul: Syntax error] ejtünk: a gép számára érthetetlen módon fogalmazzuk meg
gondolatunkat, az adott nyelv szabályait figyelembe véve értelmetlenséget közöltünk) és a gondolatok
kifejezésének rá jellemző módja.
Az 17. ábrából látható, hogy ugyanarra a problémára több programozási nyelven is írható program. A programok hossza viszont eltérő lesz, mert a programozási nyelvek más-más problématípust
előtérbe helyezve, más-más alapfilozófiából kiindulva épülnek fel. Ha egy algoritmus az adott nyelvhez közeli problématípust old meg, akkor az elkészült program tömörebb, elegánsabb lesz.
Pár bekezdéssel előbb említettem, hogy a gépi kód az egyetlen „nyelv”, amit a számítógép központi parancsvégrehajtó egysége, a processzor megért, ezért minden programozási nyelvet gépi kóddá
kell alakítani ahhoz, hogy a program végrehajtható legyen. Ezt az átalakítást végzik a fordítóprogramok (compiler) illetve az értelmezők (interpreterek).
A compiler a programozási nyelven megírt és eltárolt forrásprogramból több lépésben egy végrehajtható (gépi kódú) programot generál, amit szintén egy fájlban helyez el. Ez a futtatható fájl a későbbiekben bármikor elindítható a compiler „közreműködése” nélkül.
Az interpretálás esetén nem keletkezik futtatható program. Ebben az esetben a program futtatásához mindig kell az értelmező is. A forrásprogramot az értelmezőbe töltjük be, és az soronként hajtja
végre az utasításokat.
Hogy egy programozási nyelvet miként valósítanak meg, compilerrel vagy interpreterrel, az a
programozási nyelv logikájától függ. Vannak olyan nyelvek, amiket csak értelmezővel, vannak olya-
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nok, amiket csak compilerrel lehet implementálni, és vannak olyanok is, amelyekhez értelmezők és
fordítók is készíthetők.
2.5.2.2. Adatbáziskezelők
Az első számítógépeket matematikai feladatok megoldására készítették, de már az 1960-asévek elejétől a számítógépes alkalmazások nagyobbik részét az adatfeldolgozás tette ki. Az adatbázis-kezelés a
számítógépek leggyakoribb alkalmazási területének tekinthetők.
Ha adatainkat számítógéppel akarjuk feldolgozni, akkor azokat el kell helyeznünk valamilyen
háttértárolón. Az adathordozón elhelyezett adatállomány egy összefüggő adathalmazt tartalmaz. Az
adatfeldolgozás őskorában minden állományhoz külön kellett készíteni programot, amely ezt az állományt kezelni tudta. Minden program csak a saját adatait tudta használni, így azokat az adatokat, amelyek több alkalmazásnál is szerepeltek, több állományban is rögzíteni kellett. Ez a helypazarláson kívül a hibalehetőségeket is megnövelte. Az adatbázis-kezelő programok segítségével rninden adatot a
lehető legkevesebb helyen tudunk tárolni. Az adatbázis-kezelő saját logikája szerint tartja nyilván az
adatokat, ezt nekünk nem kell ismernünk, hogy dolgozni tudjunk vele. Az adatbázis-kezelők érdeme,
hogy az egyes állományok szerkezetüktől, méretüktől és tartalmuktól függetlenül, egységes módon
kezelhetők.
Adatbázison adott formátum és rendszer szerint tárolt adatok együttesét értjük. Az adatbázis
gyakran szöveges (karakteresen leírt) információt tárol, mégis lényegesen különbözik a szöveges dokumentumok felépítésétől. Amíg ugyanis azoknál a forma, addig az adatbázis esetén a tartalom a fontos: az adatbázis-kezelő keveset törődik a tárolt információ megjelenési formájával, az adatok közötti
kapcsolatok kódolására helyezi a hangsúlyt.
Az adatbázis-készítés (adatmodellezés) alapfogalma az egyed. Egyednek (entitásnak) nevezünk
egy, a valós világban létező dolgot, amit tulajdonságaival jellemzünk. Tulajdonságnak (attribútumnak)
nevezzük az egyed egy jellemzőjét. A tulajdonságokat úgy kell megválasztanunk, hogy azok között
legalább egyen egy olyan kombináció, ami az egyedet egyértelműen meghatározza. Ezt a tulajdonságot (vagy tulajdonságkombinációt) azonosítónak vagy kulcsnak hívjuk, míg a többi a leíró attribútumok közé sorolandó. Az egyedek definiálása után meg kell határozni azt is, hogy ezek milyen módon kapcsolódnak egymáshoz. A valós világot egyedekkel, tulajdonságokkal és kapcsolatokkal leíró
modellt egyed-kapcsolat modellnek nevezzük.
Az egyed-kapcsolat modell szemléletesen leírja a valós világ dolgait és kapcsolatait, de nem ad
támpontot arra, hogy mindezt hogyan képezzük le számítógépes adatszerkezetre. A gépi adatkezelés
története során négy olyan adatmodell alakult ki, amelyek már a gépi adatstruktúra alapelveit is meghatározzák. Manapság a számítógépes adatkezelő rendszerek az 1980-as évektől a relációs adatmodellt
használják.
A relációs adatmodellt 1970-ben definiálta E. F. CODD amerikai matematikus. Lényege, hogy az
egyedeket, a tulajdonságokat és a kapcsolatokat egyaránt adattáblák segítségével oldják meg. Az adattábla – mint minden táblázat – sorokból és oszlopokból áll. Egy egyedet egy sorban képezünk le. A
tábla sorát rekordnak nevezzük, amely annyi mezőből áll, ahány tulajdonsága van az egyednek, ahány
oszlopa van a táblának. Az egyes mezőkbe csak elemi adatok írhatók be, vagyis felsorolások, összetett
struktúrák nem alkalmazhatók. A leggyakoribb esetben több adattábla együttesen alkotja az adatbázist,
amely egy teljes jelenségkör komplex leírására alkalmas. Az adattáblákat úgy kell kialakítani, hogy az
adatbázisban minden szükséges adat csak egyszer szerepeljen, vagyis a redundancia minimális – lehetőleg zérus – legyen, és ne szerepeljen benne olyan levezetett (másodlagos) érték, amelyek az elsődleges adatokból levezethető, kiszámítható.
A 18. ábrán egy nagyon egyszerű példát láthatunk relációs adatbázisra. A példa egy könyvtári
kölcsönzést segítő alkalmazást mutat be. Külön táblázatban találhatók a könyvek leírása (Konyv), az
olvasók adatai (Olvaso) és az egyes kölcsönzések nyilvántartása (Kolcsonzes). A három táblából
úgy csinálunk adatbázist, hogy a megfelelő tulajdonságok mentén összekapcsoljuk őket. A kapcsoló
tulajdonság csak olyan lehet, ami az egyik táblában azonosító (az ábrán kulccsal ( ) jelölve), a másikban viszont leíró attribútum. A kapcsolat felépítése után a táblák már „tudnak egymásról”, és „tudnak
együtt dolgozni”.
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18. ábra: Példa relációs adatbázisra

A Microsoft Office programcsomagban az Acces adatbázis-kezelővel találkozhatunk. Nagy teljesítményű szerver gépeken elterjedten alkalmazzák a többfelhasználós, nagy adatbiztonságot nyújtó
Oracle rendszert vagy a Microsoft SQL serverét, míg a világ legnagyobb adatbázisait jellemzően az
IBM DB2 nagygépes rendszerére bízzák, de nem szabad megfeledkeznünk a szabad szoftver kategóriába tartozó MySQL rendszerről sem.
A sokféle rendszernek van egy közös nyelve, az SQL. A mozaikszó jelentése: Structured Query
Language, azaz strukturált lekérdező nyelv. A nevében csak az adatbázisok lekérdezésére utal, de ez
félrevezető. Az SQL-nyelv segítségével az adatbázis felépítési sémája is megadható, és az aktualizálások is elvégezhetők. Az SQL egy olyan számítógépes nyelv, amelynek segítségével lényegében angol
nyelvű mondatokban intézhetünk kérdéseket az adatbázis-kezelő rendszerhez. A 17. ábra adatbázisát
felhasználva
a) SELECT Nev,Cím,Beiratkozas_datuma
FROM Olvaso
ORDER BY Beiratkozas_datuma DESC;
parancs az Olvaso adattáblát felhasználva a beiratkozásuk dátuma szerint csökkenő sorrendben kiírja az olvasóknak nevét, lakcímét;
b) SELECT Szerzo,Cim,Hely
FROM Konyv
WHERE Cím LIKE "adatbazis-kezeles";
parancs a Konyv adattáblát felhasználva kilistázza azon könyvek fontosabb adatait (szerző, cím,
könyvtári polc), amelyeknek a címében előfordul az adatbázis-kezelés szó;
c) SELECT Nev,E-mail,Olvaso.Cim,Konyv.Cim,Kolcsonzes_lejarata
FROM Kolcsonzes, Konyv, Olvaso
WHERE Kolcsonzes_lejarata<Today()
AND Kolcsonzes.Olvasojegy_szama=Olvaso.Olvasojegy.szama
AND Kolcsonzes.Leltari_szam=Konyv.Leltari_szam
ORDER BY Nev;
parancs mindhárom adattáblát (Kolcsonzes, Konyv, Olvaso) adattáblát felhasználva (hiszen a
szükséges adatokat „szétszórtuk”, nem egy táblában vannak) kilistázza azon olvasók nevét, elérhetőségét (lakcím, telefon, e-mail) és a kikölcsönzött könyv(ek) címét, amelyeknél lejárt a kölcsönzési határidő – a lista az olvasók neve szerint rendezett. Figyelni kell arra, ha az adattáblákban van
ugyanolyan nevű tulajdonság (például a Cim, ami a lakcímet és a könyv címét jelenti), akkor az
egyértelműsítés céljából a tulajdonság nevét a tábla nevével minősítjük (Olvaso.Cim,
Konyv.Cim).
Az 1990-es évek közepétől elterjedt egy új módszer a számítógépes adathalmazban lévő összefüggések vizsgálatára, az adatbányászat Az eljárás a mesterséges intelligencia számítástechnikai potenciálját felhasználva foltárja a nagy adattömegben rejlő összefüggéseket. Módszerei közül sok a
statisztika területéről származik; a két terület eszköztára között azonban jelentős különbség van. A
matematikai statisztika ugyanis mintákból következtet az eredeti halmaz tulajdonságaira, azaz csak
egy részt vizsgál meg az alaphalmazból. Ettől eltérően az adatbányászat képes az összes adatot, azaz a
teljes adatbázist elemezni. Másrészt a statisztika hipotézisek tesztelésére szolgál, tehát valamilyen, az
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adatbázison kívüli információra alapozva építi fel a föltételezését. Ezzel szemben az adatbányászat
módszereivel olyan összefüggések, alakzatok deríthetők fel, amelyről azelőtt fogalmunk sem volt.
2.5.2.3. Vírusok, vírusvédelem
A vírusok károkozás céljára létrehozott, önreprodukáló (tehát szaporodni képes) programok. A vírusok létrehozásának célja lehet idegen számítógépes erőforrások illegális igénybe vétele, adathalászat,
konkurens cég vagy politikai irányzat adatainak, programjainak megsemmisítése, vagy egyszerűen
bizonyítási kényszer, bosszú stb. A vírusok hatása lehet bizonyos fájlok letörlése, hardveres károkozás, érzékeny adatok illegális továbbítása, adatsorok módosítása, hamisítása, gépünkről induló e-mail
áradat stb.
Vírusok csoportosítása:
 BOOT vírusok: mágneses adathordozó tartalmaz egy boot szektor nevű részt, amely az operációs rendszer indításához szükséges, s akkor is jelen van, ha az adott lemez nem tartalmazza az
operációs rendszert. Ha a vírus ezt a részt támadja meg, egy bent felejtett floppy esetén is képes aktivizálni magát.
 Appendelő vírusok: A futtatható állományokhoz (EXE, COM) fűzik hozzá magukat, s az ilyen
fájlok indításával aktivizálódnak.
 Trójai falovak: Hasznos programnak álcázott pusztító célú programok.
 Férgek: Általában nem szaporodnak, hanem az adott rendszer adatainak (például rendszergazda jelszava) megszerzése a céljuk. Működésük során rejtve maradnak, feladatuk elvégzése
után gyakran megsemmisítik önmagukat.
 Makróvírusok: Bár a legtöbb program, így például a Microsoft Office is nagyon sok szolgáltatást tartalmaz, előfordulhat, hogy az adott cégnél olyan funkcióra van szükség, amely nem áll
rendelkezésre. Ilyenkor egy programozó az adott alkalmazást bővítheti új funkcióval, az így
készített program az úgynevezett makró, mely a dokumentumokkal együtt vihető át az egyik
gépről a másikra. Természetesen a makrók is lehetnek pusztító szándékúak és önreprodukáló
képességűek. Ebben az esetben beszélünk makróvírusokról.
Az igazan veszélyes vírusok az interneten át terjednek, ezek veszélyessége a gyors elterjedés. Egy
levélhez csatolt makró a felhasználó címlistájában szereplő valamennyi címre elküldheti magát, ezzel
egyrészt villámgyorsan terjed, másrészt a hirtelen generált hatalmas levélforgalom megbéníthatja az
internet-szolgáltató működését.
A vírusok elleni védekezés többrétű. Nagyon sok freeware illetve shareware program tölthető le
az internetről, szerezhető be ismerősöktől. Ilyen esetekben fontos azok ellenőrzése. Lehetőség szerint
csak megbízható forrásból szerezzünk be programokat. Időnként hajtsunk végre minden meghajtónkon
vírusellenőrzést! Rendszeresen frissítsük a vírusirtó programjainkat!
A vírusirtó programok általában úgy működnek, hogy a már ismert vírusok kódjának jellegzetes
részeit keresik az általunk kijelölt meghajtókon, fájlokban. Ezt az adatbázist folyamatosan frissíteni
kell, különben az újabb vírusokat nem ismerik fel. A felismert vírusok a megfertőzött fájlokból nem
mindig távolíthatók el, ilyenkor a vírusirtó azt karanténba mozgatja vagy törli. Az úgynevezett rezidens vírusirtó programok folyamatosan a memóriában tartózkodnak, és valamennyi fájlműveletet ellenőriznek.
2.6. Adatok a számítógépben
2.6.1. Az analóg és digitális mennyiségek
Az analóg mennyiség értéke tetszőleges lehet, a számegyenesen bármilyen értéket felvehet. Ilyenek a
súly, tömeg, magasság, idő stb. Egy mennyiség digitális, ha csak véges sok, előre meghatározott értéket vehet fel. Például: a gyerekek száma (nincs 1,41 db gyerek), a cipőméret (van 42,5-es, de nincs
42,515-ös) stb.
Technikailag a bináris digitális jelek kezelése a legegyszerűbb, mivel ilyenkor csak két állapot
van (például: van áramnincs áram; a feszültség 5 V0 V). Ha a jelek továbbításkor valamilyen
mértékben torzulnak, az eredeti érték még többnyire helyreállítható. Például ha a két lehetséges fe-
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szültségérték 5 V és 0 V, de egy 0,6 V – 4,3 V – 0,8 V – 4,7 V jelsorozat érkezik, akkor ezek eredeti
értéke egyértelműen: 0 V – 5 V – 0 V – 5 V.
A digitális mennyiségeket a lehetséges értékek száma alapján csoportosíthatjuk. A decimális
mennyiségnél tíz lehetőség van, ilyen például a tízes számrendszer, ahol a számjegyek 0-tól 9-ig terjednek. A számítógépek szempontjából fontos bináris mennyiség csak kétféle érteket vehet fel, ilyenek: igennem, férfinő, , kapcsoló be illetve ki állapota vs. stb. Szokványos jelölése:
10.
A körülöttünk lévő világ észlelhető, mérhető értékei általában analóg értékek. Ha ezeket számítógéppel szeretnénk feldolgozni, akkor át kell alakítanunk digitális formátumra, ez a folyamat a digitalizálás. A digitalizálás két lépcsőből áll: mintavételezés és kvantálás. Mintavételezéskor előre meghatározott időközönként megmérjük a tárolni kívánt értéket. A kvantálás alatt ezt a megmért értéket a
számítógép által ábrázolható véges készlet értékeire kerekítjük (19. ábra).

19. ábra: Analóg és digitális jel
Az ábrán egy nap hőmérsékleti adtainak lefutása látható. A digitalizáló eszköz
óránként mért és csak egész értékeket tudott meghatározni.

A digitális jelsorozat annál inkább megközelíti a valóságot, minél kisebb a mintázások közötti
időtartam (vagyis minél több érték van az x tengelyen), és minél kisebb a kvantáláskor a kerekítés
(vagyis minél több érték ábrázolható az y tengelyen). A valóság nagyobb pontosságú mérése nagyobb
számítási teljesítményt, energiát és az digitalizálás utáni tárolás viszont nagyobb területet igényel.
2.6.2. Kódrendszerek
A bit (illetve bájt) alapú adattárolásnak (pontosabban a kettes számrendszer kizárólagosságának) van
egy másik hatása is: gondoljuk csak el, hogy hogyan magyarázzuk el a számítógépnek, hogy 29? Az
ötlet egyszerű: váltsuk át kettes számrendszerbe (11101), és kész. Rendben, működik. És hogy taroljuk le a 99029-et? Az átváltással itt sincs gond (11000001011010101), azonban a 299 kettes számrendszerbeli alakja hosszabb, mint 8 jegy (azaz 1 bájt, márpedig az előbb leszögeztük, hogy a memória
bájtokat tárol). És a gondok csak fokozódnak, ha az is felmerül bennünk, hogy hogyan tároljuk le azt a
szót, hogy ALMA? Ezt át se lehet váltani kettes számrendszerbe...
2.6.2.1. Logikai adatok tárolása
A számítógépben a legkisebb adategység a bit, bitek kezelésére a matematikai logikát használjuk. Ennek jellegzetessége, hogy az állítások jelölésére szimbólumokat használ, így azok tartalma lényegtelen, csupán az a fontos, hogy az állítás igaz vagy hamis. Ezt az állítás logikai értékének nevezzük. Természetesen csak olyan állításokkal foglalkozunk, amelyekről egyértelműen eldönthető a logikai értékük. A logikai értékek jelölése:
 igaz = i = 1 = true = .T.
 hamis = h = 0 = false = .F.
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A logikai állításokkal végzett műveleteket (tagadás, két állítás összekapcsolása kötőszavakkal)
logikai műveleteknek nevezzük. A legfontosabb logikai műveletek:
 A tagadás (negáció) alkalmazásakor egy állítás logikai értéke az ellenkezőjére változik. Jele:
NEM = NOT = .
 Az ÉS művelet (konjunkció) két állítás összekapcsolása az ÉS kötőszóval. Az összetett állítás
akkor és csak akkor igaz, ha mindkét állítás igaz. Jele: ÉS = AND =  = &.
 A megengedő VAGY (diszjunkció) két állítás összekapcsolása a VAGY kötőszóval. Az öszszetett állítás akkor és csak akkor hamis, ha mindkét állítás hamis. Jele: VAGY = OR =  = |.
A fenti definíciókat az úgynevezett igazságtáblákban is ábrázolni tudjuk (20. ábra):
A

B

AB

A

B

AB

A

A

hamis

Hamis

hamis

hamis

hamis

hamis

hamis

igaz

igaz

Hamis

hamis

igaz

hamis

igaz

igaz

hamis

hamis

Igaz

hamis

hamis

igaz

igaz

igaz

Igaz

igaz

igaz

igaz

igaz

20. ábra: Logikai műveletek igazságtáblái

Néhány példa logikai műveletekre:
 (2<3) értéke HAMIS, mert 2<3 logikai értéke IGAZ;
 (2<3)  (3>34) logikai értéke HAMIS, mert a második állítás HAMIS;
 (2<4)  (3<6) logikai értéke IGAZ, mert mindkét állítás IGAZ.
Bár a matematikai logika elméletinek és elvontnak tűnik, de a számítógépek használatában, adatbázisok elérésében alapvető jelentősége van. Nézzük a következő példát, mely a Nyugatmagyarországi Egyetem Központi Könyvtárának katalógusával folytatott „beszélgetést”1 mutat be. Az
on-line katalógus a http://lib.nyme.hu:8081/WebPac/CorvinaWeb címen érhető el. Először nézzünk
egy egyszerű keresést. Keressük mindazon könyveket, amelyeknek szerzőjeként Faragó neve van feltüntetve. A lekérdezésben a Farag% mintát adtam meg (21.a. ábra). Ezzel kerültem meg azt a problémát, hogy a szerzőt esetleg rövid o-val írták. A %-jel egy úgynevezett joker-karakter. A könyvtári
rendszerben a helyén bármilyen karakter állhat. A keresés eredményeként 252 rekordot találtunk. (Faragó-ként megadva a szerzőt ennél kevesebb tétel jelenik meg.)
Ezek után a Kőhalmy-ra, mint szerzőre vonatkozó kérdés 46 tétel adódik. Ha a két keresést az ÉS
művelettel kapcsoltam össze, akkor azokat a kiadványokat kapjuk meg, amelyeknél mindkét személy
szerepel a szerzők között. Esetünkben négy tételt adott vissza az adatbázis-kezelő (21.b. ábra). Ha a
két szerzőt a VAGY logikai művelettel kapcsoltam egymáshoz (21.c. ábra), akkor már jóval több,
pontosan 294 találatot kapunk, hiszen a VAGY művelettel azt mondtam, hogy a szerzők között mindegy, hogy melyik név szerepel, de legalább az egyiknek szerepelni kell. Ha utána számolok, akkor jól
dolgozik az adatbázis-kezelőnk, hiszen 252 Farag% és 46 K%halmy szerzőjű tételünk van. Ez összesen 298 címet jelent a katalógusban, de 4 olyan kiadvány van, amely mindkét szerző neve alatt is jegyezve van, tehát ezt a számot a végösszegből le kell vonnunk, tehát marad a 294.
2.6.2.2. Numerikus adatok tárolása
Természetesen a tárolt adatok a legtöbb esetben annál bonyolultabbak, hogy egyetlen biten tároljuk
őket, több bitet kell „összefognunk” és együtt kezelnünk. A számítógépek az adatokat – felépítésükből
következően – minden esetben kettes számrendszerbeli alakjukban (úgynevezett bináris kódban) tárolják. Ebből az következik, hogy a számítógép számára egy memóriarekesz tartalma bármi lehet: akár
szám, akár egy karakter sorszáma, akár egy számsorozat egyik eleme – a számítógép nem tudja, ezért
lényeges, hogy az adatokat feldolgozó programokat helyesen készítsük el, más szóval, a bitsorozatok
értelmezéséhez meg kell határoznunk, hogy milyen típusú adatot tároltunk el.

1

A lekérdezést 2013. augusztus 19-én végeztem el. Későbbi időpontban valószínűleg ennél több tétel jelenik
meg.
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a) find auth Farag%

b) find auth Farag% AND auth
K%halmy

c) find auth Farag% OR auth
K%halmy

21. ábra: Logikai műveletek használata
(Zárójelben a háttérben lefutó parancsokat adtam meg)

A számok esetében a tárolási mód a bináris kód:
 Fixpontos ábrázolás esetén megegyezik a szám kettes számrendszerbeli alakjával. Amennyiben a szám érteke olyan nagy, hogy egy bájton nem fér el a neki megfelelő kettes számrendszerbeli szám, akkor az egymást követő sorszámú rekeszekben tárolódik. Például fixpontos
ábrázolás esetén, ha a memória egyik rekeszébe a 99-es értéket írjuk be, akkor a rekesz tartalma 01100011 lesz. A fixpontos ábrázolás alapvetően két korlátozó tulajdonsággal rendelkezik: ábrázolási tartománya viszonylag kicsi és nem képes tárolni valós számokat.
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Lebegőpontos ábrázolás eseten megegyezik a szám kettes számrendszerbeli alakjának normálalakjával. Például lebegőpontos alakban a 99 értek tárolása helyett a 9,9101 felírási mód
egyes elemeit tároljuk, azaz a memóriarekesz(ek) tartalma a 99 és az 1 (amennyivel el kell
tolni tizedesvesszőt ahhoz, hogy az eredeti érteket megkapjuk) bináris kódja lesz. (Megjegyezzük, hogy a normálalak is kettes számrendszerben képződik és az eltolást is 2 hatvány
alakban kelt érteni. A példa csak az alapelv szemléltetését célozta!)
 BCD (binárisan kódolt decimális) ábrázolás esetén megegyezik a szám jegyeinek kettes
számrendszerbeli alakjainak sorozatával. Például BCD ábrázolás eseten a 99 minden egyes jegyét külön-külön tároljuk (az-az nem a szám értéke, hanem az „alakja” kerül eltárolásra): a
memóriában 00001001 00001001 lesz található.
A számítógép véges nagyságú memóriájának és a bináris (digitális) adatábrázolásnak több következménye is van.
A számok „viselkedése” megváltozik. Például az 1/5 könnyen leírható tizedes törtként, hiszen
(egyetlen tizedes jegyet tartalmazó) véges tizedes tört: 1/5 = 0,210. Azonban ha ezt átalakítjuk kettes
számrendszerbe egy végtelen szakaszos kettedes törtet kapunk: 1/5 = 0,210 = 0,001100110011…2.
A számítógép képernyőjén megjelenő szám nem csak önmagát jelenti, hanem a környezetében található összes többi számot is. A normál matematikában bármely két szám között végtelen sok szám
létezik. Gondoljuk csak meg. A számegyenesen két szám kijelöl egy szakaszt. Egy szakasz végtelen
sok pontot tartalmaz, és mindegyik ponthoz egy számot rendelhetünk. A számítógép viszont digitálisan tárolja az adatokat. Ezt számegyenessel úgy tudom bemutatni, hogy a ténylegesen ábrázolható
számot egy pöttyel jelölöm, és a pontok között „nem található semmi”. Tehát a képernyőn megjelenő
ai szám nem csak magát az ai értéket jelenti, hanem az [ai - /2, ai + /2] tartomány végtelen sok értékét
is, ahol  a két egymást követő ábrázolható szám „távolsága” (22. ábra). Például az Excel 15 tizedes
jegy kijelzési hosszúsággal dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a tizennegyedik jegy még biztosan pontos,
de a tizenötödik már kerekített lehet.
ai - /2


ai-1

ai + /2

ai-1

ai

ai+1

x < ai

x = ai

x > ai

ai+2

22. ábra: Számítógépben tárolt érték értelmezése

A véges hosszúságú számábrázolásból következik, hogy találunk egy olyan abszolút kis értéket,
amelynél kisebbet, illetve találunk egy olyan abszolút nagy értéket, amelynél nagyobbat nem tud ábrázolni a gép. Ez utóbbit szokás számítógépes végtelennek (23. ábra) is nevezni. Az Excel esetén az áb-307
rázolható legkisebb abszolút értékű szám a 4,19·10 , az ábrázolható legnagyobb szám pedig az
308
1,67·10 . Ha az ábrázolható legnagyobb abszolút értékűnél nagyobb számot szeretnénk ábrázolni,
akkor következik be a túlcsordulás eseménye (23. ábra): a számítógépes végtelen kerül a szükséges
érték helyére.
Ha valamilyen számítás eredményeként előálló érték abszolút értékben kisebb, mint az ábrázolható legkisebb szám, akkor lecsordulásról beszélünk (23. ábra). A lecsordulás következménye, hogy az
ilyen érték helyére 0 kerül: a számítógép zérus értéke a matematikai [0 - /2, 0 + /2] tartomány értékeit
-307
-307
tartalmazza. Például az Excel esetében a -4,19·10
– 4,19·10 , intervallum összes száma a számítógép számára nullával egyenértékű. Ez veszélyes lehet, hiszen a döntéshozatalkor fontos azt tudnunk, hogy az adott érték ténylegesen zérus vagy pedig egy nagyon kicsi, de nullától különböző.
túlcsordulás

-∞

lecsordulás

0
23. ábra: Lecsordulás és túlcsorduás
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túlcsordulás

∞

2.6.2.3. Alfanumerikus adatok tárolása
Szöveges értékek eseten a bináris kód valamilyen kódrendszer alapján az adott szöveges szimbólumot
(karaktert, betűt) jelölő sorszám. Ismertebb kódolási rendszerek:
 ASCII (American Standard Code for Information Interchange): eredetileg 7 bites kódolási rendszer (24. ábra), a karaktereket egy kódtáblázat alapján sorszámokkal látja el (például az „A” betűnek a 65 felel meg). A 7 bites kódolás következtében legfeljebb 27 = 128 szimbólum megkülönböztetését teszi lehetővé – ami az angol nyelv karakterkészletét tekintve elegendő, de ha figyelembe vesszük a nemzeti karaktereket is (például a magyar ékezetes betűket), akkor már
nem. A kiterjesztett ASCII 8 bites kódolást használ olyan módon, hogy az első 128 sorszámhoz
minden nyelvben ugyanazok (a 7 bites ASCII szabványnak megfelelő) szimbólumok tartoznak,
míg a 129-255 közötti sorszámokhoz az egyes nyelvek (szabványokban rögzített) eltérő karakterei kaptak helyet – ezeket a kiegészítéseket nevezzük kódlapnak. (A magyar ékezetes magánhangzókat a CP852-es (IBM) illetve a Latin-2-es (DEC) kódlapok tartalmazzák.)

24. ábra: A 7 bites ASCII kódtábla
Az első nyomtatható karakter a harmadik sor elején található szóköz, melynek kódja 32,
az utolsó pedig az alsó sor utolsó előtti pozícióján látható tilde-jel (hullámvonal).
A többi (színes háttér előtt álló) karakter eszközvezérlésre szolgál.



MIME: ezt a kódolást elsősorban az elektronikus levelezési rendszerek alkalmazzák, hogy a levélben szereplő tetszőleges karaktereket a 7 bites ASCII kódtábla szimbólumaival le lehessen
írni. Például Az „Árvíztűrő tükörfúrógép” tárgyú levél fejléce UTF-8 kódolással így néz ki:
Subject: =?ISO-8859-2?Q?=C1rv=EDzt=FBr=F5_t=FCk=F6rf=FAr=F3g=E9p?= (25. ábra).
Date: Mon, 19 Aug 2013 05:50:45 +0200
From: =?ISO-8859-2?Q?Facsk=F3_Ferenc?= <░░░░░░░░░@gmail.com>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20130801
Thunderbird/17.0.8
MIME-Version: 1.0
To: ░░░░░░░░░@nyme.hu
Subject: =?ISO-8859-2?Q?=C1rv=EDzt=FBr=F5_t=FCk=F6rf=FAr=F3g=E9p?=
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Öt szép szűzlány őrült írót nyúz.

25. ábra: MIME kódolás
(A jobb alsó sarokban a levelező kliens által mutatott látvány, még a nagyobb ábrán
a háttérben futó valós kommunikáció látható.)



Unicode: manapság legjelentősebb és legelterjedtebb kódolási rendszer az ASCII filozófiáját
követi, de 2 bájtos kódolási rendszerének köszönhetően (2 bájt = 16 bit  216 „eset”) hozzávetőlegesen 64 000 karakter különböztethető meg a segítségével.
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A számítógéppel megvalósítható automatikus azonosítás megvalósításához az első lépéseket az
Amerikai Egyesült Államokban tették meg. Az 1960-as évek közepén a vonalkód feltalálása,
valamint az elektronika és az opto-elektronika területén elért eredmények vezettek ahhoz, hogy
a vonalkódra alapozott azonosítási rendszerek megjelenjenek. A vonalkód alapelve, hogy sötét
(fekete) vonalak és világos (fehér) közök a szabvány által előírt módon váltakoznak egymással
egyforma vagy eltérő vastagságban.
A lineáris (egydimenziós) vonalkódok változataiban egymással párhuzamos vonalak jelentik az adatokat, itt magasságban többszörösen ismétlődhet az információ. Manapság legelterjedtebb fajtája az EAN-13 (26.a. ábra). Ez az első világméretű termékazonosító rendszer. Csak
számjegyeket tartalmazhat, és az adattartalom meg kell, hogy feleljen az előírásoknak. A Code128 a legszélesebb felhasználási területen elterjedt vonalkódfajta. Ennek oka a megbízhatósága,
a variálható karakterkészlete és a szabadon választható hossz (26.b. ábra).

a) EAN-13

b) Code-39

26. ábra: Lineáris vonalkódok

A kétdimenziós (többsoros vagy mátrix) kódrendszerek lényegesen több információt képesek ugyanakkora helyen tárolni, vagy ugyanazt az információt kisebb felületen képesek hordozni, így képesek megoldani azokat a feladatokat melyek igen nehezek, vagy lehetetlenek lennének lineáris vonalkód segítségével. Ilyen kódfajta például a QR kód (QR = Quick Response =
gyors válasz, gyors reagálás) (27. ábra). Az olvasók számára a három sarkában elhelyezett pozícionáló jelek határozzák meg a helyzetét.

27. ábra: QR kód

Jelentős adattároló kapacitással rendelkezik és a redundanciája is nagy: 7089 számjegy vagy
4296 alfanumerikus karakter vagy 2953 bináris adat tárolására alkalmas, és 30%-os hibát vagy
torzulást is helyre tud állítani. A hiba vagy torzulás itt azt jelenti, hogy a kódbélyeg lefényképezésekor sokszor nem sikerül a mintázatot teljes pontossággal rögzíteni. A fényképezőgép (mobiltelefon) képfelbontásának korlátai miatt, vagy a kódbélyeg kis mérete, a rossz megvilágítás
vagy valami szennyeződés miatt néhány jelpont rosszul látható lesz. A hibajavítás, tehát a hibák
ellenére a kód tartalmának hibátlan kiolvasása úgy lesz lehetséges, hogy a kódba annak előállításakor már belefoglaltak olyan kiegészítő (redundáns) jeleket is, amelyek segítségével a dekódoló program bizonyos mértékű torzulást még képes tolerálni. A QR-kódok magas hibatűrő képessége miatt lehetőség van a kód esztétikai célú módosítására is. Ez például akkor lehet hasznos, ha a kód egy grafikus hirdetés részét képezi, és az a cél, hogy a reklám képi megjelenésétől
ne üssön el a QR-kód fekete-fehér, szögletes ábrája. Lehetőség van például arra, hogy a QR-kód
belsejébe logót vagy fényképet helyezzenek el, és – bizonyos határok között – az ábra színét és
formáját is el lehet változtatni anélkül, hogy a kód olvashatatlanná válna (28. ábra).

28. ábra: Néhány grafikai megoldás QR kódra
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2.6.2.4. Grafikus adatok tárolása
A mai grafikus felhasználói felületek esetén fontos ismerni a grafikus adatok tárolásának módját. Egy
kép alapvetően kétféleképpen írható le és tárolható fájlban:
 Rasztergrafika (pixelgrafika vagy bittérkép): A képet képpontokként tároljuk. Így gyorsabban
és kisebb számítási teljesítmény felhasználásával tudjuk megjeleníteni, hátránya viszont, hogy
nagyméretű lesz a fájl, amiben tároljuk és nagyításkor a kép minősége romlik (29. ábra).

29. ábra: Egy fotó tárolása 100, 400, 1600, 6400, 20 800, 82 940 és 663 520 biten



Vektorgrafika: A vektorgrafikus ábrát a vonalak egymáshoz viszonyított hosszával, görbületével, szögével, tehát a görbék matematikai megadásával írjuk le, így átméretezéskor a kép minősége nem változik (30. ábra). Hátránya, hogy megjelenítése számolásigényes, másrészt a
(fény)képek így nem tárolhatók.

30. ábra: Egy pixelgrafikus kép és egy vektorgrafikus ábra és nagyítása
(A példában a felül található soproni térképből az NYME központi campusának részletét nagyítottam ki.
A bal oldalon a pixelesen, jobb oldalon a vektorosan tárolt kép nagyítása látható.))

A fizika törvényei szerint minden szín előállítható három alapszín felhasználásával, ha az alapszíneket megfelelő arányban keverik. Alapvetően kétféle színkeverés létezik:
 Additív (összeadó) színkeverés (egy helyen összegyűlő fényenergiák összessége). Ezt az eljárást használják a fény kibocsátó eszközökben (monitor). Ebben az esetben a három alapszín a
vörös (Red), a zöld (Green) és a kék (Blue), ezért ezt az eljárást RGB színkeverésnek nevezik.
Az RGB színek keverésekor például vörös + zöld = sárga; zöld + kék = kékeszöld; kék + vörös
= bíbor; vörös + zöld + kék = fehér (31. ábra – balra).
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Szubsztraktív (kivonó) színkeverés (fényelnyelés után fennmaradó fény okozta színérzékelés).
Ezt az eljárást akkor használják, hogy a szín megjelenítéséhez a visszaverődő fényt használják.
Így keverednek ki a festékekből a színek, tehát így működik a színes nyomtató. A három alapszín: a kékeszöld (Cyan), a sárga (Yellow) és a bíbor (Magenta). Az elmélet szerint ez a három
szín elegendő. Gyakorlatilag azonban ezekből nem lehet tökéletes feketét (blacK) kikeverni, így
a feketét is hozzá kell venni, mint negyedik „alapszínt”. Ezt az eljárást CYMK színkeverésnek
is nevezik. A CYMK keveréskor például: sárga + bíbor = vörös; bíbor + kékeszöld = kék; kékeszöld + sárga = zöld; sárga + bíbor + kékeszöld = fekete (elméletileg, de a gyakorlatban nagyon sötét barnának (feketésbarna) látszik a papíron) (31. ábra – jobbra).

31. ábra: Az additív (balra) és a szubsztraktív (jobbra) színkeverés

A képeknél általában beállíthatjuk, hogy a képpont színét hány biten tároljuk. A High Color megadás 65 536, míg a True Color 16,7 millió színt képes egy időben megjeleníteni. A színek megjelenítéséhez használt bitek számát színmélységnek nevezik, tehát a színmélység High Color esetben 16, míg
True Color esetben 24 bit.
2.6.3. Adattömörítés
Tömörítés segítségével adatainkat olyan alakra hozhatjuk, amelyben kisebb helyet foglalnak el a háttértáron illetve kevesebb idő alatt tudjuk továbbítani a rendelkezésre álló csatornán. A tömörítési eljárásokat két csoportba soroljuk. A veszteségmentes tömörítés során az adatok információtartalma nem
változik, míg a veszteségesnél az információtartalom egy része visszaállíthatatlanul elvész.
Általában veszteségmentes tömörítéssel továbbítjuk a programokat, dokumentumokat. A célállomáson az állományokat „kitömörítjük”, azaz visszaállítjuk az eredeti állapotukat. Ilyen például a
Windows-környezetben szabványos ZIP-kódolás. A veszteségmentes tömörítésre többfele eljárás létezik. Egy egyszerű eljárás például, ha egy képet képpontonként tárolunk (mint például a Paint), az
egymást követő azonos képpontok helyettesíthetők egy képponttal és a képpontok számával. Egy másik eljárás, hogy a gyakran ismétlődő „mintákat” egy rövidebb azonosítóval helyettesítjük. Ebben a
szövegben például az információ szót helyettesíthetnénk egy #I azonosítóval. Természetesen ebben
az esetben az adatállomány elejére ki kell gyűjtenünk, hogy melyik azonosító mit jelent, hogy a fájlt
helyre lehessen állítani.
Veszteséges tömörítést alkalmaznak a képek, hangok, filmek tárolásánál. Ezeket a technikai eszközök jobb minőségben rögzítik, mint amire az érzékszerveinknek szükségük van. Ugyanígy az is
előfordulhat, hogy a megjelenítő eszköz nem képes az adott minőség megjelenítésére (például a monitor gyengébb felbontású, mint a papír). A veszteséges tömörítés során ténylegesen romlik a képek,
hangok minősége, viszont a fájlméret drasztikusan (akar 90%-kal is) csökken. A veszteség mértéke
illetve a tömörítés aránya a legtöbb esetben beállítható. Néhány közismert veszteséges tömörítés:
JPEG (képeknél), MPEG (filmeknél), MP3 (hangoknál).
2.6.4. Adatok titkosítása
Az információ a vállalatok, szervezetek és magánszemélyek egyik legértékesebb vagyona. A számítógépek mobilitásának növekedésével az adatok egyre nagyobb kockázatnak vannak kitéve. A szerverek,
munkaállomások, notebookok és különböző adathordozók értékes információkat tartalmaznak. A hordozható eszközök, a rajtuk tárolt értékes információval együtt, folyamatosan ki vannak téve az elhagyás, illetve az eltulajdonítás kockázatának: Ugyancsak problémát jelent az eszközök hálózatra kapcsolása, és a hálózaton történő adatforgalmazás.
Az információ-vagyon védelmének elsődleges feltétele a logikai biztonság, azaz a megfelelő jogosultság kezelés beállítása. Azonban a fizikai elvesztés, eltulajdonítás ellen ez nem véd megfelelően.
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Ezért szükséges a – belső fix, a mobil és a felhőben található – adattárolókat megfelelően erős titkosítással védeni.
A titkosítás vagy rejtjelezés a kriptográfiának az az eljárása, amellyel az információt (nyílt szöveg) egy algoritmus (titkosító eljárás) segítségével olyan szöveggé alakítjuk, ami olvashatatlan olyan
ember számára, aki nem rendelkezik az olvasáshoz szükséges speciális tudással, amit általában kulcsnak nevezünk. Az eredmény a titkosított információ (titkosított szöveg).
A legtöbb titkosítási módszer alapvetően ugyanazt az eljárást használja titkosításra és megfejtésre
egyaránt. Ezeknél az eljárásoknál a küldőnek és a fogadónak is ismernie kell a művelethez használt
kulcsot. Az ilyen módszereket titkos, vagy szimmetrikus kulcsú titkosításnak nevezzük. A módszer
gyengepontja maga a kulcs, amit el kell juttatni a címzetthez, és mind a feladónak, mind a címzettnek
vigyáznia kell arra, hogy senki meg ne ismerje azt. A szimmetrikus kulcsú titkosítás kiválóan alkalmazható olyan megoldásokban, ahol a küldés és fogadás egy helyen történik, jellemzően ilyen megoldás a titkosító fájlrendszer.
A 20. század végéig nem is tudták elképzelni a kriptográfusok, hogy lehetséges legyen közös titok nélkül, egy nyilvános és egy titkos kulcs segítségével biztonságosan adatokat továbbítani. A két
kulcs matematikailag összefügg, de a titkos kulcsot gyakorlatilag lehetetlen előállítani a nyilvános
kulcs ismeretében. A nyilvános kulcsot használó rejtjelezési eljárásokat aszimmetrikus kulcsú titkosításoknak vagy nyílt kulcsú titkosításoknak is szokás nevezni. Általában nehezen megoldható matematikai problémákra alapulnak, például nagy számok prím-faktorizációja, diszkrét logaritmus. Az
ilyen rendszerek azonban igényelnek egy kulcsadatbázist, ahol a nyilvános kulcsok kerülnek tárolásra.
Ha A üzenetet akar küldeni B-nek, akkor lekéri B nyilvános kulcsát az adatbázisból, és azzal titkosítja
az üzenetet, amit így csak B tud megfejteni.
2.6.4.1. Szimmetrikus kulcsú titkosítás – jelszó
A jelszó (password), egy jelsorból álló kifejezés, melyet azonosításnál, illetve hitelesítéshez használunk. Vagyis arra szolgál, hogy egy egyedi azonosítóval felcserélhetetlenül megerősíthessük kilétünket. A hitelesség legfeljebb csak addig tartható fenn, amíg a jelszó titokban marad, azaz harmadik fél
számára ismeretlen.
A jelszavak használata az ősi időkre visszanyúlik. Az őrök már régen is csak azokat az embereket
engedték be, akik ismerték a jelszót. Manapság a felhasználóneveket és jelszavakat általában bejelentkezéshez használjuk számítógépeknél, mobil telefonoknál, TV dekódolóknál, pénz automatáknál
(ATM-eknél) stb. Jellemzően egy számítógép felhasználó sok helyzetben használ jelszót: fiókba jelentkezéskor, e-mailek fogadásakor, védett alkalmazások, adatbázisok, hálózatok elérésekor, előfizetéses weboldalak olvasásakor.
A legtöbb szervezet meghatározza az alkalmazható jelszavak irányelveit, azaz meghatározza a
jelszavak minimális hosszúságát, egyéb kategóriákat, és a tiltott elemeket. A jelszónak nem kell igazi
szónak lennie; azok a jelszavak, melyek nem valódi szavakból állnak, nehezebben feltörhetők. A jelszó kifejezés akkor is használatos, ha a titkos információ tisztán számokból áll, mint például a személyes azonosító szám, vagy a PIN kód (Personal Identification Number) esetén, melyet a pénzkiadó
automatáknál (ATM) használunk.
Minél „értelmesebb” egy jelszó, illetve minél könnyebben köthető egy felhasználóhoz, annál könynyebb azt egy támadónak feltörni. A Google egy felmérést végzett, aminek során több ezer felhasználót kérdeztek meg jelszóválasztási szokásaikról. A kutatás aggasztó eredménnyel zárult. A legtöbb
ember olyan jelszót választ, ami gyakorlatilag bárki számára rendelkezésre álló információ. Ez annyit
tesz, hogy a fiókok nagy része némi utánajárás, és tippelgetés után könnyedén feltörhető. Az „életveszélyes” jelszavak tízes toplistája:
1. háziállatok nevei,
2. egy fontos dátum (például házassági évforduló),
3. családtagok születésnapja,
4. gyermek neve,
5. családtag neve,
6. születési hely,
7. kedvenc ünnepnap,
8. kedvelt sportcsapathoz köthető dolgok
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9. házastárs neve,
10. „Jelszó”.
Értelemszerűen a Facebook-on kiposztolt több száz, „Bodri labdázik” vagy „Cirmi lustálkodik” című
fotó után a hackerek nem fognak sokat vacillálni mi lehet a jelszó. De egy kevésbé paranoid közösségi
felhasználó adatlapjáról szinte az összes fenti jelszó kibogarászható kevés időbefektetéssel. Biztonsági
szakértők gyakran javasolják, hogy a jelszó-emlékeztető funkcióknál – például „anyja neve” – is inkább hazudjunk. A Google kutatásából kiderült, hogy a gyenge jelszóválasztás mellett a felhasználók
több szarvashibát is elkövetnek. 48 százalékuk például megosztja másokkal jelszavát, ami olyan mintha kulcsot adna a házához. És ami a leginkább kétségbeejtő, hogy a még mindig mérhető (3%) azok
száma, akik egy, a számítógép közelében lévő cetlire jegyzik fel jelszavukat. Az előbbi példát figyelembe véve ez olyan, mintha egyenesen nyitva hagynák a bejárati ajtót.
Érdemes lehet például egy általunk jól ismert versszak szavainak első betűjéből jelszót képezni,
amit egy számmal vagy írásjellel egészítünk ki. Érdemes lehet a kis- és nagybetűket váltogatni (NEM
a helyesírásnak megfelelően). Érdemes lehet egyes betűket például a formájukban a formájukban hasonló számra cserélni: o  0, l  1, E  3, A  4, s  5. A jelenlegi műszaki színvonalon (2013ban) a jelszó ajánlott hosszúsága 12 karakter vagy több. Ennek feltöréséhez több évtized szükséges,
tehát az ilyen jelszó gyakorlatilag feltörhetetlen. Nem érdemes viszont olyan karaktereket használni,
amelyek nem találhatók meg a 7 bites ASCII kódtáblában, hiszen nem biztos, hogy mindig olyan billentyűzetet használva kell begépelni a jelszavunkat, amelyen megtalálhatók a magyar ékezetes betűk.
A nagyobb biztonsági szint elérése érdekében az IT-technológia nem az eredeti jelszavunkat tárolja a szerver oldalon, hanem egy kriptográfiai (hash) függvénnyel képzett elkódolt karaktersorozatot.
Bejelentkezéskor a begépelt jelszót ugyanazzal az eljárással titkosítja, és az így előállított karaktersort
veti össze az tárolttal. A szöveges jelszó ideális esetben egy személy fejében tárolódik.
A neten találhatók jelszógenerátorok, melyekkel megfelelően erős jelszavakat készíthetünk magunknak, illetve a jelszavainkat ellenőrizhetjük például a http://www.webdigital.hu/password/ oldalon.
2.6.4.2. Aszimmetrikus kulcsú titkosítás – nyilvános kulcsú titkosítás
Ezzel a titkosítási módszerrel védhetjük a hálózaton haladó adatfolyamunkat (például e-mailjeinket, ehátterű probléma áll, amelyet szerencsére elég könnyen meg lehet fogalmazni: a faktorizáció nem
oldható meg polinomiális időben.  Emésszük egy kicsit ezt a mondatot. A faktorizáció azt jelenti,
hogy egy számot megpróbálunk szorzat alakban felírni. A 15 például egyértelműen a 3 és az 5 szorzata. Ha fogunk egy kicsit nagyobb számot, akkor a faktorizációs algoritmusunk hosszabb ideig dolgozik. A szám nagyságától függően pedig egyre több és több időre és/vagy erőforrásra van szükség a
számításhoz. Ezért ha fogunk egy nagyon nagy számot, akkor arról nem tudjuk egyhamar eldönteni,
hogy milyen számok szorzatából áll (vagy esetleg prímszám-e).
Fogjunk tehát két prímszámot, nagyon nagyokat, és szorozzuk össze őket egymással! Így egy
még nagyobb számot kapunk, ebből állítjuk elő a titkosítás során használandó kulcsokat, egy mindenki
által ismert módszer segítségével. A titok nem magában a módszerben rejlik, hanem az eredeti két
prímszámban. Napjainkban olyan prímszámokat szokás választani a titkosításhoz, amelyek szorzata
egy olyan, de olyan nagy szám, amelyet csak évek alatt lehetne felbontani törzstényezőire. Addigra
pedig már a titkosított információ nem releváns, tehát a titkosítás elérte a célját.
Tehát vegyünk két kellően nagy prímszámot (500 bites), Jelöljük őket p-vel és q-val. Vegyük a
szorzatukat, és jelöljük a-val: a  p  q , és nevezzük el alapszámnak. Ezután keressünk egy e számot,
melyre igaz, hogy e < a és e valamit ( p  1)  (q  1) relatív prímek. Végezetül e inverze f-et, amire igaz
az e  f = 1 mod (p - 1)  (q - 1). A képletben használt mod művelet az osztás maradékát jelenti. Az e-re
és f-re vonatkozó feltételünket úgy is megfogalmazhatnánk, hogy e  f szorzat maradék nélkül osztható
(p - 1)  (q - 1)-gyel. Az így előállított számhármasból az (e, a) számpár képviseli a nyilvános, az (f, a)
számpár pedig a titkos kulcsot.
Tehát a vázolt módszer végén a felhasználónak lesz egy nyilvános és egy titkos kulcsa. A nyilvános kulcs azért nyilvános, mert bárkivel nyugodtan közölhető, közzétehető az interneten, elhelyezhető
az e-mailek végén stb. A titkos kulcsra viszont nagyon vigyázni, nehogy nyilvánosságra kerüljön! Ha
valaki ezek után szeretne egy titkosított üzenetet küldeni, akkor megkeresi a címzett nyilvános kulcsát,
és ennek segítségével titkosítja az üzenetet. A titkosítást a világon senki más nem tudja feloldani, csak
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a címzett, a saját titkos kulcsa segítségével. Mivel a küldő biztos lehet benne, hogy az üzenetet csak a
címzett tudja elolvasni, azt bármilyen nyilvános csatornán közzéteheti. Mivel kulcspárja nem csak
személyeknek, hanem egy hálózati eszközöknek is lehet, ezért a nyilvános hálózaton átfolyó adatokat
valós időben is lehet titkosítani, így azok nem hallgathatók le.
Az üzenet titkosításakor először a jelfolyamot karaktereire bontjuk (c1, c2, c3, …, ci, …, cn), majd
mindegyik karakterhez (egyértelműen) hozzárendelünk egy számot, például az ASCII kódját (k1, k2, k3,
…, ki, …, kn). A konvertálás után a számokat egyenként felemeljük a címzett e számának hatványára,
majd ezt osztjuk az a számával, de csak az osztásnak a maradékára vagyunk kíváncsiak (vagyis a fentebb már megismert mod műveletet végezzük el:  i  k ie mod a. A címzett a megkapott jelsorozattal
(1, 2, 3, …, i, …, n) hasonló számítást végez el, csak a hatványra emelésnél nem a nyilvános
(e, a), hanem a titkos (f, a) számpárját használja: ki   i f mod a. A visszafejtett kódokból (k1, k2, k3,
…, ki, …, kn) az üzenetfolyamot képviselő karakterek (c1, c2, c3, …, ci, …, cn) is megismerhetők. Szerencsére az átalakításokat, számításokat nem kézzel kell elvégezni, arra megfelelő programok állnak
rendelkezésre.
Nézzünk egy (egyszerűsített) példát: Béla eküldi Aladárnak az alma szót, és egy b-vel aláírja:
a
l m a b
Első lépésként az elküldendő karakterek numerikus értékeit képezzük. Kikeressük az ASCII kódokat.
97 108 109 97 98
A könnyebb számíthatóság kedvéért az ASCII kódokból 90-et levontunk. Az
7 18 19 7 8
elküldendő üzenet tehát:
Béla Aladár nyilvános számaival (e = 3; a = 55) elvégzi az üzenet és a saját
titkos számpárával (f = 29; a = 91) aláírás kódolást: 73 mod 55 = 13;
13 02 39 13 08
183 mod 55 = 02; 193 mod 55 = 39; 73 mod 55 = 13. Az aláírás: 829 mod 91 = 8.
Ezek alapján a továbbítandó üzenet:
A címzett, Aladár hasonlóan végzi el a számításokat. A saját titkos
számpárjával (f = 27; a = 55), az üzenetet, Béla nyilvános adataival (e = 5; m =
91) visszafejti az üzenetet: 1327 mod 55 = 7; 227 mod 55 = 18; 3927 mod
7 18 19 7 8
mod 55 = 19; 1327 mod 55 = 7; 85 mod 91 = 8. Visszakaptuk az eredeti kódokat, sőt még az aláírást is:
A visszafejtett ASCII kód-sorozat:
97 108 109 97 98
a
l m a b
A helyreállított üzenet:
2.6.5. Adatvédelem, adatbiztonság
Az első számítógépeket az ügyviteli feladatok – pénzügyi elszámolás, számlázás, igazgatás, rendelésnyilvántartás, készletgazdálkodás, személyzeti ügyek – segítésére használták. Ezek napjainkban is
fontos alkalmazási területek, miközben a számítástechnikának egyre nagyobb jelentősége van a termelési folyamatok automatizálásában, a kereskedelmi, pénzügyi tranzakciókban, a közlekedés és szállítás
szervezésében, a gyógyászatban, az irodai alkalmazásokban vagy a társadalom igazgatásának területén.
Az informatika eredetét és tartós hajtóerejét ugyan a technika előrehaladási folyamataiból meríti,
lényege azonban nem a technikai fejlődésben rejlik, hanem abban, hogy terjedése átfogó társadalmigazdasági folyamattá vált, nem korlátozódik ágazatra, szakmai területre, hanem bár milyen emberi
tevékenység, társadalmi és anyagi folyamat részévé válik. A fejlett társadalmakban az információ birtoklása és továbbítása része a hatalmi struktúrának. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a számítástechnikában rejlő lehetőségek kihasználását különösen az államigazgatási alkalmazások tágították ki. Információk tömege áramlik az állam különféle szervezeteiben és ez a költségvetésből létrejött hatalmas
erőforrás egyre jobban ki van téve jogosulatlan hozzáférési kísérletnek és törekvésnek. A modern
elektronikus adatfeldolgozási eszközök és a távközlési berendezések összekapcsolása feloldotta az
információ mozgásának idő és távolsági korlátait. A nemzetközi kereskedelem növekedése, a gazdaság
egyes ágazatainak nemzetközivé válása, a multinacionális vállalatok működtetése megnövelte a nemzetközi adatforgalmat. A veszélyekkel együtt megnőtt a jelentősége annak, hogy jogosulatlanul ne
lehessen adatokat gyűjteni, információfeldolgozást folytatni.
Az adatvédelem egy meghatározott személy (az érintett) információs önrendelkezési jogának
törvényes érvényesítése, a személyhez fűződő jogainak biztosítéka. Az érintett védelme azon alapszik,
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hogy ha a törvény közérdekből bárkinek az információs önrendelkezési jogát korlátozza, egyúttal garanciát kell nyújtania, hogy a személyes adatok kezelése a közérdek érdekkörén belül marad.
Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható személyt érintő információ. Az azonosíthatóságnak viszonylag egyszerűnek kell lenni, nem tartoznak ide azok, akiket csak nagyon bonyolult
módszerekkel, aránytalan idő, pénz és emberi erőforrások alkalmazásával lehet azonosítani.
Az úgynevezett különleges adatok jogvédelme azon alapszik, hogy a magánszféra leginkább védelemre szoruló adatai és az illetéktelen hozzáférés a legnagyobb sérelmet okozhatja. A törvény – a
nemzetközi gyakorlattal összhangban – e körbe sorolja: faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi, etnikai
hovatartozásra; politikai véleményre, pártállásra; vallásos meggyőződésre; egészségi állapotra; szexuális életre; büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.
Adatkezelés a személyes adatok felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása, adatok megváltoztatása. Az adathasznosítás témakörébe tartozik a nyilvánosságra hozatal, ha az adat bárki számára
hozzáférhetővé válik. Ha az adat nem bárki számára hozzáférhető, hanem csak egy meghatározott
harmadik személy számára, akkor az az adattovábbítás.
Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy (hatóság, intézmény stb.), amelynek törvényes
joga van meghatározni az adatkezelés célja szerint a tárolandó személyes adatok fajtáit és végrehajtani
a velük végezhető műveleteket.
Az adatvédelem alapelvei:
 Meg kel határozni az adatgyűjtés célját, és ezt a célt az adatszolgáltatónak ismerni kell.
 Az adatgyűjtésre korlátokat kell felállítani, és meg kell jelölni az adatok azon csoportját, amelyekre vonatkozóan adatgyűjtést végezni nem lehet.
 A személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságot rögzíteni kell, az állampolgároknak ismerni kell azon szervek körét, amelyek személyes adataikhoz hozzáférhetnek, azokat felhasználják.
 Minden állampolgár számára biztosítani kell, hogy a személyét érintő adatokhoz hozzáférhessen, az esetleges hibákat kijavíthassa, és jogsegélyt kérhessen.
 Az adatkezelőket kötelezni kell arra, hogy megfelelő módszereket, eszközöket és intézkedéseket alkalmazzanak a személyes adatok védelmére.
A közérdekű adat egy információ akkor, ha a következő három feltétel együttesen teljesül:
 Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv kezelésében kell lennie.
 Nem eshet a személyes adat fogalma alá.
 Nem tartozhat a törvényekben meghatározott kivételek körébe.
Míg korábban a számítógépes rendszerek szinte kizárólag fizikailag jól elkülönült géptermekben,
saját felhasználóikat és fejlesztőiket kiszolgálva működtek, addig manapság kitágult a világ: megjelentek a gépek a munkahelyi asztalokon, kialakultak a több fizikai helyen elhelyezett gépeket összekötő
nagy táv-adatfeldolgozó hálózatok, nyílt rendszerek. Emiatt van nagy jelentősége az adatbiztonság
fogalmának: az adatok elérhetőségét, sértetlenségét és a jogosultaknak az előírt módon való hozzáférését biztosító előírások, szabványok betartásának eredményeképp elért információrendszer-állapot A
törvényi előírásoknak megfelelően minden adatkezelő szervezetnek el kell készítenie saját Informatikai Biztonsági Szabályzatát, és az abban foglaltakat az érintettek tudomására kell hozni.
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3. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK
3.1. Rendszer-elmélet
3.1.1. A rendszer fogalma
A rendszer fogalmát a mindennapi életben gyakran használjuk. Beszélünk például szabályozó-, jog-,
termelési, számviteli-, pénzügyi-, adó-, iskolarendszerekről stb., melyek részben fogalmi meghatározások részben a fizikai valóság bizonyos körülhatárolható területét jelentik. A rendszerfogalom tehát a
jelenségek széles körére utal és jelzi a bennük lévő általánosságot, de ezzel egy időben a sajátosságot
és törvényszerűségeket is.
A tudományos gondolkodás, az elméleti kutatás előrehaladása és a tudományok fejlődése a történelem folyamán két irányban haladt:
 a speciális tudományok irányába, melyek az egyre finomabb szétválasztódás és differenciálódás alapján születnek, illetve
 az általánosítható tudományok irányába, melyek a speciális tudományok általános problémáival foglalkoznak.
Évszázadokon át a specializáció volt túlsúlyban, s ezért a szakterületek közötti kommunikáció
egyre nehezebbé vált. A múlt század elején indult el az integráció irányába mozgó gyorsabb fejlődés,
és eredményeként kialakultak az ötvözött tudományok és a határterületek tudományai, mint a biokémia, a fizikai-kémia, a biofizika, a szociálpszichológia stb. A II. Világháború után előtérbe került a
rendszer fogalma és a rendszerközpontú tudományok fejlődése.
A rendszerszemléletű megközelítés egységes valaminek (entitásnak, objektumnak stb.) tekinti a
rendszert, nem megfeledkezve az alkotórészekről. Ez a szemlélet észleli az alkotórészek aktivitását,
tevékenységét, de ugyanakkor figyelmet fordít a rendszer egésze által mutatott aktivitásra.
A gazdasági rendszerek vezetése és irányítása, a rendszerek áttekintése mindinkább megkívánja a
nem informatikus szakemberektől is, hogy tisztában legyenek a rendszerelmélet és rendszerszervezés,
információelmélet és információszervezés legfontosabb fogalmaival, összefüggéseivel, gyakorlati
alkalmazási lehetőségeivel, módjával.
A rendszerelmélet fejlődése során rendszer-meghatározások sokasága látott napvilágot. Ezek közül a leggyakrabban említett meghatározás a következő: A rendszer egy adott vizsgálati szempontból
egymással kölcsönhatásban álló összetevők komplexuma (32. ábra).

rendszer határa

elem
részrendszer

rendszer

világ

32. ábra: A rendszer és összetevői

Az összetevők két nagy csoportba oszthatók. Egy rendszeren belül megkülönböztethetünk elemeket és részrendszereket. A rendszer elemének nevezünk egy összetevőt, ha az a rendszernek már to- 49 -

vább nem bontható, „atomi” része. A részrendszeren belül újabb összetevők vannak, de azokat az
adott, befoglaló rendszer szempontjából nem érdemes megkülönböztetni. Tehát a részrendszeren egy
önmagában megálló rendszert értünk, egyedül a kívülálló megfigyelő által elfogadott nézőpont különbözik, például egy szervezet információrendszere a szervezeten belül egyszerre részrendszer és önmagában megálló rendszer.
A rendszer kapcsolatban áll környezetével. A rendszer környezetén azokat az elemeket értjük,
amelyek hatnak a rendszerre, de annak nem részei. A környezet hatásai a rendszer határán keresztül
hatnak a rendszerre. Ez a határ (interfész) sok esetben szűri a rendszeren kívüli elemek rendszerre
való hatását.
A rendszerek felépítésének és működésének egyik fontos jellemzője, illetve meghatározója a
struktúra. A rendszer struktúráját az elemei közötti, illetve az elemek és az egész közötti viszonyok
összessége alkotja. Az a mód, ahogyan az elemek elrendeződnek (azaz a struktúra) jellemzője az adott
rendszernek, behatárolja képességeit és viselkedését. A rendszer struktúrájának megadása a rendszer
statikus leírását jelenti.
A rendszerek működnek, azokat változásukban is jellemeznünk kell. A rendszer dinamikus leírásakor a rendszer folyamatait vesszük számításba. A rendszerek folyamatai lehetnek sorosak és
párhuzamosak. Soros folyamatok esetén nem találunk egyetlen időpontot sem, amikor két folyamat
lenne megfigyelhető (33.a. ábra). Párhuzamos folyamatok esetén van legalább egy olyan pillanat,
amikor legalább két folyamat fut egyszerre (33.b. ábra). A párhuzamos folyamatokkal bíró rendszerek
külön csoportja az, amelyekben van egy kitüntetett folyamat, melyet vezérlőnek hívunk, és ez a folyamat kontrollálja (indítja, állítja le, észleli a leállást) az alárendelt folyamatokat (33.c. ábra).

a)

b)

c)
33. ábra: Rendszerfolyamatok

Ludwig von BERTALANFFY magyar származású biológus a rendszereket két nagy csoportra tagolja: nyílt és zárt rendszerek.
 Zártak azok a rendszerek, amelyek az őket környező világgal egyedül és kizárólag energetikai kapcsolatban állnak. Elméletileg a zárt rendszer olyan rendszer, amelyik nem lép kapcsolatba a környezetével. Erre példa az olyan kémiai „reaktor”, mint például egy lezárt edény,
amelyben valamilyen vegyi reakció folyik. Tökéletesen zárt rendszer gyakorlatilag nem létezik, az elméletileg létező zárt rendszert pedig nem tudjuk sem megfigyelni (hiszen zárt), sem
befolyásolni (hiszen zárt). Sokkal hasznosabb, ha zárt rendszernek azt tekintjük, amelyik minimalizálja a környezetével zajló csere bizonytalansági fokát, azaz csak az előre pontosan
meghatározott bemeneteket, jól definiált inputok fogadja el, és csak előre pontosan meghatározott kimeneteket bocsát ki a feldolgozás után.
 Nyílt rendszerek pedig azok a rendszerek, amelyek anyagot, energiát és/vagy információkat
vesznek fel a környező világbó1, ezeket belsőleg feldolgozzák, és feldolgozott formában viszszaadják a külvilágnak. A nyílt rendszer a rendszerek legáltalánosabb típusa. Egy nyílt rendszer folyamatokból áll, amelyek a környezetükből valamilyen bemeneteket (input) kapnak, és
kimeneteket (output) állítanak elő. Természetesen közbenső eredmények is képződhetnek a folyamatok egyes szakaszaiban. A rendszer határa választja el a rendszert magát a környezetétől,
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és tulajdonképpen a folyamatok, a bemenetek és a kimenetek határozzák meg. A nyílt rendszereknek meg kell birkózniuk a bizonytalan bemenetekkel, ezért nagyon alkalmazkodó képeseknek (adaptívnak) kell lenniük, ilyenek például az emberek vagy a társadalomban létező szervezetek.
A nyílt rendszerek állapota dinamikus vagy folytonos egyensúlyi állapot a zárt rendszerek állapota pedig statikus egyensúly.
A zárt és nyílt rendszereket egy skála két szélső pontjának tekinthetjük, annak megfelelően, hogy
a bemeneteiknél milyen fokú bizonytalansággal kell számolnunk. A tipikus rendszerek, amikkel a
gyakorlatban találkozunk, általában egyik szélsőséghez sem tartoznak.
A továbbiakban a vizsgálódási területünket leszűkítve a nyílt rendszerekkel foglalkozunk. Az általános rendszerelméleti alapokra támaszkodva megszerkeszthetjük a rendszer elemi logikai sémáját a
tér olyan részeként, amelyben valamennyi elemet és környezethez való kapcsolatát sűrítjük (34. ábra).

Kimenet

Bemenetek

x1

y1
y2
y3
y4
y5

x2
x3

34. ábra: A rendszer elemi logikai sémája
Az egyszerű ábrázolhatóság okán a sémát síkban ábrázoljuk. A környezetből jövő hatásokat BE
és a rendszernek a környezetre gyakorolt hatásait KI nyilakkal jelöljük. A hatás a környezet és a rendszer között mindig kölcsönhatás formájában nyilvánul meg. A rendszer egészének működéséről tájékoztatást nyújt a bemenetek és a kimenetek állapota, a közöttük lévő összefüggések vizsgálata.
A bemenet a rendszerbe kerülő materiális tényezők összessége, s ezekből – a rendszer jellegétől
függően – hol az egyik, hol a másik (anyag, energia, információ, munkaerő) lehet túlsúlyban. A bevitel
helye a rendszernek lehet egy bizonyos pontja vagy szétszórtan kiterjedhet az egész rendszerre, de
meghatározásukat pontosan és objektíven kell elvégezni, mert csak így ítélhetjük meg a kimenetek
varható értékeit. A kimenet a rendszert elhagyó materiális tényezők (anyag, energia, információ,
munkaerő) összessége. A kimeneti értékek alapján győződhetünk meg arról, hogy a rendszer miként
teljesíti feladatát.
Azt az összefüggést, amely megadja, hogy adott bemenet hatására hogyan változik a rendszer állapota (milyen folyamat zajlik le benne), a rendszer átmeneti függvényének nevezzük. A kimeneti
függvény arra ad feleletet, hogy a rendszer állapotban milyen hatásokat ad át környezetének.
A rendszerek vizsgálatához használt alapvető módszer a fekete doboz (Black Box) módszer. Ez a
módszer különösen fontos bonyolult rendszerek szabályozási (irányítási) feladatainak vizsgálatánál.
Ennél a módszernél a külső megfigyelő ismeri a bemeneti és a kimeneti jeleket, mennyiségeket, de a
belső szerkezet (struktúra) és működése (a folyamat) ismeretlen számára. A vizsgált rendszer néha
annyira áttekinthetetlen és oly sok rejtett elemet tartalmaz, hogy csak a rendszer részeinek paramétereit tudjuk megfigyelni, észlelni vagy mérni, de maga a teljes rendszerfolyamat és törvényszerűségei
rejtettek. A fenti módszert a rendszer vizsgálatánál kettős jelleggel használhatjuk.
 Megfigyeljük a bemeneteket és kimeneteket, tapasztalatokat gyűjtünk, majd egyrészt az ismert
bemenet esetén következtetünk a várható kimenetre, másrészt pedig a keresett (kívánt) kimenet érdekében következtetünk a szükséges bemenetre. Ez az eljárás a rendszer valódi természetének felismerése helyett a rendszer viselkedését próbálja utánozni.
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A fekete doboz módszert kísérletezésre használva lépésenként megismerhetjük a rendszer
struktúráját és a rendszer folyamatait, így a fekete doboz lassan szürke dobozzá végül pedig
fehér dobozzá alakítható (35. ábra).

?
?
35. ábra: A szürke doboz elvi sémája
Bizonyos rendszerek viselkedését meg tudjuk jósolni, azaz egy adott bemenetre tudjuk, hogy milyen kimenetet fog a rendszer előállítani. Létezik tehát egy szabály, amely a bemenetet a kimenethez
rendeli. Az ilyen rendszerek általában egyszerű folyamatokból állnak, és ahhoz, hogy a rendszer célja
megvalósuljon, elegendő a megfelelő bemenetről gondoskodni. Az ilyen rendszereket determinisztikus rendszereknek nevezzük. Ebbe a kategóriába főleg a műszaki, technikai rendszerek tartoznak.
A nem determinisztikus vagy sztochasztikus rendszerek viselkedése előre nem jósolható meg,
azaz nem tudjuk azt, hogy hogyan idézhetnénk elő a rendszer céljának megva1ósulását, sőt meg azt
sem tudjuk, hogy egy adott bemenetre milyen kimenetet fog előállítani. Ez a helyzet vagy nagyon
bonyolult folyamatoknak a következménye, vagy nagyon kevéssé megértetteknek, vagy ismeretlen,
esetleg meghatározhatatlan bemeneteknek vagy ilyen bemenetek kombinációjának. Például ilyen rendszer az időjárás, Magyarország gazdasága stb.
3.1.2. Rendszerek határozatlanságának csökkentése
Az általunk működtetett sztochasztikus rendszerek bizonytalanságát csökkenteni szeretnénk, abba az
irányba kívánjuk terelni őket, hogy a számunkra kívánatos kimenetet állítsák elő. Erre alapvetően két
módszerünk van. A rendszer át/megszervezése vagy a rendszer irányítása.
A szervezés (egy új rendszer megszervezése vagy egy meglévő rendszer átszervezése) a rendszer
struktúráját változtatja meg annak érdekében, hogy a rendszert a kívánatos állapotba juttassa. A rendszer összetevőit és/vagy a közöttük lévő kapcsolatokat változtatjuk meg: új összetevőket adunk a rendszerhez, meglévőket törlünk a rendszerből; újradefiniáljuk a viszonyaikat. A szervezés egy „egyszeri”
beavatkozás. Az egyszeri itt most nem azt jelenti, hogy a rendszer életében egyszer történhet csak
ilyen, hanem azt, hogy beállítjuk a rendszer új struktúráját, majd várjuk a beavatkozás eredményét.
Természetesen az új rendszer működése során szerzett tapasztalatok következtében és/vagy a körülmények változása újbóli átszervezést igényelhet majd.
Ezzel szemben a rendszer irányítása egy dinamikus, folytonos tevékenység. A rendszer folyamataiba avatkozunk be annak érdekében, hogy a rendszert a kívánatos állapotban tartsuk. A rendszerek
irányítása három módon valósítható meg:
 A rendszer vezérlésekor folyamatosan figyeljük a rendszer állapotát és környezetét. Ha változás áll be, akkor késlekedés nélkül olyan beavatkozást hajtunk végre, hogy a rendszer folyamatai ne változzanak meg. Ehhez pontosan ismernünk kell, hogy mely változások milyen hatásokat okoznak. Ez az irányítási forma csak a determinisztikus rendszerek esetében valósítható meg.
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Sztochasztikus rendszereknél az irányítási módszerek közül a szabályozást tudjuk használni.
A szabályozásnál akkor avatkozunk a rendszerbe, amikor a rendszer már kibillent a kívánatos
állapotból. Valamilyen eszközzel észlelik a rendszer kimenetét és azt összevetik valamilyen
előre rögzített előírással. Bármilyen eltérés egy helyreigazítási tevékenységet indít el, amelyet
a rendszer bemenetként kap meg, ezzel működésbe hozva a korrekciós folyamatot, hogy a
rendszer az előírásokhoz közelebb álló kimenetet generál. Ez a korrekció általában negatív
visszacsatolás. Negatív visszacsatolás azt jelenti, hogyha a rendszer kimenete eltér az előírttól,
akkor a vezérlő rendszer megpróbálja az eltérést csökkenteni az eltérés irányával ellentétes
előjelű ráhatással, hogy a kimenetet az előíráshoz közelítse.
 Az izolálással, mint irányítási formával a rendszert kívülről érő hatásokat küszöböljük ki. Tulajdonképpen egy zárt rendszert hozunk létre.
Minden irányítási rendszer két alapvető alrendszernek – az irányítás objektumának, illetve irányított alrendszernek és az irányítás szubjektumának, illetve irányító alrendszernek – dialektikus egységét jelenti. Az irányítás objektuma tulajdonképpen a rendszer anyagi része, amelyet egymással kölcsönhatásban lévő, szerkezeti elemek halmaza határoz meg. Az irányítás szubjektuma az irányított
alrendszer irányításában résztvevő elemek együttese (36. ábra). Ezek kapcsolatban vannak egymással,
hatnak egymásra.

Funkcionális rendszer
Bemenet

Irányított folyamat

Kimenet

Érzékelő

Előírás

Aktiváló

Vezérlő

36. ábra: A vezérlő rendszer részei és a funkcionális rendszer
Ha azt akarjuk garantálni, hogy a rendszerek céljai megvalósuljanak, folyamatosan ellenőriznünk
kell a működésüket. A bemenetek lehet, hogy pontatlanok, vagy a kevéssé megértett folyamatok között összeütközések merülnek fel, ezért a rendszerhez hozzá kell kapcsolnunk egy vezérlő rendszert,
amelyik ellenőrzi az eredeti rendszert (funkcionális rendszert), hogy az vajon helyesen viselkedik,
működik-e. A vezérlőrendszer gyakran ellenőrzi a rendszer bemenetét ugyanúgy, ahogy a kimenetet.
Ezt szokták szűrésnek hívni.
Irányításunk akkor közelít a tökéleteshez, ha jól ki tudjuk választani a vizsgált jellemzőket. Ezeknek a mutatóknak objektív, mérhető értékeknek kell lenniük, és (lehetőleg közvetlen) kapcsolatban
kell lenniük azzal az állapotjellemzővel, amely alapján az irányított rendszerünk kívánatos (ideális,
optimális) állapotát tudjuk leírni – hívjuk ezt szabályozott jellemzőnek. Szintén fontos, hogy a rendszer befolyásolásakor olyan jellemzőt válasszunk, amely tényleges hatással van a kívánatos állapot
elérésére – hívjuk ezt módosító tényezőnek.
Ha az irányított rendszerünk kibillen a kívánt állapotból, akkor a szabályozott jellemző megváltoztatásával megpróbáljuk visszatéríteni a „szabályos” állapotba. Ez ideális esetben úgy nézne ki, hogy
a szabályozott jellemző a módosító tényező megváltoztatásakor rögtön a beáll a kívánt értékre (37.a.
ábra). A valóságban ez a váltás nem rögtöni, hanem bizonyos idő eltelte után következik be. Ez a holtidő – a rendszertől függően – változó hosszúságú lehet (37.b. ábra). Egy műszaki rendszernél ez akár
a másodperc tört része is lehet, de egy gazdasági vagy politikai rendszernél heteket, hónapokat, éveket
vehet igénybe.
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holtidő

a) ideális eset

b) holtidőt tartalmazó eset
37. ábra: Önbeálló rendszer
(módosító tényező; szabályozott jellemző)

A 37. ábrán önbeálló rendszerek átmeneti függvényei láthatók. Természetesen léteznek nem
önbeálló rendszerek is. Ezeknél a módosító tényező megváltoztatása egy láncreakciót indít el. A szabályozott jellemző értéke folyamatosan növekszik (38.a. ábra).
Fontos ismerni, hogy egy adott (típusú) rendszernél mennyi a holtidő nagyságrendje. Ha a holtidő
elteltével sem következik be a változás, akkor az rendszerhibának tekintendő, és valamilyen módon be
kell avatkozni a rendszerbe. Ha „türelmetlenek” vagyunk, és nem várjuk ki a technikailag szükségszerű holtidőt, és újabb lökést adunk a rendszernek a módosító tényező megváltoztatásával, akkor a rendszerünket kibillenthetjük az önbeálló állapotából, ami egyenlő a rendszer szétesésével, vagyis a rendszerünk megszűnik (38.b. ábra).

38. ábra: a) Nem önbeálló rendszer; b) Túlvezérelt, széteső rendszer
(módosító tényező; szabályozott jellemző)

Szintén csak ideális esetben áll be a rendszerünk az ideális állapotba az egyik pillanatról a másikra. A valóságban a szabályozott érték csak fokozatosan változik. Ez a változás lehet lineáris (39.a.
ábra), lehet a telítődési függvény (S-görbe, integrálgörbe) szerinti fokozatosan változó beállás (39.b.
ábra). De gyakori, hogy a kívánt érték körül oszcillál (39.c. ábra), vagy az oszcillálás fokozatosan
csillapodik (39.d. ábra).
A vezérlőrendszert úgy tekinthetjük, mint olyan rendszert, amely csökkenti a rendszer bizonytalansági fokát. Azonban egy bonyolult rendszer vezérlése gondot okozhat, ugyanis leegyszerűsítve,
minden lehetséges rendszerállapothoz tartoznia kell egy vezérlési állapotnak. Ráadásul a rendszerelemektől vezérlési információkat kell kapni és továbbítani nekik, ami lényegesen megnöveli a járulékos
információfeldolgozási feladatokat. Egy viszonylag nyitott vagy nem megjósolható bemenetekkel
dolgozó rendszer állapotainak meghatározása gyakorlatilag lehetetlen. Ilyen esetekben a gyakori megoldás egy ember-számítógép hibrid rendszer létrehozása, amelyben a számítógéprendszer reagál az
előre megállapítható esetekre, míg az ember a nem várt esetekben hoz döntéseket.
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a) lineáris változás

b) telítődési görbe

c) oszcillálás a kívánt érték körül

d) csillapodó oszcilláció

39. ábra: Szabályozott jellemző beállása
(módosító tényező; szabályozott jellemző; optimális állapot)

3.1.3. Rendszerszemlélet
Egy rendszert leírhatunk néhány mondattal, egy diagrammal vagy akár egy több ezer oldalas dokumentummal. Az olyan leírást, amely rengeteg részletet tartalmaz, alacsony absztrakciós szintűnek
tekintünk, míg egy magas absztrakciós szintű leírás kevés részletet tartalmaz. Egy rendszert általában
szisztematikus módon, részekre bontva, dekomponálva vagy finomítva (ekvivalens kifejezéseket használva) írunk le a folyamatainak magas absztrakciós szintjéből indulva és lejutva egy alacsonyabb
absztrakciós szintre.
Ezt a lépéssorozatot rendszerint nagy és bonyolult rendszereknél hajtjuk végre. Ezek a rendszerek
olyannyira komplexek, hogy praktikusan nem lehet leírni, sem felfogni vagy megérteni őket egyetlen
rendszerként. Ezért bontjuk fel olyan méretű részrendszerekre, amelyeket képesek vagyunk kezelni és
megérteni. Elképzelhető, hogy meg tovább bontjuk ezeket a részrendszereket is, hogy további részleteket tudjunk leírni. Gyakran valamilyen hierarchikus diagram segítségével ábrázoljuk a köztük fennálló összefüggéseket, egyes részrendszerek több másik (rész)rendszerhez tartozhatnak, így egy háló
formájában tudjuk leírni a kapcsolódásukat egymáshoz.
Absztrakt rendszerek csak fogalmakból állnak – szemben a fizikai rendszerekkel, amelyek valamit csinálnak, valahogy viselkednek –, amelyek a fizikai valóságban nem léteznek, csak a fogalmak,
az ideák világában. Az absztrakt rendszerek nem csinálnak semmit – ez a legfőbb megkülönböztető jel
a fizikai rendszerekhez képest –, azonban van céljuk, valamilyen fizikai rendszer ábrázolása, leírása,
modellezése.
Információrendszer készítésénél általában az első lépés egy absztrakt rendszer létrehozása, amely
egy szervezet bizonyos részét modellezi. A következő lépésekben ezt az induló modellt bővítik, és ily
módon modellek sorozatát hozzák létre, amelyek egyre pontosabban írják le a kívánt fizikai rendszert.
(Más mérnöki tudományokban is hasonló elvek szerint járnak el, például hídépítésnél vagy épületek
tervezésénél: az absztrakt rendszer tartalma ábrázolja a kívánt fizikai rendszert.)
Egy nagy rendszer leírását egyszerűsíthetjük azzal, hogy részrendszerekre bontjuk, de ezért komoly árat kell fizetnünk, nevezetesen meg kell határoznunk a köztük fennálló kapcsolatokat, felülete-
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ket (interfész), amelyeken keresztül a kommunikáció lezajlik. Egy felület alatt azokat a bemeneteket és
kimeneteket értjük, amelyeket egynél több rendszer közösen használ. Nyilvánvaló, hogy a bemenetek
és a kimenetek leírásának az összes, az adott kommunikációban résztvevő rendszerben úgy kell létezniük, hogy a kommunikáció zavartalanul folyjon. Ennek szükséges feltétele a kompatibilitás, és elégséges feltétele az azonosság. Ez különösen fontos számítógép-rendszerek, -folyamatok és -programok
esetén.
Amikor a rendszerek kölcsönhatását részletesebben vizsgáljuk, akkor időnként azt találhatjuk,
hogy az egyik rendszer kimenetét egy másik rendszer azonnal felhasználja. Az ilyen eseteket nevezzük
szoros csatolásnak. Vannak esetek, amikor ez egyáltalán nem kívánatos, mert például a fogadó rendszer csak bizonyos diszkrét állapotokban vagy bizonyos időpontokban tudja a saját bemenetét (a másik
kimenetét) feldolgozni. Egy másik ok lehet a két feldolgozási folyamat sebességének különbsége.
Ekkor egy lehetséges megoldás az, ha a két rendszer szoros kapcsolatát megszüntetjük, a két rendszert
szétkapcsoljuk, azaz a két rendszer egymástól függetlenül működik, legalábbis egy ideig. Ezt úgy valósíthatjuk meg, hogy puffert használunk, ahol az első rendszer kimenete várakozik addig, amíg fel
nem használják.
Az állapottér fogalma a rendszerek viselkedésének leírásához kapcsolódó kiegészítő fogalom,
amely a folyamatokat és egyéb elemeket (objektumok, entitások stb.) is figyelembe veszi. Ekkor a
rendszert úgy fogjuk fel, hogy bármilyen időpillanatban egy adott állapotban van, és ezt az állapotot
azok az elemek határozzák meg vagy jellemzik, amelyek ebben az adott időpontban a rendszeren belül
léteznek. Ezek az elemek nem csak a fizikai valóságban létezők lehetnek, hanem például egy adott
személy kora is lehet egy lényeges tényező/elem/objektum az adott rendszerben.
Ezt a megközelítést csak az úgynevezett diszkrét rendszereknél lehet alkalmazni, vagyis azoknál, amelyeknek megkülönböztethetően azonosítható állapotaik vannak. Az információrendszerek
diszkrét rendszerek.
Az aktualizálási folyamatok a folyamatok fontos típusát alkotják, ebben a megközelítésben olyan
transzformációt jelentenek, amelyek a rendszert az egyik állapotból a másikba viszik.
A rendszerszemléletű megközelítés hátrányai
 A valós világ leírása különböző nem egyértelmű leírása lehet az eredménye ennek a megközelítésnek: a módszer eltérő alkalmazása különböző eredményekre vezethet.
 A létrejött modell nem teljes vagy nem pontos, merthogy nincs pontos előírás arra, hogy milyen részletességűnek kell lennie.
 Nincs kifejezetten javasolt módszer vagy általános egyetértés abban, hogy az esetleg létező
módszerek közül melyik a legmegfelelőbb.
 „Az oroszlán és a ló rendszerszemléletű megközelítésben ugyanaz, mégis egy kicsit másképpen kell velük bánni.”
A rendszerszemléletű megközelítés előnyei
 A rendszer fogalmának fentebbi meghatározásainak megfelelően közelítjük meg a valós világot vagy annak egy részét.
 Így ez a megközelítés formális eszközt nyújt a helyzet megértéséhez és leírásához az ösztönösen ismert fogalmak segítségével, mint például a folyamat, bemenet, kimenet.
 A folyamatok hierarchikus lebontása (dekompozíciója) a bonyolult, összetett folyamatok
elemzésének hasznos eszköze.
 A vezérlő rendszer fogalma illetve ennek fontossága rámutathat arra, hogy egy ilyen hiányzik,
nem hatékony, esetleg eredménytelen.
 A rendszer ilyen jellegű leírása általában elég egyszerű ahhoz, hogy kommunikációs eszközként használjuk a személyek közötti párbeszéd lebonyolításához, természetesen megfelelő
magyarázat kíséretében.
3.2. Az információs rendszer
3.2.1. Az információs rendszer fogalma
A bevezető fejezetben találkozhattunk már az információ fogalmával. Az információ a mai világban
egyaránt lehet érték, erőforrás, stratégiai és termelési tényező, de számolni kell azzal is, hogy egyre
inkább áruvá is válik a termelésben és szolgáltatásban. Kifejtett hatásai következtében a gazdasági
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növekedés fontos tényezőjévé lépett elő és katalizátorként is funkcionál. Az infokommunikációs technológia fejlődése és a globalizáció hatására a gazdasági szervezetekben lényegesen megváltozott az
információval való hatékony gazdálkodás, ennek hatására átalakultak a különböző gazdasági folyamatok is.
Az információs rendszer nem különbözik alapvetően más rendszerektől, hisz alapelemei a bemeneti, feldolgozási, kimenti és visszacsatolási elemekből, valamint ezek viszonyrendszeréből állnak elő.
Egy alapvető különbséget azonban meg kell említenünk és ez a rendszer célja. Az információs rendszerek esetén az alapvető cél, hogy bemeneti adatokat, (információkat) fogad, ezeket feldolgozza és
újabb adatokat, információkat generálva szolgáltatja az elvárt kimeneteket. Az információs rendszerek
legkisebb alkotóelemének az adat tekinthető. Megfigyelhetjük, hogy az információ szorosan összefügg
az adat fogalommal, ugyanakkor jelentős a különbség az adat és az információ között. Valamennyi
definícióban benne rejlik, hogy az adat objektív, az információ pedig szubjektív. Az információ mindig függ annak felhasználójától, pontosabban a felhasználó ismereteitől (tapasztalatától, tudásától),
céljától. Az információ forrása szerint megkülönböztetünk a rendszer szempontjából belső (intern)
illetve külső (extern) információkat. Amennyiben az információk a vizsgált rendszerből származnak,
akkor belső információról beszélünk. A rendszeren kívüli információk a külső (a rendszer szempontjából külső) környezetből származnak. Jellemzőjük, hogy nem teljesek, pontatlanabbak, mint a
belső információk.
Az adat és az információ tárgyalásával, megismerésével és megértésével juthatunk el az információs
rendszer fogalmának tisztázásához. E fogalom definiálására is sokan, vállalkoztak. Vannak, akik a
rendszer szerkezetére vonatkozóan határozzák meg az információs rendszert, vannak, akik az információs rendszer céljait tekintik elsődlegesnek. Egy meghatározás szerint: „Az információrendszer a különböző feldolgozásokhoz alapvető erőforrásként adatokat, információkat használ fel annak érdekében, hogy a szervezeti feladatok végzéséhez hasznos információkat szolgáltasson. Fő célja tehát az
információellátás, vagyis olyan, célorientált üzenetek létrehozása, amelyek a felhasználó számára
újdonságot jelentenek, bizonytalanságot szüntetnek meg, és feladataik, döntéseik teljesítésében segítséget nyújtsanak.”
Az információs rendszerekre vonatkozó meghatározások nem zárják ki, de nem is követelik meg
a számítógépes (értve ez alatt hardvert és szoftvert egyaránt) támogatottságot. Ezért beszélhetünk manuális, illetve számítógéppel támogatott információs rendszerekről. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az információs rendszerek alapvető funkcióinak megfelelő szinten történő végrehajtása nem nélkülözheti a számítógépes hardver- és szoftver-támogatottságot.
Funkcióit tekintve az információs rendszereknek biztosítani kell:
 az adatok gyűjtését, rögzítését, tárolását,
 az adatok ellenőrzését,
 a tárolt adatok biztonságát, védelmét,
 az adatok csoportosítását, rendszerezését,
 az adatok naprakészen tartását,
 meghatározott feltételek szerinti számításokat, összegzéseket, elemzéseket,
 az eredmények megjelenítését,
 az adatok belső mozgatását,
 az adatok továbbítását,
 jelentések készítését és kezelését.
3.2.2. Vezetői tevékenységek és adatszükségletek
Az információ fogalma alatt azokat a híreket, ismereteket értjük, amelyek a valóságra vonatkozó új
tényeket és elképzeléseket közvetítenek számunkra. A hírnek akkor van információtartalma a hír fogadója számára, ha felfogja, megérti a közleményben foglaltakat. Az érthetőségnek viszont az feltétele,
hogy a közlés észlelhető (például hallható, papíron látható) legyen, továbbá a címzett számára ismert
jelölési (szintaktikai) és értelmezési (szemantikai) szabályok szerint történjen.
Az információs tevékenység szerepe abban áll, hogy a vállalati rendszer különböző szintű vezetőihez, végrehajtó egységeihez olyan információk jussanak el, amelyek azoknál ésszerű döntést, cselekvést, vagyis a rendszer céljával összhangban álló, előre látható reakciót váltanak ki. Az eredményes
kommunikációnak az információ-áramlás csak szükséges, de nem elegendő feltétele. Hatékony kom-
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munikáció csak akkor jön létre, ha a címzett az információt felveszi, feldolgozza, és arra reagál. Különös jelentősége van annak, hogy az információ tartalma milyen hatással van a címzettre, mivel ez öszszefüggésben áll az információ hasznosságával, vagyis a címzett viselkedésére és célfüggvényére gyakorolt hatással. Az információkat tartalmi jellemzőik alapján szemantikus, pragmatikus és motivációs
információknak tekinthetjük.
A szemantikus információ útján a fogadó tényekről értesül, ezáltal tájékozottsága nő, választási
lehetőségei javulnak. A pragmatikus információk a közlő érdekében álló cselekvés végrehajtását
írják elő a címzettnek. Ekkor utasításokról, munkavégzési szabályzatokról, rendelkezésekről, tiltásokról van szó. Ilyen információkat a döntéshozók állítanak elő. A motivációs információk pedig a címzett értékrendszerét, preferenciáit befolyásolják. Ilyenek például az anyagi ösztönzés szabályai, vagy a
dolgozóknak a vállalati célokkal való azonosulást kiváltó intézkedések.
A döntéshozatal a vezetői funkciók egyik legfontosabb, legnehezebb és legkockázatosabb része.
A helytelen döntések helyrehozhatatlan következményekkel járhatnak. A rossz döntéseknek több oka
lehet. Egyrészt a döntési folyamatban – például döntés-előkészítő tevékenységben –, másrészt magában a döntéshozóban rejlik.
Dokumentum

Ad-hoc
lekérdezések

Felhasználók

Információs rendszer

tulajdonosok, igazgatótanács, hitelezők (befektetők)
felsővezetők, középvezetők,
tervezők, kontrollerek

Félkész
jelentések

középvezetők, tervezők,
kontrollerek

Standard
jelentések

operatív vezetők, csoportvezetők projektvezetők, tervezők

Tranzakciós adatbázis

EIS =
Executive
Information
System
(Felsővezetői
Információs
Rendszer)

MIS = Management Information System
(Vezetői Információs rendszer)
TPS =Transaction Processing System
(Tranzakció-feldolgozó Rendszer

40. ábra: Vezetői információellátás hierarchikus építkezésű vezetői információs rendszerben
A döntési problémák meghatározása, elemzése, strukturálása a tervezők fontos feladata. A döntési
probléma megoldása, a számszerű eredmények kidolgozása a tervezési rendszer működésének egyik
fő funkciója. Az absztrakt döntési probléma az információ felhasználásával, valamint a megoldási
szabályok, módszerek alkalmazásával válik a rendszer valós elemévé. A tervezési rendszer elemeit
áttekintve megállapíthatjuk, hogy azok tartalmaznak absztrakt elemeket is: döntési problémák, megoldási módszerek, szabályok. A tervezési rendszer olyan sajátos rendszer, amely anyagi és nem anyagi
elemekből épül fel. A tervezők alapvető feladata, hogy a vállalati gazdálkodás legkülönfélébb területeit illetően választ adjanak a mit és hogyan kérdésekre. A tervezés tárgyát egy vállalat esetében rendkívül sokféle típusú, nagyságrendű, bonyolultságú döntések halmaza képezi. Valamennyi döntési problémát, mint a tervezés tárgyát meghatározni természetesen nem tudjuk. A vállalat működési modelljére
támaszkodva a tervezés tárgyát képező alapvető döntési problémákat az alábbiak szerint rendszerez- 58 -

zük: piaci, kereskedelmi, termelési és/vagy szolgáltatási, gazdálkodással, termelési tényezőkkel, és
pénzügyekkel kapcsolatos döntési problémák.
Ahhoz azonban, hogy ki tudjuk elégíteni a vezetői információigényeket, ismernünk kell a vezetői
tevékenységek széles körét és azok adatszükségletét. A vezetési funkciókat, a szükséges adatokat, és
az adatok forrását tartalmazza a 40. ábra. A vezetői tevékenységek köre, a vállalati belső és külső
változásokkal összhangban állandóan változik, a hangsúlyok eltolódnak.
3.2.3. Vezetői információs rendszerek
Az információs rendszerek a döntéstámogató funkcióikon keresztül hatékonyabb vezetést és irányítást tesznek lehetővé. A vezetést támogató számítógép alkalmazások száma növekszik. A mikroszámítógépek forradalma lehetővé teszi, hogy sok vezető asztalára számítógép kerüljön, számos adatbázis
válik elérhetővé. A magán- és közszolgálati szervezetek nem nélkülözhetik a számítógépes elemzést a
döntéseiben. A hardver- és szoftverköltségek csökkenek, ugyanakkor az információs rendszerek lehetőségei folyamatosan növekednek.
Azonban, mindezeknek a technológiai fejlődéseknek az ellenére sok vezető egyáltalán nem használ számítógépet, vagy elsősorban egyszerű döntések támogatásához használja. A döntéstámogató
rendszereket (Decisison Support Systems – DSS), felsővezetői információs rendszereket (Executive
Information Systems – EIS) és szakértői rendszereket (Expert Systems – ES) azért tervezték, hogy
megváltoztassák ezt a helyzetet. Ezeket a technológiákat együttesen vezetést (menedzsmentet) támogató rendszereknek (Management Support Systems – MSS) nevezik.
A számítógép alkalmazások a tranzakció-feldolgozástól és figyelő tevékenységtől a feladatelemzési és feladat-megoldási alkalmazások irányába tolódtak el. Szintén egy fejlődési tendencia,
hogy a vezetők részére integrált programcsomagot adjanak, amelyek segítik őket a legfontosabb feladatban, a döntés-előkészítési munkában.
A vezetés (menedzsment) egy folyamat, amelyben bizonyos célokat érünk el erőforrások (ember,
pénz, energia, anyag, hely, idő) felhasználásával. Ezeket az erőforrásokat inputoknak és a célok elérését a folyamat outputjának tekintjük. A vezetői munka sikerének a mértékét gyakran az output és input
közötti aránnyal mérjük. Ez az arany a szervezet termelékenységét fejezi ki.

termelékenység 

output
input

A termelékenység egy fő jellemzője bármilyen szervezetnek, mert meghatározza a szervezet és
tagjainak jólétét. A termelékenység szintje vagy a vezetés sikere bizonyos vezetési funkciók végrehajtásától függ, mint például tervezés, szervezés, irányítás és ellenőrzés. Hogy ezeket a funkciókat végrehajtsák, a vezetők érdekeltek a döntés-előkészítési tevékenységek állandó és ismétlődő folytatásában.
Az összes vezetői tevékenység a döntés-előkészítés körül forog.
A vezető mindenekelőtt egy döntéshozó. Évekkel ezelőtt a vezetők a döntés-előkészítést egyszerűen művészetnek tekintették, így ezek a vezetői stílusok gyakran a kreativitáson, megítélő képességen, intuíción és a gyakorlaton alapultak, nem pedig a szisztematikus tudományos megközelítésű
kvantitatív módszereken. Azonban a környezet, amelyben a vezetésnek dolgoznia kell, változik. Mivel
az információ és a mikroelektronika korszakában élünk, ezért ez a technológia életstílusunk meghatározójává válik. Az üzleti élet és környezete sokkal komplexebb ma, mint volt bármikor ezelőtt, ráadásul a fejlődési irány a komplexitás irányába mutat.
Az összes számítógépes vállalati alkalmazás alapja a tranzakciós adatbázis. Tranzakciónak nevezünk minden olyan eseményt, amelyet valamilyen mozgást jelent a cég könyvelésében. Például:
beérkezik az eladott termék után a számla ellenértéke; egy berendezés az egyik leltári helyről egy másikra kerül; egy elavult gép leselejtezésre kerül; raktárba érkezik a termeléshez szükséges alapanyag;
megérkezik a telekommunikációs cég számlája; átutalásra kerül az adó stb. A tranzakciós adatbázist a
tranzakció-feldolgozó rendszer (Transaction Processing System = TCP) kezeli.
Az első kereskedelmi forgalomban kapható számítógép 1950-ben jelent meg. A század hetvenes
éveire az egyes operatív tevékenységek támogatását kezelő rendszerek megbízhatóvá váltak, és a
tranzakciók nyilvántartásán kívül egyéb feladatokra is kezdték használni őket. Természetesen a TCP
sem „ment ki a divatból”, hiszen tranzakciós adatbázis nélkül nem működhetnek a különféle döntéstámogató rendszerek.
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Az adatok nagy tömegének viszonylag gyors és megbízható rögzítésére, tárolására és kinyerésére
alkalmas számítógépes rendszerek felkeltették a vezetők érdeklődését. Érthető módon igényt támasztottak arra, hogy ebből a létező adattömegből viszonyaik, elemzésük révén értelemmel, jelentéssel bíró
hasznos adatokat, vagyis számukra hasznos információt nyerjenek ki. A vezetők feladata és felelőssége, hogy döntéseik révén előmozdítsák a szervezet fejlődését, és elfogadható az az érv, hogy ezen
döntések minősége javítható, ha megfelelőbb információs háttérre épül.
Az első próbálkozások kudarcaiért az a hibás elképzelés okolható, hogy a szervezet vezető beosztású alkalmazottainak információval való ellátása azt jelenti, hogy a tranzakciós rendszerek teljes adattömegét hozzáférhetővé teszik számukra. A vezetői döntéseket azonban mindenkor a döntés meghozatalához szükséges, megfelelő szintű és aggregáltságú információval kell támogatni, vagyis a vezetői
információs rendszerek kialakítása együtt járt a vezetői információigény feltérképezésével. Itt kapcsolódik be a kontrolling. Akár a vezetést támogató eszközrendszerként, akár vezetési funkciókent tekintünk a kontrollingra, mindenképpen hangsúlyos a vállalatirányítás kérdéseit átfogó információszolgáltató és döntéstámogató jellege, valamint az, hogy figyelembe vegyük a különböző vezetői szintekhez
kapcsolódó különböző kontrolling-feladatok sajátosságait.
A döntés és a döntés-előkészítés három ok miatt nehezebb, mint korábban. Először, a lehetséges
alternatívák száma sokkal nagyobb ma, mint volt bármikor ezelőtt a fejlettebb technológiai és kommunikációs rendszereknek köszönhetően. Másodszor a döntések jövőbeni következményeit nehezebb
megítélni a megnövekedett bizonytalansági tényezők miatt. Végül, a hibaelkövetés költsége nagyon
nagy lehet a tevékenységek és az automatizálás komplexitásának és terjedelmének következtében.
Ráadásul a komplexitásból fakadó láncreakciók miatt egyetlen hiba elkövetése számos más hibát
okozhat a szervezet különböző részeiben.
A döntés-előkészítési folyamatok egy összefüggő sorozatba esnek, amely a nagymértékben strukturált (gyakran programozottnak nevezett) döntésektől a nagymértékben strukturálatlan (nem programozható) döntésekig terjednek. A strukturált feladatok a rutin, ismétlődő feladatok, amelyekre kidolgozott megoldások léteznek. Nem strukturált feladatok, amelyekre nincsenek kidolgozott megoldások. A döntés-előkészítés vizsgálatánál szükséges az emberi döntés-előkészítési folyamat megértése.
Ez a folyamat három fázisra osztható:
1. a döntéshez szükséges feltételek keresése
intelligencia,
2. a lehetséges tevékenységek felderítése, kidolgozása, elemzése
tervezés,
3. a lehetséges akcióprogram kiválasztása
választás.
A strukturált feladat az, amelyben ezek a fázisok szabványosítottak (léteznek kidolgozott módszerek),
a célok tiszták és az input-output egyértelműen specifikus. A nem strukturált feladatban a három fázis
közül egyik sem strukturált. Azt a feladatot, ahol a fázisok némelyike strukturált, részben strukturáltnak nevezzük.
A vezetői információs rendszer (Management Information System – MIS) egy szabályszerű,
számítógépre alapozott rendszer, amelyet a különböző forrásból származó adatok visszanyerésére,
csoportosítására és integrálására terveztek, hogy időben nyújtsa a szükséges információt a vezetői
döntés előkészítéséhez. Ezek az alkalmazások az 1980-as években jelentek meg. A MIS legsikeresebb
a rutin, strukturált és megelőző típusú döntésekhez szükséges információ nyújtásában. Továbbá sikeresen alkalmazzák nagy mennyiségű, részletes adat tárolására és lekérdezésére a tranzakció feldolgozásokban. A MIS kevésbé hatékony a komplex, nem algoritmizálható döntési szituációk támogatásában.
Ugyancsak a múlt század nyolcvanas éveiben jelentek meg a döntéstámogató rendszerek
(Decission Support System – DSS). Ezek az elemzők és döntés-előkészítők statisztikai, modellező,
szimulációs munkáját támogatják – egy magasabb funkcionális, megjelenítési és kommunikációs szintet képviselve. A vállalati tranzakciós rendszerekbő1 kinyerhető adatokat azonban egészen felsővezetői szintig igyekeztek hasznosítani, így alakultak ki az operatív rendszerekre épülő felsővezetői információs rendszerek (Executive Information System – EIS), melyek személyre szabottan, jelentős
hardver és támogató apparátus igénnyel nyújtottak főként a múltra vonatkozó, aggregált információkat
a vállalatvezetésnek.
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1. táblázat: Számítógépesített rendszerek attribútumai
Dimenzió

Fókusz

Tranzakciók

Információk

Adatbázis

Egyedi minden alkalmazásban

Interaktív elérés programozók számára

Döntési képességek

Nincs

Strukturált rutin problémák – hagyományos
operációkutatási eszközök használata

ES
Diagnózisok, stratégiai
Hosszú távú stratégiai
tervezés, belső ellenőrtervezés, komplex, inzés, stratégiák karbantegrált feladatterületek
tartása
Döntések, rugalmasság, Következetesség, szakfelhasználó-barátság
tudás átadása
Adatbázis-kezelő rend- Eljárás és tárgyterület
szerek, interaktív elérés, ismerete, tudásbázis
tárgyi ismeret
(tények és szabályok)
Részben strukturált
Nem strukturált, kompproblémák, integrált
lex döntéseket készít,
operációkutatási modelheurisztika
lek

Művelet

Numerikus

Numerikus

Numerikus

Szimbolikus

Főleg numerikus, szimbolikus

Információk típusa

Tervezett és igényelt
Összefoglaló jelentések, jelentések, strukturált
részadatok
folyamat, kivételek
jelzése

Meghatározott döntéseket támogató információk

Javaslat és magyarázat

Állapot-elérés, kivételek jelentése, kulcsjelzések

Alkalmazások

TPS
Bérfeldolgozás, készlet,
nyilvántartás, termelési
és értékesítési információk

Kiszolgált legmagasabb
Alsó szintű vezetés
vezetői szint
Hajtóerő, késztetés
Hasznosság

MIS

DSS

Termelés-ellenőrzés,
értékesítés-előrejelzés,
megfigyelés

Középvezetés

Felső vezetés

Hatékonyság

Eredményesség
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Felső vezetés, specialisták
Eredményesség, elvárás

EIS
Felső vezetői döntéstámogatás, környezetvizsgálat
Követés, ellenőrzés
Külső (on-line) és közös
nincs

Legfelső vezetés
Időszerűség

A szakértő rendszer (Expert System – ES) olyan program, amely képes az emberi problémamegoldó képességet szimulálni. A szakértői rendszerek egy szűkebb szakterületről jelentős tudásmennyiséget fognak össze. Kezelik a heurisztikákat, melyek segítségével részproblémákhoz megoldásként tapasztalati értékeket képesek rendelni. A szakértői rendszerek képesek tehát a bizonytalan
tapasztalati tudást kezelni.
A TPS, MIS, DSS, ES, EIS és attribútumai néhány dimenzió szerint csoportosíthatók, amelyek
közül a legjellemzőbbeket az 1. táblázat foglalja össze.
A különböző kategóriák közötti kapcsolatok a következők:
 Minden kategória az információ technológia egyedi osztályának tekinthető.
 Ezek kapcsolódnak egymáshoz és mindegyik támogatja a vezetői döntés-előkészítés néhány
tevékenységét.
 Az újabb eszközök fejlődése és létrehozása segíti az információ technológia szerepének kiterjesztését a vezetői hatékonyság növelése érdekében.
 A kölcsönös kapcsolatok és koordináció ezek között az eszközök között még fejlődik. Még
sok tanulni való marad, és újabb elméletek szükségesek a további fejlődéshez.
A kialakított vezetői információs rendszerek által nyújtott információ sokszor mégsem eredményezett helyes döntéseket. Ennek oka lehetett az is, hogy csupán a vállalaton belüli, vagy akár csak
néhány területről származó információ alapján döntöttek, illetve, hogy nem a megfelelő szinten jelent
meg az információ, és született meg a döntés. Vagyis: mint minden területen, itt is szükség volt egyfajta tanulási időszakra, hogy pontosabb elvárásokat és jobb válaszokat fogalmazhassanak meg.
Az információrendszerek tehát fejlődésük első évtizedeiben megvalósították a vállalaton belüli
adatkezelés automatizálását, valamint több-kevesebb sikerrel kísérletet tettek a tárolt adatmennyiségből döntéstámogató információk kinyerésére. Az 1990-es évek elején három komoly kihívással nézett
szembe a vállalati informatika:
 egyrészt szükség volt egy összvállalati integrált IT-környezet kialakítására, mely biztosítja az
alkalmazások közötti kommunikációt, adatcserét, és amely nyitott a külső adatok, különböző
formátumok bevonására is;
 másrészt hatékonyabbá kellett tenni a vezetők információellátását és döntéshozói igényeiknek
megfelelően kialakított vezetői információs rendszerek kifejlesztése lett a cél;
 harmadrészt – az előzőekkel szoros összefüggésben – a funkcionális szemléleten túl a vállalat
valódi működésének megjelenítése érdekében a szervezeti határokon átnyúló folyamatokkal,
az értékteremtés dimenzióinak tudatos kezelésével kezdtek el foglalkozni.
3.2.4. Integrált vállalatirányítási rendszerek
A vállalatok további területeit kapcsolták be az informatikába, és létrejöttek a manapság is fejlődő és
terjedő ERP (Enterprise Resource Planning) rendszerek, vagyis a vállalati erőforrás-tervezés. Bár
még ma is a régi rövidítéssel (ERP) utalunk ezekre a vállalati rendszerekre, az elmúlt évek innovációi
miatt már inkább tekinthetőek integrált vállalatirányítási alkalmazásoknak (Integrated Enterprise
Application = IEA). Az ERP rendszerek kialakulásával mind a kontrolling, mind a menedzsment óriási információs bázishoz jutott, folyamatosan bővülő funkcionalitásukkal ezek a rendszerek jelentik ma
a vállalatok informatikai támogatásának alapját.
Az ERP rendszerek olyan modulokból felépülő alkalmazások, melyek szoftveres megoldást kínálnak a termelés, a logisztika, az értékesítés, az emberi erőforrás-gazdálkodás és a pénzügyi elszámolás tranzakcióinak valós idejű, egységes és integrált kezelésére. A szervezet funkcionális területeit és
működési folyamatait lefedő, egységes és integrált vállalatirányítási rendszerek.
Az ERP-knél hagyományosan továbbra is megmaradt tehát a funkcionális szemlélet: az ilyen
szoftverek modulokból épülnek fel, melyek megfeleltethetőek a vállalat egyes funkcionális területeinek, például: logisztikai, termelésirányítási, értékesítési, számviteli, kontrolling, eszközgazdálkodási
modulokat alakítottak ki.
Az ERP-rendszerek feladata tehát egyrészt a vállalatnál felmerülő tranzakciók kezelése, másrészt
(a korai időszaktól kezdve) a vezetők számára információ nyújtása a tárolt összvállalati adattömegből.
Az ERP-technológia így ötvözte a TPS-, illetve a MIS-rendszereket, a középvezetői szint fölött azonban nem igazán alkalmas döntéstámogatásra, mivel a rendszerek óriásira növekedő adatbázisokkal
kapcsolatban problémák merülnek fel. Középvezetői szinten máig működnek az ezekre az adatbázis-
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okra épített, többnyire rögzített beszámolókat előállító alkalmazások, és míg nem jelent meg a vezetői
információs rendszerek legújabb generációja, addig a közvetlenül az ERP-ből kinyert lekérdezések
felsővezetői szinteken is használatosak voltak.Nagyjából ekkortájt dőlt el az informatikában a közgazdaságtan egyik hagyományos kérdése: Make or Buy? (Gyártani vagy megvásárolni?). Az informatikai
szállítók standard szoftvereket alkottak, melyek egy általános vállalati modellből levezetve nyújtottak
sokoldalú támogatási lehetőségeket az üzleti tevékenység különböző feladatainál. E standard szoftverek vállalatra szabhatóak, ugyanakkor ez korlátot is jelent, hiszen a használat során bizonyos mértékben a vállalati működést is kell a választott programhoz „igazítani”. Ezt ellensúlyozza az, hogy az
ERP-gyártók igyekeznek a szoftver-bevezetések során szerzett iparági tapasztalatokat beépíteni a
rendszereikbe.
Az ERP rendszerek évtizedek óta sikeresek azon célkitűzéseikben, hogy a vállalati tevékenység
realizálásához és menedzseléséhez hatékony támogatást nyújtsanak, és ezáltal csökkenthetőek legyenek a szervezet működési költségei, valamint javuljon a belső integráció, az információáramlás és az
együttműködés, ennek révén jobb döntések és magasabb színvonalú szervezeti teljesítmény legyen
elérhető, ami tükröződik a partnerek elégedettségében és a vállalat eredményességében.
Az egyre szaporodó vállalati informatikai projektek sikeressége nagyban múlott illetve múlik az
emberi tényező helyes kezelésén: ez nem csak a döntések következetes képviselését, a felhasználók
tájékoztatását és oktatását jelenti, hanem az információnak, mint hatalmi forrásnak a kezelését is. Az
új rendszerek megerősíthetik a régi hatalmi viszonyokat, de sokszor – például a középvezetői szint
helyett az alkalmazottak döntési jogkörének megnövelésével – át is rajzolhatják azokat.
Az 1990-es években a vállalatszervezés és az informatika egymással szoros kapcsolatban, egyaránt dinamikusan fejlődött. A vállalatok értékteremtéséről alkotott kép gyökeresen átalakult: a struktúra és az irányítás mindenhatóságába vetett hitet új fogalmak váltották fel: az üzleti és a támogató
folyamatok. A folyamatok radikális, vagy éppen fokozatos átszervezésében fontos pozíció jutott az
informatikai rendszereknek is: a folyamatok támogatása, egyszerűbbé, hatékonyabbá tétele lett központi feladatuk. Nem csak a gyártási illetve szolgáltatási technológiára vonatkozott ez, hanem egyszersmind a vállalati számítógépes rendszerek összessége által nyújtott információ újraértékelését is jelentette.
A folyamatszemlélet hangsúlyozza, hogy a folyamatok a vállalati értékteremtés kulcskategóriái,
melyek nem csak outputtal, de meghatározható belső vagy külső „vevő”-vel rendelkeznek, átlépik a
funkciók, vagy akár az egész szervezet határait.
A szerzők a vállalat értékláncán belül legtöbbször megkülönböztetik az alaptevékenységhez kötődő kulcs, vagy operatív folyamatokat, illetve a működtetési, támogató, vagy másként vezetési folyamatokat. A kontrolling és az informatika együttműködésével sok helyütt sikerült eredményesen
adaptálni ezt az új szemléletet.
A vállalatok folyamatelvű megragadásához szükség volt a folyamatok műveletekre bontására. A
folyamatszintek és dimenziók kialakításakor a kontrollerek vállalati működésre vonatkozó ismeretei
nélkülözhetetlenek voltak. Csakhamar megjelentek a folyamatok mentén történő átszervezéseket dokumentáló és támogató folyamat-modellező programok.
A levezethető kontrolling, logisztikai, értékesítési és marketing feladatok a hagyományos tranzakció-kezelés mellett magas szintű, on-line, interaktív analitikai képességeket, testre szabható, biztonságos, gyors és a vezetői igényekre optimalizált jelentési formákat, tervezést és tényelemzést egyaránt
lehetővé tevő alkalmazásokat igényelnek.
Ezeknek az elvárásoknak a hagyományos logisztikai és értékesítési célszoftverek, a klasszikus
ERP-rendszerekbe integrált modulok csak kevésbé tudnak megfelelni. Új típusú alkalmazások hoztak
a megoldást: ebben az időben kezdtek terjedni az adattárházak, illetve az ezekre épülő, sokoldalú
OLAP-rendszerű (On-line Analytical Processing = On-line elemező feldolgozás) szoftverek. Ezekkel
a technológiákkal újraértelmezték a vezetői döntések támogatását; az egyes szakterületek információigényét kielégítve új informatikai területet nyitottak.
A folyamat-újraszervezések keretében többnyire értékeltek a cégek saját informatikai egységüket,
rendszerüket is. Az információtechnológia széles körű alkalmazása ugyanis nem mindig eredményezett hatékonyságjavulást, a nagy IT befektetések gyakran nem hozták meg a várt üzleti sikereket. Az
1990-es években ezért újrafogalmazták az üzleti informatikával kapcsolatos alapvetéseket:
 elsődleges cél a vállalat versenyképességének növelése – ebben kulcsszerepet játszik a megfelelő információ eljuttatása a megfelelő döntéshozókhoz (vezetőkhöz, alkalmazottakhoz);
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az informatika az üzleti stratégia (vagy adott esetben újraszervezési koncepció) szerves része,
ugyanakkor alárendelt, és nem öncélú eleme, illetőleg az információ-technológiában rejlő lehetőségek feltárása és kiaknázása.

3.2.5. ERP rendszerek fontosabb moduljai
Az ERP rendszer modulokra bontása, bizonyos összetartozó funkciók alapján történik. Ezt azonban
alapvetően a szervezeti egységek feladatai szerint csoportosítva kell megoldani. Az ERP rendszerek
többsége mégis más-más funkciókat csoportosít egy modul alá. Így előfordulhat, hogy az itt leírt modulok egyes rendszerekben összevontan vannak jelen, más rendszerben pedig éppen szétdaraboltan. A
funkcionális megközelítésből történő elemzésnek a nagy hátránya, hogy nem helyez hangsúlyt az
egyes funkciók kapcsolatára, vagyis arra, hogy milyen módon kapcsolódhatnak egymáshoz a különböző funkciók. Vegyünk példának egy értékesítési folyamatot. Az, hogy a rendszer tud stornó számlát
előállítani az egy funkció. Azonban egy számla kiállítása és a stornó számla kiállítása szoros kapcsolatban van egymással. A szoros kapcsolat abban látszik, hogy a stornó számla készítése csak számlakészítés után lehetséges, vagyis egyik funkció a másik funkció végrehajtásától függ.
Az ERP rendszerek a funkcionális megközelítése mellett beszélhetünk adatmodell alapú megközelítésről, vagy akár algoritmikus megközelítésről is. A felhasználók számára azonban a legfontosabb
megközelítési mód a funkció alapú. A modulok kialakulásánál fontos szerepet játszott a folyamatszemlélet. Egy általános vállalati folyamat sematikus ábrája látható a 41. ábrán.
Beszerzés

Raktározás

Átalakítás
(termelés)

Raktározás

Értékesítés

Számvitel, pénzügy, kontrolling

41. ábra: Vállalati folyamatok

Az ERP funkcióit vizsgálva az alábbi nagy csoportok különböztethetők meg:
 Logisztikai jellegű funkciókat tartalmazó modulok: beszerzés, raktározás, értékesítés.
 Pénzügy, számvitel, kontrolling funkciókat tartalmazó modulok: pénzügy (számlák, pénztár,
bank), számvitel (könyvelés), kontrolling (tervezés, elemzés).
 Gyártáshoz kapcsolódó funkciókkal rendelkező modulok: gyártástervezés, gyártásvezérlés.
 Humánerőforrás és bérkezelés: munkaerő-nyilvántartás, bérkezelés, munkaerő-tervezés, munkaerő-toborzás, szervezet menedzsment, utazás menedzsment, rendezvény menedzsment.
 Beruházás menedzsment: beruházások nyilvántartása, beruházás tervezése.
 Alkalmazásokat átfogó funkciók felhasználói menedzsment, adminisztráció menedzsment,
táblaszintű lekérdezés menedzsment, egyedi fejlesztések.
3.3. Döntéstámogató rendszerek
A döntéstámogató rendszer fogalmát olyan rendszerek leírására használjuk, amelyek támogatják, de
nem helyettesítik a vezetőket döntéshozatali tevékenységükben. Ezeket a rendszereket olyan döntéseknél használják, ahol emberi ítélet is szükséges. A jó döntéstámogató rendszert a nem professzionális felhasználó is kezelni tudja, az adatok elég széles skálájához biztosít hozzáférést, többféle modellezési és elemzési eszközzel rendelkezik. A döntéstámogató rendszerek fejlődése vezetett a (felső)vezetői információs, a csoportos döntéstámogató és a szakértői rendszerekhez.
A döntéstámogató rendszer (DSS) a számítógépre készített szoftvereszközök egy készlete, amelyet egy menedzser használ a probléma megoldására a döntéshozói tevékenysége során. Természetesen a menedzser hozza meg az aktuális döntéseket és oldja meg a speciális problémákat. Ezek a problémák jöhetnek a szervezet ellenőrző mechanizmusán keresztül vagy származhat közvetlenül a menedzsertől (például „szükséges egy új hirdetési szlogen”).
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DÖNTÉS

Alternatívák képzése

Probléma definiálása
42. ábra: A döntési folyamat lépései
A döntések bizonyos lépéseket igényelhetnek a problémamegoldásban, melyek szervezeten belül
egy folyamaton keresztül történnek. A döntés-előkészítési folyamat struktúráinak sok variációja van,
azonban a legtöbb szervezeten belül vannak közös elemei. A folyamatokban a 42. ábra mutatja ezeket
az elemeket. A folyamatban alapvetően három együttműködő számítógépes információs rendszer vesz
részt. Ezek az adatfeldolgozó rendszer, vezetői információs rendszerek és döntéstámogató rendszerek.
Az adatfeldolgozó rendszer az operatív munkafolyamatokban, a vezetői információs rendszer az irányításban és ellenőrzésben, a döntéstámogató rendszer pedig a tervezésben, stratégiai tevékenységben
kerül alkalmazásra.
3.3.1. A döntéstámogató rendszerek alapjai
A DSS számos olyan értékes eszközzel segítheti a menedzsereket az alternatívák közötti választásban,
mint például
 hasonló múltbéli döntési feladatok kikeresése az adatbázisból,
 számítási modellek alkalmazása segíthet a lehetséges döntések hatásainak megmutatásában,
 grafikus alapú megjelenítéssel segíthetnek az aktuális döntés trend-hatásainak mérlegelésében,
vizuális megjelenítésében,
 számszerűsített becslések készíthetők.
A döntéstámogató rendszerek legnagyobb része a szervezeti szintű tevékenységet támogatja. Fejlődése a pénzügyi tervezési rendszerekkel kezdődött, később kiterjedt a piackutatásra, előrejelzésre,
vállalati elemzésekre stb. A személyi számítógépek elterjedése, és különösen a könnyen kezelhető
táblázatkezelő programok megjelenése ösztönözte a személyi szintű támogatást biztosító döntéstámogató rendszerek elterjedését. Az intézményi döntéstámogató rendszereket általában döntéstámogató
csoportok fejlesztik ki, valamilyen döntéstámogató (programozási) nyelven. Régebben ezek nagygépes alkalmazások voltak, ma már azonban egyre inkább mikrogépekre készülnek. Az intézményi döntéstámogató rendszerek mellett gyakran készülnek „ad hoc” rendszerek is, ezek korlátozott alkalmazhatósággal rendelkeznek, és rövid idő alatt elkészíthetők. Az „ad hoc” döntéstámogató rendszerek
jelentés generátorok, rövid elemző programok lehetnek, vagy készülhetnek DSS generátorok segítségével.
A jelentésgenerátorok a vezetőket speciálisan érdeklő adatok kiválasztására, összegzésére és
megjelenítésére vagy listázására szolgálnak. A kiválasztott adatokon, az összegzésen kívül általában
csak néhány egyszerű aritmetikai műveletet kell elvégezni. Amennyiben grafikát is használnak, akkor
trendek és varianciák is megjeleníthetők. Egyrészt azt lehet mondani, hogy a jelentésgenerátorok meg
hosszú ideig a leginkább használt döntéstámogató rendszerek maradnak, másrészt viszont belőlük
nőttek ki a vezetői információs rendszerek.
A rövid elemző programok általában kis, 80-100 soros programok, melyeket akar maguk a vezetők is meg tudnak írni, itt az adatokat kézzel is be lehet vinni. Egyszerűségük ellenére igen hatékonyak tudnak lenni.
A DSS generátorok olyan eszközök vagy programozási nyelvek, amelyek segítségével gyorsan
lehet döntéstámogató eszközöket készíteni. Ezek a termékek tartalmaznak programozási nyelveket,
interfészeket és további olyan szolgáltatásokat, amelyek egy-egy konkrét „ad hoc” döntéstámogató
rendszer elkészítésénél segíthetnek.

- 65 -

Míg korábban az egyszemélyi döntéseket támogató rendszerekre koncentráltak, ma egyre inkább
a csoportos döntést támogató rendszerek (GDSS – Group Decision Support Systems) megvalósításával foglalkoznak. A csoportos döntéshozatal előnye a nagyobb össztudás, a rendelkezésre álló több
információ, sok lehetséges alternatíva figyelembe vétele, a kidolgozott megoldások elfogadásának
nagyobb valószínűsége, a folyamatban resztvevők részéről a probléma és a megoldás jobb megértése.
Minden résztvevőnek lehetősége kell legyen a többiektől független munkavégzésre úgy, hogy bármikor közzétehesse, a többiek számára hozzáférhetővé tehesse az addig elvégzett munkáját. A csoportos
döntéstámogató rendszerek részei az adatbázis, a modellbázis, a speciális alkalmazói programok, a jó
felhasználói interfészek és végül maga az emberi komponens. További szolgáltatások szükségesek a
csoporton belüli kommunikáció támogatására, ilyenek az elektronikus levelezőrendszerek, az egyidejűleg többek által írható (konzultációs) munkaállomások, a video konferencia rendszerek, a gondolatok és a szavazások grafikus összegző rendszerei.
A GDSS rendszereknek a következő eseteket kell tudni kiszolgálni:
 Minden döntéshozó egy időben egy helyszínen van jelen. Ez a legegyszerűbb eset. A rendszernek tudni kell prezentálni, megosztani az ötleteket, információkat, és „szavazógépként”
összegyűjteni a vélemeényeket.
 A döntéshozók egy időben, de különböző helyszíneken vannak jelen. Több, egymástól távoli
telephelyen működő cég. A rendszernek valós idejű kapcsolatot is kell biztosítania.
 A döntéshozók nem egy időben vannak jelen. Több műszakban működő cégre jellemző eset.
A döntéshozók véleményének, javaslatainak tárolását is biztosítani kell.
 A döntéshozók nem egy időben és nem egy helyszínen vannak jelen. A multinacionális szervezetekre jellemző. A döntéshozók véleményének, javaslatainak tárolását, és egymáshoz való
eljuttatását is biztosítani kell.
A döntéstámogató rendszerek legújabb generációja a mesterséges intelligencia eszközök körébe
tartozó szakértő rendszer. Szakértői rendszereknek azokat a tudásalapú rendszereket (KBS –
Knowledge Based Systems) szoktuk nevezni, amelyek szakértői ismeretek felhasználásával magas
szintű teljesítményt nyújtanak egy problémakör kezelésében. A tudásalapú rendszereknél a problématerületet leíró ismeretek explicit formában, a rendszer többi részétől elkülönítve, az úgynevezett tudásbázisban vannak tárolva. Ennek megfelelően egy szakértői rendszernek alapvetően három komponense van: a felhasználói interfész, a következtető gép és a tudásbázis. A felhasználói interfész definíciója
a szokásos, általában valamilyen grafikus felület. A következtető gép a rendszer azon komponense,
amely a tudásbázist felhasználva többlépéses logikai következtetéseket képes végrehajtani. Végül a
tudásbázis tartalmazza a felhasználási területre vonatkozó tényeket, adatokat és ismert összefüggéseket, következtetéseket – ez utóbbiakat általában „ha …, akkor …” jellegű szabályok formájában. Egy
szakértői rendszer hasonló javaslatokat tud adni, mint az (emberi) szakértő, kérdéseit megmagyarázza
(WHY funkció), javaslatait megindokolja (HOW funkció), bizonytalan helyzetben képes meghatározott bizonyosság mellett elfogadható válaszokat adni. A tudásalapú rendszerek tudásbázisában a
tárgyköri ismeretek szimbolikusan vannak tárolva, a feladatmegoldás pedig szimbólum-manipulációk
révén történik.
Nyilvánvaló, hogy a menedzserek döntéshozatala azokon az információkon alapul, amelyeket sikerül nekik összegyűjteniük. Itt egyaránt gondolnunk kell ezeknek az információknak mennyiségére és
minőségére. A teljes körűség és a relevancia egyaránt követelmény volt a hagyományos (nem számítástechnikán alapuló) információrendszerekben és napjaink informatikai forradalmában is. A
globalizációs és integrációs tendenciák fényében, a világ felgyorsulásának korában persze már elképzelhetetlen a döntéshozatal, a jó döntések meghozatala adekvát információs rendszerek használata
nélkül.
Az üzleti szervezetek felépítésének legkülönbözőbb formái is megőrizték a hagyományos hierarchikus modellből a vezetés kitüntetett szerepét, függetlenül a szintek és kapcsolódások számától és
kialakításától. Az üzleti szervezetek minden szintjén felmerül az igény a megfelelő információkra,
ezek gyűjtésére, tárolására és feldolgozására. Pontosabban az adatok gyűjtésére, és ezek feldolgozásával az információk kinyerésére.
Milyen előnyöket várhatunk a döntéstámogató rendszerektől? A legfontosabbak a következők:
 hatékonyabb döntéshozatal (minőség),
 költségcsökkenés,
 döntéshozók közötti jobb kommunikáció,
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 vezetők (döntéshozók) gyorsabb betanulása.
Nem szabad persze kritikátlanul elfogadni egy rendszer eredményeit. Magának a döntéstámogató
rendszernek a minőségétől is függ az eredmény értéke, felhasználhatósága. És gondoljunk a minden
számítástechnikai, informatika rendszer alapösszefüggésére, a GIGO (Garbage In, Garbage Out =
szemét be, szemét ki) elvre, mely szerint az eredmény a bevitt adatok minőségétől függ.
Döntéshozatali problémára tekintsünk példakent egy kisüzemet, amelyik ajándéktárgyakat gyárt,
mondjuk karácsonyra. Ha túl keveset gyártanak, akkor a készletük hamar elfogy, esetleg már 3-4 héttel az ünnep előtt, és tetemes nyereségtől esnek el, ami a le nem gyártott ajándéktárgyak eladásából
származna. Ha viszont túl sokat gyártanak, akkor rosszabbik esetben dobhatják el az egészet, jobbik
esetben csak a tárolást kell megfizetni a következő karácsonyig, amikor is újra lehet próbálkozni az
eladással. A tárolás azonban lehet nagyon költséges, és nincs igazan garancia arra, hogy a vásárlói
szokások nem változnak meg a kárukra egy év alatt. Milyen információra lenne szüksége a kisüzemnek? Nyilván arra, hogy mennyi ajándéktárgyat lehet eladni az év karácsonyán? Természetesen nem
rendelkeznek ezzel az információval. Megbecsülhetik a várhatóan eladható mennyiséget, de ez a becslés igen bizonytalan, éppen ezért a döntés kockázatos lesz. Hogy mennyire az, a körülményektől függ.
Bizonyos kockázat még viszonylag stabil piacon is előfordul. Ha a gyártó biztosra akar menni, akkor
kevesebbet termel, tehát kevesebb lesz a haszna, de ezzel együtt a kockázata is. Ha nagyratörő tervei
vannak, akkor sokat nyerhet, de sokat veszthet is. Egy számítógépes döntéstámogató rendszernek csak
akkor fogja hasznát venni, ha az képes ilyen típusú, azaz bizonytalan kimenetelű döntések támogatására.
Nagyléptékű ipari alkalmazásokban, ahol egyáltalán érdemes költséges döntéstámogató rendszereket használni, szinte mindig jelen van a bizonytalanság, a kockázat. Szerencsére az operációkutatás
és az informatika rendelkezik olyan módszerekkel, amelyek képesek megbirkózni ilyen problémákkal.
Hasonlóan nehéz olyan döntések hozatala, ahol nem rendelkezünk a döntéshozatalhoz szükséges valamennyi információval. Mondani sem kell, hogy az ilyen helyzetek vannak túlnyomó többségben.
Azonban az ilyen problémák is kezelhetők a modellezés kifinomult módszereivel.
3.3.2. A döntéshozatal folyamata
A döntéshozatal olyan folyamat, melynek során különböző cselekvési alternatívák közül választunk
bizonyos cél vagy célok elérése érdekében. Herbert SIMON szerint a vezetői tevékenység szinonimája
a döntéshozatalnak, hiszen mind a tervezés, szervezés, ellenőrzés, általában a vezetői feladatok végső
soron döntések meghozatalában nyilvánulnak meg. A döntési folyamatot vizsgálva, a következő részfeladatok határozhatók meg (43. ábra):
1. feladat-meghatározás és adatgyűjtés,
2. tervezés,
3. választás,
4. megvalósítás.
Az irodalomban két koncepciót találhatunk arra nézve, hogy mely mozzanatok alkotják a problémamegoldást ezek közül. Az egyik szerint a problémamegoldás a fentiek közül a 4., amelyhez az 1-3.
lépésből álló döntési folyamat vezet, a másik szerint a két elnevezés ugyanazt a fogalmat takarja, és
eszerint problémamegoldásnak tekinthetjük a fenti lépések sorozatát együttesen.
3.3.2.1. Feladat-meghatározás és adatgyűjtés fázisa
Habár a problémák jelentkezése általában igen feltűnő szokott lenni, mégis az első lépés logikailag a
fennálló helyzet folyamatos figyelése, monitorozása, hogy legyen összehasonlítási alapunk a problémás és problémamentes időszakokról. Ehhez definiálni kell a normális, illetve kívánatos állapotot, az
egyéni illetve szervezeti célokat. A probléma észlelése annak tudatosodása, hogy a meglévő és a kívánt állapot között eltérés van, és az ezzel való elégedetlenség ennek megszüntetésére sarkall. A legfontosabb feladat a probléma azonosítása, az eltérések valódi okának, okainak kiderítése. Sajnos nagyon gyakran nehéz megkülönböztetni a problémát annak szimptómáitól.
Például egy vállalkozásban a nyereségesség csökkenése jelzi, hogy valami baj van, de hogy az eladások visszaesése, vagy a ráfordítások növekedése, illetve azok milyen tényezőkre visszavezethető
okai, annak kiderítése egyáltalán nem egyszerű.
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A probléma azonosítása után látszólag a legegyszerűbb a vele kapcsolatos adatok begyűjtése.
Azonban ez egyáltalán nem így van. Nehézséget okozhat a problémával kapcsolatos adatok meghatározása, teljes körűségének biztosítása, különösen az előrejelzése, egyáltalán a relevancia érvényesülése.
Amennyiben lehetséges, a problémát részproblémákra bontjuk, mivel gyakran a részprobléma
önállóan elemezve könnyebben megoldható. A probléma dekompozíciónak ez a módszere azonban
csak körültekintéssel használható, szerencsétlen esetekben a rosszul felbontott részproblémák megoldása nem alkalmazható az eredeti feladatra.
Az igazi probléma azonosításakor az sem mellékes, hogy megtudjuk, ki a probléma tulajdonosa,
kinek a számára probléma a probléma. Ez leggyakrabban a szervezeti felépítéssel kapcsolatos, a rossz
szintre adresszált problémával nem lehet mit kezdeni.
3.3.2.2. Tervezési fázis
Ennek a fázisnak a feladata megtalálni, kifejleszteni és elemezni a lehetséges cselekvési alternatívákat. Ez a probléma mély megértését, a megoldásváltozatok kialakítását és tesztelését jelenti. Ehhez
el kell vonatkoztatni a probléma felszíni jegyeitől és meg kell találni a mélyebben rejlő összefüggéseket, vagyis absztrakció segítségével szimbolikus formába kell önteni. Ezt hívjuk modellezésnek.
A modellek megválasztása rengeteg, gyakran nem tudatosuló előfeltevést hordoz magában, s ezek
gyakran jobban meghatározzák a kapott eredményeket, mint a számszerűsítéshez felhasznált adatok. A
modellezés hátterében álló koncepciók, iskolák, szaktudományos, sőt filozófiai eredmények kikerülhetetlenek az eredmények értékelése, az azokon alapuló döntések meghozatala kapcsán.
Az alternatívák generálása viszonylag hosszú folyamat, amely keresést és kreativitást igényel
(brainstorming). Az egyik alapvető kérdés: mikor kell abbahagyni a keresést? A DSS-ekben ez általában manuálisan történik, az ES-ekbe automatikusan be van építve egy megfelelő leállási kritérium.
3.3.2.3. Értékelés
Az alternatívák kimeneteleinek értékelése függ a modelltől és az adatoktól. Biztos kimenetel a teljes
információn alapuló – ezt determinisztikusnak nevezzük. Valószínűségi vagy sztochasztikus a részleges információn alapuló, ekkor általában csak rövid időtávra mondhatunk valamit, azt is csak fenntartásokkal – ekkor kalkulálni kell a kockázatot is. Bizonytalanságról beszelünk, ha csak minimális információ áll rendelkezésre – a döntéshozó a kimenetelek valószínűségeit sem ismeri.
Az eredmények, alternatívák kiértékelése nagyon sok nehézséget rejt magában. Tudni kell, mit
mértünk, miben mértük, miért optimalizáltuk és hogyan. Ráadásul a legtöbbször nem lehet egyetlen
célváltozó meghatározásra visszavezetni a problémákat. A többszörös célok esetén nem egy optimalizálandó cél van, hanem több, amelyek egymásnak is ellentmondhatnak, s ellent is mondanak.
Ezek kiküszöbölésére számos megoldási módszert dolgoztak ki – hasznosságelmélet, célprogramozás, lineáris programozás (célok, mint feltételek), pontozási rendszerek stb. –, de ezek csak korlátozott esetekben használhatók, bizonyos helyzetekben nincs egyértelmű megoldás. Ha van is megoldás,
a következő problémákat kell megoldani:
 nehéz explicit célhierarchiát felállítani az adott vállalatnál,
 különböző résztvevőknek mások a célprioritásai,
 a döntéshozó is változtathatja céljait az idővel és a körülmények változásával,
 a szervezet különböző szintjei és részlegei más és más célokkal rendelkeznek,
 a célok maguk is változnak a környezet kihívásaival,
 nehéz pontos kapcsolatot találni az alternatívák és célok tekintetében.
Az eredmények elvileg a modellből és a megoldási eljárásbó1 fakadóan helyesek, mégis ellenőrzésre és legfőképpen érzékenységvizsgálatra van szükség velük kapcsolatban.
3.3.2.5. Megvalósítás fázisa
Mindig a legnehezebb dolog, mert a kiválasztott megoldást át kell ültetni a gyakorlatba, és még ha
nem is itt ugranak ki a modell gyengeségei, akkor is minden változás ellenállást szül, illetve a modellben optimális megoldás megvalósítás után nem biztos, hogy optimális marad.
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3.3.3. A döntési folyamat támogatása
A döntési folyamat fenti lépéseit a különböző vezetést támogató rendszerek segíthetik – különböző
módokon (43. ábra).
 Adatgyűjtés fázisa: adatbázis kezelés, riportgenerálás, adatfeldolgozás – MIS, EDP, EIS, ES,
DSS
 Tervezés fázisa: alternatívák generálása, előrejelzés készítése – DSS, ES
 Választás fázisa: lehetséges megoldások felismerése, érzékenységvizsgálat – DSS (nem dönt,
csak változatokat ajánl), és ES (dönt és indokol is)
 Megvalósítás fázisa: alátámasztja a döntést, segít a kommunikációban, magyarázatban, igazolásban – DSS, ES
Megvalósítás

DSS és ES

Döntés
(Választás)

ES

Minőségi analízis
(Tervezés)

GDSS

Mennyiségi analízis
(Tervezés)

Probléma
definiálása

Emberek

Jelentések

Újságok

Televízió

DSS

EIS és ES

Rádió

Internet

Egyéb benyomások

43. ábra: A döntési folyamat támogatása

3.3.4. A döntéshozatal módjai
3.3.4.1. Egyéni döntéshozatal
A döntéshozó intuíciója, preferenciái, szubjektív értékelése és tapasztalatai lényegesek a döntéshozatal
tényleges lefolytatása során. Az emberi megismerési és döntési stratégiák az egyes egyéneknél különbözőek. A probléma-megismerési (kognitív) folyamat az a folyamat, melynek során az egyének feloldjak a világról alkotott belső képük és a valóságból érkező információk különbségeit. Ez sohasem befejezett, egyetlen aktus, hanem az egyén mindennapi tevékenységébe beágyazott, attól elkülöníthetetlen
folyamat. Az információgyűjtés (kognitív folyamat) stílusa lehet:
 perceptív – általánosító, a kapcsolatok, összefüggések feltárását előtérbe helyező,
 receptív – a részleteket vizsgáló, a specifikumokat hangsúlyozó megközelítés.
Az információ kiértékelése során a munkafolyamat lehet
 szisztematikus vagy
 intuitív,
attól függően, ahogy a döntéshozó az adatokat, információkat feldolgozza. A különböző stílusok
nagymértékben befolyásolhatják az adott személy és döntéseinek kapcsolatát, milyen modelleket vá-

- 69 -

laszt, azok eredményeit hogyan értékeli, hogyan hajtja végre a döntéseit stb. Ennek ismerete fontos a
döntéstámogató rendszer szempontjából is, egyrészt, hogy milyen human interface-t, másrészt, hogy
milyen belső szerkezetet igényel a MSS-től az adott döntéshozó (44. ábra).
Információgyűjtés
Perceptív

szisztematikus

intuitív

Információ
kiértékelése

receptív

44. ábra: A döntéshozatal stílusa

Az emberi problémamegoldás heurisztikus és transzformációs elemekből áll. A szimbolikus logika e második típus kiragadása és önálló fejlesztése, amelynek számítógépes megvalósításai az úgynevezett produkciós rendszerek. Ezek tanulmányozásával kezdetben nagy sikereket lehet elérni az emberi problémamegoldás vizsgálatában, modellezésében, de egy szint felett már elégtelenek.
A heurisztikus problémamegoldás belső szerkezete nem ismert – ezért is hívjuk ezzel az eufemisztikus kifejezéssel, mindenesetre jellemzők rá a logikai ugrások, az analógiák, a váratlan, ihletett
megoldások (és tévedések).
A produkciós rendszerek szimbólummanipulációs technikák, gyakran a formális logika kibővítései, de általánosságban egy zárt világ elemeinek transzformációs szabályrendszereként határozhatók
meg. Egy egyszerű logikai transzformáció az a következtetés például, hogy ha az A személy B anyja
és B a C személy anyja, akkor A csak C nagyanyja lehet.
3.3.4.2. Szervezeti döntéshozatal – csoportos döntések
Sok esetben a döntéshozatal nem egyetlen ember feladata és kiváltsága, hanem több ember kell, hogy
meghozza a döntéseket. Tárgyalás, alkudozás, megegyezés szükséges. A szervezeti döntéshozatal
tehát csoportos döntést igényel. A döntéstámogató rendszereknek nemcsak egy vállalat, egy cég igényeivel, szükségleteivel kell foglalkozniuk, hanem az egyes (cégen belüli) osztályok, sőt az egyes
alkalmazottakéval is.
Vizsgálhatjuk a vállalkozás tágabb környezetét is, egészen a kormányzati társadalmi szintekig,
bár manapság még egyáltalán nem jellemző ezeken a szinteken a döntéstámogató rendszerek használata.
Egy üzleti szervezet célja tevékenységeinek tervezése, működtetése és ellenőrzése a cég meggazdagodása céljából. A tervezés biztosítja, hogy cég mindig a nyereségesség irányába haladjon, illetve,
hogy jó1 felkészülve legyen a nehéz időkre. Az ellenőrzés, a felügyelet azt biztosítja, hogy a mindennapi tevékenységek a cég életében jó1 menjenek. Ez a két funkció szervesen összekapcsolódik.
A csoportos döntéstámogató rendszerek (GDSS) kifejlesztésekor számos kísérlet történt arra,
hogy az individuális döntésekkel foglalkozó elméletet csoportokra próbálják alkalmazni. Csoportokra,
melyek egyedeinek egymástól többé-kevésbé eltérő érdekei és preferenciái lehetnek.
A döntéselmélet módszertana azt igényli, hogy a döntéshozó egyrészt felállítson egy preferenciasorrendet, azaz sorba tudja rendezni a felmerülő alternatívákat a saját szempontjai szerint, másrészt
ezen alternatívákhoz valamilyen módon valószínűségeket tudjon hozzárendelni.
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Csoportokkal foglalkozva nyilvánvaló, hogy sokkal nehezebb közös érdekről és csoportpreferenciáról beszélni. Kézenfekvőnek tűnhet többségi szavazással eldönteni a kérdéseket. Ez azonban nem
mindig lehetséges.
A szervezetek döntési folyamatának számítógépes támogatására korán megszületett az igény,
párhuzamosan a szervezetek információfeldolgozásának automatizálásával. A fejlődés egy evolúciós
pályát futott be párhuzamosan a technológiai lehetőségek kiszélesedésével.
A kezdeti MIS-ek a „Mi a helyzet?” kérdésre kívántak válaszolni a rendelkezésre álló adathalmaznak a standard TPS szolgáltatásokat meghaladó feldolgozásával. A következő fokozatot a
prediktív MIS-ek jelentették a „Mi történik, ha …?” kérdések kezelésével, végül igazán DSS-nek a
„Milyen alternatíva a legjobb?” kérdésére válaszoló rendszert tekintjük. Ez a változás egyszerű funkcióbővülésként indult, de minőségileg új rendszer alakult ki.
Ahhoz, hogy egy DSS a célját elérje, szükséges olyan tulajdonságokkal rendelkeznie, amelyek elsősorban a funkcionálisan helyes működést garantálják, másodsorban a kényelmes kezelhetőséget a
sokrétű problémaszituációkban, valamint a rugalmasságot és továbbfejleszthetőséget. Ezek pontokba
szedve a következők:
 dinamikus együttműködés a számítógép és az ember között,
 különböző vezetői szintek támogatása,
 egyéni és csoportos döntési folyamatok támogatása,
 elkülönülő és láncolt döntések kezelése,
 döntési folyamat végigkísérése,
 különböző döntési stílusok és technikák támogatása,
 rugalmasság és adaptivitás,
 barátságos felhasználói felület,
 hatásosság,
 teljes körű felhasználói kontroll,
 fejleszthetőség – belső és külső,
 végfelhasználói fejleszthetőség.
3.3.4. Döntéstámogató rendszerek részei
Egy DSS-nek a rendelkezésre ál1ó adatokbó1 az adott szituációt modellezve kell az emberi döntéshozóval együttműködve megoldási alternatívákat előállítani és értékelni. Ennek értelmében egy DSS a
következő alrendszerekbő1 áll:
 Adatkezelő alrendszer – tartalmazza a döntéshez szükséges adatokat, illetve kapcsolódik a
szervezeti TPS-hez és/vagy külső adatbázisokhoz.
 Modellkezelő alrendszer – a rendszer elemzőképességét biztosítja különböző területek matematikai modelljeinek felhasználásával.
 Kommunikációs alrendszer – a felhasználó és a rendszer kapcsolatát biztosítja.
Ezen alrendszerek mindegyike számos további részekre, funkciókra bontható.
Az adatkezelő alrendszer biztosítja a külső adatbázisokhoz való hozzáférésen kívül a saját adatainak tárolását, feldolgozását, ezeknek egységes és konzisztens adattárházba rendezését és a lekérdezések elvégzését.
A végfelhasználók számára az adatbázis-kezelő műveletek (nagy része) rejtett, s annak is kell
lennie. Nincs arra szükség, esetleg csak a rendszergazdák számára, hogy beleavatkozzanak az adatok
tárolásának, karbantartásának technika részleteibe. Az adatbázis-kezelő által kikeresett adatok a végfelhasználó által használt jelentéskészítők, ad-hoc lekérdezések vagy modellek inputját alkotják.
A modellkezelő alrendszer formailag hasonló részekre bontható, mint az adatbázis-kezelő alrendszer. A modellbázis tartalmazza azokat különböző (statisztikai, pénzügyi stb.) modelleket, amelyekkel az analitikus feladatait elláthatja egy DSS. Ezeket kell tudni alkalmazni, módosítani, kombinálni a feladatok függvényében.
A modelleket a felhasználási szint és funkció szerint csoportosíthatjuk:
 stratégiai,
 taktikai,
 működtetési,
 modell blokk,
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 szubrutin
típusúakra.
A stratégiai modellek a felső vezetők stratégiai tervezését szolgálják, inkább leíró, mint optimalizációs szerkezetűek. Hasonló részfeladatokat látnak el, mint az EIS modelljei. A taktikai modellek a
középvezetők igényeit elégítik ki, az erőforrások allokálásának és a kontrollnak a támogatásával. Általában a szervezetek funkcionális részeihez kapcsolódnak. A működtetési modellek a mindennapi
tevékenységek megszervezését segítik a szervezetben, a napi munkafolyamatok ütemezését, a források
biztosítását stb.
Mindhárom modellszinthez, a modellek átalakítására, módosítására adnak lehetőségét a modell
blokkok és szubrutinok. Ilyenek például a regressziós analízis, klaszteranalízis stb. blokkok, vagy a
véletlenszám-generátor, jelenérték számító szubrutin stb. Önállóan is felhasználhatók bizonyos adatelemzési célokra, de alkalmasak nagyobb modellek felépítésére is.
A modellek osztályozhatók felhasználási terület (pénzügy, munkaügy stb.), valamint elméleti
alapok szerint is (statisztikai, optimalizálási stb.) Ezek részletezése több száz típusra vezetne.
A modellbázis-kezelő rendszernek kell létrehoznia a modelleket a meglévő blokkokból és szubrutinokbó1, bővíteni a blokkok készletét, a modelleket és a hozzájuk szükséges adatokat kezelni, a részmodelleket összekapcsolni. Funkciója, hogy katalogizálja a modelleket, tartalmazza a modell-definíciókat, tájékoztatja a felhasználókat a modellek lehetőségeiről és hozzáférhetőségéről. Arra persze csak
gyakorlat vezetheti rá a felhasználót, hogy milyen esetekben mely modellek lesznek jók. A szakértő
rendszereknek itt tág tér nyílhat ennek a választásnak a segítésére.
A kommunikációs alrendszer biztosítja a felhasználó és a rendszer kapcsolatát, vezérli az interakciókat, felelős a használat kényelmességéért és hatékonyságáért.
Egy DSS-t a felhasználó különböző módokon alkalmazhat a döntési folyamat támogatására, illetve különböző státuszú felhasználók léphetnek a rendszerrel kapcsolatba. A tipikus felhasználási módok a következők:
 Előfizetői mód: a döntéshozó rendszeresen elkészített jelentéseket vár el a rendszertől, tehát
azt nem interaktívan használja.
 Hivatalnoki mód: a döntéshozó változó tartalmú jelentéseket készíttet a rendszerrel, de azt
offline módon készíti elő.
 Terminál mód: a döntéshozó interaktívan használja a rendszert kérdés-felelet szekvenciákon
keresztül.
 Közvetítéses mód: a döntéshozó másokon keresztül, stábja erre kijelölt munkatársai közvetítésével használja a rendszert, nem ismerve a megoldás és a rendszer részleteit. A közvetítőket
három csoportba lehet sorolni, lehetnek:
o DSS asszisztensek: a vezető stábjának a döntéstámogató rendszerekkel való kapcsolattartásra specializálódott tagjai.
o Specialisták: egy-egy üzleti szakterület szakértői, akik a DSS rendszerek segítségével
készítik elő szakvéleményüket.
o Szakértők: egy-egy modellezési módszer szakértői, az ő segítségükkel lehet a speciálisabb modelleket kidolgozni, illetve megoldani.
A DSS-ek a legtöbb hardverelemen futhatnak, a különbségek a feladat nagyságából, bonyolultságából, időigényébő1 fakadhatnak. A sok felhasználót kiszolgáló, nagy erőforrásokat mozgósító rendszereket inkább nagygépekre ajánlatos telepíteni, míg az egyfelhasználós, kis adatbázist használó társaikat lehet asztali számítógépekre. A lokális hálózatok alkalmasak egy határig a nagygépek kiváltására, de mindig a konkrét helyzet analizálása alapján kell a megfelelő kompromisszumot kialakítani.
3.3.5. Üzleti intelligencia, mint vezetői támogatás
Az 1980-as évekre jellemző vállalati informatikai rendszerek a 90-es években fokozatosan átalakultak:
 A végrehajtás, és a közvetlen e fölött elhelyezkedő vezetői szint támogatását integrált vállalatirányítási rendszerek biztosítják. A korábbi TPS, illetve MIS-rendszerek feladatait az ERPrendszerek moduljai látják el, melyek – bár őrzik a funkcionális tagolást – lehetőséget nyújtanak a horizontális – folyamatelvű – szemlélet érvényesítésére is.
 Az alsó szint egyetlen, egységes vállalati adatbázist képes teremteni, azonban a felsővezetői
információigény kielégítésére, az összvállalati kontrolling feladataihoz speciális adatkezelési,
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lekérdezési technika szükséges. Ezt biztosítják az üzleti intelligencia megoldások, melyek egy
közvetítőréteg segítségével épülnek az alsó szintű vállalati információrendszerekre. A felső
szint lényegében tehát a korábbi DSS- és EIS-rendszerek modernizált és egységes utóda.
 A szervezet belső és külső határai elmosódnak: a vállalat kapcsolatrendszere és adatforrásainak köre kibővül, a piaci változások a legtöbb ágazatban felgyorsulnak. Ennek a kihívásnak
kell megfelelniük mind az ERP-, mind pedig a felsővezetői döntéstámogatást ellátó információs rendszereknek.
A gazdálkodó szervezetek számára rendelkezésre álló, egyre növekvő mennyiségű információ
feldolgozása, hatékony felhasználása elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez. A korábban
alkalmazott informatikai módszerek, technikák nem képesek megbirkózni a rendelkezésre álló nagy
mennyiségű adattömeggel.
A feladat megoldását az üzleti intelligencia (BI – Business Intelligence) eszközei nyújtják, ami
tulajdonkeppen nem jelent mást, mint az adatok elérését, elemzését és megosztását az adott szervezetnél. Az alkalmazás során a rendelkezésre álló adatok rendszerint egy központi adattárba kerülnek,
amely egyrészt biztosítja az adatok integritását, másrészt alapjául szolgál a további elemzéseknek. Ez
utóbbi az adatbányászat eszköztárával, multidimenzionális adatbázisra, vagy az adattárházra épített, a
belső felépítést elrejtő riportfelületen keresztül valósul meg.
Az adatok jobb döntések lehetővé tételét célzó konszolidálásával és újraszervezésével jelentős
előnyökre lehet szert tenni: ezen előnyök felfedezését és hasznosítását hívjuk üzleti intelligenciának.
Az üzleti intelligencia azonban több mint adatok és technológiák kombinációja: az információ tudássá
transzformálásáról szól, a megfelelő adat eléréséről, a benne rejlő lehetőségek felfedezéséről és értékeinek megosztásáról.
Az üzleti intelligencia megoldások körébe olyan alkalmazások és technológiák tartoznak, melyek
célja, hogy a szükséges adatokhoz való hozzáférés biztosításával, ezen adatok megfelelő tárolásával,
valamint sokoldalú elemzési lehetőségekkel támogassák a vállalati döntéshozatalt. Az üzleti intelligencia megoldások magukban foglaljak tehát az adattárolási, a valós idejű lekérdezési, analitikai, előrejelzési és adatbányászati eljárások modern formait.
3.3.6. On-line elemző feldolgozás (On-Line Analytical Processing – OLAP)
Napjainkban a vezetői információs rendszereket, a vezetői döntéstámogatást egy több szintű adatkezelési és analitikai megoldás formájában valósítják meg:
 Az alapot a belső, illetve külső adatforrások jelentik – az adattárházak ugyanis nem csak az
ERP-rendszerekből vesznek át adatokat, hanem más forrásokból is. Ezáltal szélesebb alapokat
adnak a vezetői döntések meghozatalához, másrészt feladatként jelenik meg a különböző helyekről különböző struktúrákban és formátumokban érkező adatok bevonása és kezelése.
 Az adatforrás rétegre épül egy közvetítő réteg, mely biztosítja a kiválasztott adatok beolvasását, konvertálását, szükség eseten tisztítását (újracsoportosítását – az adattárház tagolásának
megfelelően, standardizálását – konzisztenssé tételét, tartalmi ellenőrzését és illesztését),
azért, hogy az adattárház teljes és minőségi adatállománnyal rendelkezzen.
 A következő réteg már maga az adattárház, mely magában foglalja a bevont adatmennyiséget,
valamint az adatszótárt: az adatok tulajdonságait, illetve az adatok közötti kapcsolatokat leíró
metaadatok rendszerét.
 Mivel a szervezet különböző területein sokfajta, eltérő információigény jelentkezik, ezen igények hatékony kielégítésére a központi adattárház bázisán az egyes területekre optimalizált
adatpiacokat építenek ki. Adatpiacok alakíthatóak ki a kontrolling szabályozókörének támogatására, valamint a vállalati értékteremtés folyamatának állomásainál és a funkcionális egységek szintjén.
 A legfelső szintet az OLAP-rendszerű alkalmazások jelentik: magas szintű analitikai képességeiket az informatikai szállítók fejlesztései révén ma már számos vállalati területen igénybe
vehetik a felhasználók. Ezek az elemzési rendszerek alapvetően egyrészt a kontrolling szabályozókörének támogatására, másrészt a vállalati értéklánc, illetve a funkcionális egységek
elemzési feladatainál alkalmazzak. Logikus, hogy az adatpiacok és az OLAP vállalati megjelenése azonos elvet követ – az egyes szervezeti területek információigényének kielégítését és a
speciális területi feladatok hatékony ellátását ez a két szint együttesen biztosítja. Az OLAP-
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szoftverek valamilyen adatkezelő nyelven kommunikálnak az adatkezelés alsóbb rétegeivel,
legtöbbször osztott rendszerként működnek és lehetővé teszik több felhasználó, felhasználói
csoport egyidejű munkavégzését.
 Az adatkezelés alkalmazásoldali menedzselése, illetve az egyes rétegek, szoftverek, hálózati
egységek közötti kommunikáció biztosítása szintén fontosak, az előzőektől különválasztandó
funkciók.
A vezetői információs rendszerekkel kapcsolatban korábban felvázolt kérdések és problémák (lekérdezések sebessége, rugalmassága stb.) kezelését az adattárházak négy vezérelv menten valósítják
meg. Ezek a vezérelvek úgy hoznak megoldást a korábbi MIS-, DSS-, EIS-rendszerek problémáira,
hogy alapvetően egy másfajta szemlélettel fordulnak az adattárolás és adatkezelés felé.
3.3.7. Többdimenziós adatbázis
A fenti vezérelvek gyakorlati megvalósulását a hagyományos relációs adatmodell kévésbe tudja támogatni, az adattárházak alkalmazásával előtérbe került a multidimenzionális adatmodell, illetve az ennek megfelelő adatkezelés. A multidimenzionális adatmodell elmélete már 1972-ben megszületett, de
igazából csak a 1990-es években, az adattárházak és az OLAP-rendszerű alkalmazások sikerével vált
széles körben ismertté. Míg a relációs adatmodellt egymással kapcsolatban lévő táblákkal illusztrálhatjuk, addig a multidimenzionális adatmodell egy háromdimenziós kockával szemléltethető.
A kocka egyes elei különböző dimenziókat jelentenek, például: termékeket (Tl, T2, T3 stb.), régiókat
(Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye stb.), illetve időszakokat (január, február, március stb.). Attól függően, hogy milyen témában, milyen üzleti tevékenységhez építjük a
kockát, más és más dimenziókat fogunk használni. A nagy kocka a dimenziók tagolásával kisebb kockákra, cellákra bontható (45. ábra).

45. ábra: Adatkocka és szeletelése

Természetesen a valós életben példánknál jóval több dimenzió kapcsolódik egy-egy témához,
ezért az adattárházakban többdimenziós kockákat építenek és használnak (46. ábra). A lekérdezések
során azonban néhány meghatározott dimenzióérték mellett hív le a vezető vagy a kontroller kétdimenziós táblákat, vagyis „szeletelik” a kockát: ez az úgynevezett „slice and dice” funkció. Például a
Baranya megyei termékmenedzsert leginkább az érdekli, hogy havonta mennyit értékesítettek az egyes
termékekből, ezért a termékmenedzser számára a termékek–idő szelet a releváns (45. ábra).
Az adattárházak adatkockáin további alapműveletek végezhetők. A legtöbb dimenzió esetében
igaz, hogy több különböző részletezettség mellett is értelmezhető. A legegyszerűbb példa erre az idő,
melynél számolhatunk napi, heti, havi, évi bontással (46. ábra). A felső vezetésnek készített jelentések
havi bontásban mutatják például az eladások alakulását, azonban lehetőségük van arra, hogy megtekintsék a heti bontásokat is. A vállalat adatraktárában tárolt adatokat ugyanakkor alsóbb szintű vezetők
is használhatják, akik inkább heti vagy napi adatokat akarnak látni. Ez a dimenziók mentén történő
felösszegzés (drill up), illetve alábontás, lefúrás (drill down) funkciók lehetővé teszik, hogy ugyanaz
a téma több aggregáltsági szinten is megjelenjen.
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46. ábra: Többdimenziós adatbázis

Az összvállalati tervezés, elemzések, szimulációk elvégzésére alkalmas OLAP-rendszerű alkalmazások felhasználjak és igénylik az adattárházak nyújtotta adatkezelést. A multidimenzionális szemlelet megfelel a felsővezetői információigényeknek; az adattárházak konszolidált, integrált és valamilyen szinten aggregált adatokat tartalmaznak, olyan módon, hogy a közöttük lévő bonyolult kapcsolatok mellett is sokféle és gyorsan elvégezhető lekérdezést tegyenek lehetővé. Ezt elősegítendő a fizikai
adattárolás szintjén is új, modem megoldásokat alkalmaznak. A konkrét adatok mellett azonban tárolni
kell az adattulajdonságokat, illetve a kapcsolatokat leíró metaadatokat is, valamint a számítások meggyorsítására sokszor több aggregáltsági szint adatait már előre elkészítve tartalmazza az adattárház.
3.4 Információs rendszer fejlesztése
Minden rendszer életében elkövetkezik olyan pillanat, amikor a működése már nem felel meg az eredeti céljának. Egy információs rendszer működésének hibás működését mutatja, ha hibás információkat prezentál és/vagy nem megfelelő helyre továbbítja az információt és/vagy késve szolgáltat információt.
Az információs rendszerek életciklusát a tudományos alapú rendszerfejlesztési módszerek különböző szakaszokra bontják, általában részletezik a tervezés és a megvalósítás fázisait, összevonják viszont a használati és az elavulási fázist. Az így létrehozott, hasonló vagy sokszor teljesen azonos modellekre különböző elnevezések léteznek: rendszer-életciklus, rendszerfejlesztési ciklus vagy rendszerfejlesztési életciklus. Ez utóbbi elnevezés jól tükrözi, hogy a felosztás a fejlesztésre koncentrál, ugyanakkor lefedi a rendszer teljes életét. Kifejezi továbbá, hogy egy információs rendszer kisebb-nagyobb
mértékben állandó fejlesztés alatt áll egészen addig a pillanatig, míg végleg meg nem szüntetik, ki
nem dobják. A strukturált szó a fejezetcímben azt jelzi, hogy úgynevezett strukturált elemzési és tervezési módszerek szerepelnek az életciklusban.
A strukturált módszertanok a rendszerfejlesztést két szinten közelítik meg, egy logikai és egy
fizikai szinten (47. ábra). Fizikai szintnek nevezzük a ténylegesen létező, konkrét rendszert, minden
üzleti és informatikai vonatkozásával együtt. Ebbe beletartozhat például, hogy a megrendelőlapokat
hány példányban készítik, és pontosan melyik osztályokra küldik el, ki veszi át az árut, hogy kerül ki
az üzletekbe stb. Logikai szinten elvonatkoztatunk a részletektől, már csak azt vizsgáljuk, mi történik
a rendszerben, nem azt, hogy pontosan hogyan és milyen eszközökkel.
A strukturált rendszerfejlesztés során először elemzik a meglevő üzleti rendszer működését fizikai
szinten, majd elkészítik az információs rendszer logikai modelljét. Ezen a logikai szinten tervezik meg
az új információs rendszert, és csak utána térnek vissza ismét a fizikai szintre, hogy a létrehozáshoz és
a működéshez szükséges részleteket kidolgozzák.
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47. ábra: Strukturált rendszerfejlesztés

3.4.1. A rendszerfejlesztés életciklusa
A 45. ábra mutatja azt a nyolc fázist, melyet megkülönböztetünk a rendszerfejlesztési életciklusban.
Mindegyik fázisnak meghatározott szerepe van a fejlesztésben, szereplői vannak, akik részt vesznek a
fázis végrehajtásában, továbbá módszerei és technikái, melyekkel a fázis végére bizonyos előre meghatározott típusú output, eredmény áll elő. Ennek összefoglalása a 2. táblázatban látható. Ez a fejlesztési eljárás lineáris, vagyis az egyes fázisok szigorúan egymás után következnek, csak akkor kezdődnek el, ha már az előttük levő befejeződött.
Az alábbiakban röviden összefoglalom az egyes fázisok lényegét (48. ábra).
1. fázis: A feladat és a célok meghatározása
Egy új információs rendszer élete ott kezdődik, hogy felmerül az új rendszer létrehozásának gondolata. Ahhoz, hogy ez az ötlet életképes legyen, meg kell határozni, hogy mire kell a rendszer,
mi az adott üzleti probléma, melyet meg akarunk oldani, vagy mi az a lehetőség, melyet ki akarunk használni. Be kell határolni az érintett területeket (például beszerzés, értékesítés) és a nagyságrendet. Meg kell nézni, hogy illeszkedik-e az elképzelés a vállalat hosszú távú informatikai
stratégiájához. Fontos, hogy ezt az igényt egy megfelelő szintű vezető támogassa (vagy ő maga
vesse fel). Ebben az „embrionális” szakaszban az „elhalálozás” igen gyakori, hiszen rengeteg elképzelés születik, de csak kevésnek lesz folytatása. A fázis eredményeként a célokat és a feladatot
írásban kell rögzíteni. Ez a dokumentum lesz a kiindulópont a fejlesztés megkezdéséhez.
2. fázis: Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Mielőtt belefognánk egy közepes vagy nagyméretű rendszer létrehozásába, előzetes vizsgálatot
kell végezni, amely felméri, hogy érdemes-e egyáltalán belefogni ebbe a fejlesztésbe, és hogy a
lehetséges főbb alternatívák közül melyik a vállalat számára a legelőnyösebb. A tanulmány elkészítését informatikai szakemberek végzik az érintett menedzserek közreműködésével. Ennek alapján dönti el a vállalat vezetése, hogy folytatja-e a rendszerfejlesztést vagy sem.
3. fázis: Rendszerelemzés
Célja az üzleti rendszer működésének megértése, az információs igények pontos és részletes felmérése. A rendszerszervezők elkészítik az érintett vállalati terület, üzleti rendszer logikai modelljét és megállapítják, hogy mit kell teljesítenie az információs rendszernek ahhoz, hogy a lehető
legjobban szolgálja az üzleti rendszer működését.
4. fázis: Koncepcionális tervezés
A kérdés most már az, hogy hogyan valósítsuk meg a rendszert. Fontosnak tartjuk megkülönböztetni ezt az átfogó tervezési fázist, ahol a megvalósítás számításba jövő főbb alternatíváit kell
megvizsgálni (például: központosított, vagy elosztott rendszer; azonnali vagy kötegelt feldolgozás) a költségek és a hatékonyság figyelembevételével. A fázis végén a rendszerszervezők ismertetik az átfogó tervet a megrendelővel, aki dönt a lehetséges megoldások között, és rögzíti a további tervezés pontos irányvonalát.
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5. fázis: Részletes tervezés
A rendszerszervezők kijelölt irányvonalak szerint, sok esetben programozók és műszaki szakemberek segítségével elkészítik a rendszer specifikációját, amely pontosan megadja a szükséges
részleteket, a hardvert, a szoftvert, az adatszervezést és a munkaszervezést illetően.
Szakasz

Fázis

Output

Feladat és célok
meghatározása
Projektindítási
megbízás
Követelmények
meghatározása

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
Megvalósíthatósági
tanulmány
Rendszerelemzés
Rendszer funkcionális
követelményei
Koncepcionális
tervezés
Tervezett rendszer
főbb jellemzői

Rendszertervezés
Részletes
tervezés

Rendszer részletes
specifikációja
Kivitelezés
Új rendszer
dokumentációja

Megvalósítás
Átállás

Üzemszerűen
működő rendszer
Üzemeltetés,
kiértékelés
Zárójelentés,
karbantartott rendszer
48. ábra: Rendszerfejlesztés lépései

6. fázis: Kivitelezés (Implementáció)
Ebben a fázisban a programozók megírják a programokat, a műszaki szakemberek beszerzik és
összeállítják a hardvert, elkészül a dokumentáció, tesztelik a rendszert, betanítják a személyzetet.
7. fázis: Átállás
Itt vezetik be a rendszert a tényleges, „éles” használatba. Nagy rendszerek esetén ez komoly figyelmet igénylő, hosszan tartó fázis, amelyet többféleképpen lehet végrehajtani.
8. fázis: Kiértékelés és üzemeltetés
A fejlesztés befejeztével értékelő jelentést kell készíteni a fejlesztés menetéről és az új rendszerről, az elkészült rendszert pedig folyamatosan üzemeltetni kell. Az üzemeltetés során gondoskodni kell a karbantartásról mind a hardver, mind a szoftver és az adatok terén. Optimális esetben ez
lesz a rendszer életének időben leghosszabb és eseményekben legszegényebb szakasza. Elkerülhetetlen azonban a rendszeres időközönkénti felülvizsgálat, az észlelt hibák javítása és az újabb
igények szerinti kisebb módosítások végrehajtása.
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3.4.4.1. Kezdeti lépések
A célok és a feladat meghatározása
Ha a vállalat vezetése felismeri vagy elismeri új információs rendszer készítésének időszerűségét,
akkor meg kell kezdeni a projekt előkészítését. Ki kell választani egy rendszerszervezőt (vagy csoportot), akit vagy akiket megbízunk a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével. Ez a személy lehet a
cég alkalmazottja vagy külső tanácsadó, fejlesztő cég képviselője. A megbízást az Informatikai Felügyelő Bizottság (IFB) vagy egy-két alkalmas tagja közvetíti egy előzetes megbeszélés alkalmával. Ha
külső cég veszi át a feladatot, általában szükség van egy rövid helyszíni szemlére is, hogy valamennyire képet kapjanak a cég működéséről. Nagyon fontos, hogy a megbízás írásban történjen, amely tartalmazza a feladat és a célok megállapítását. Ez a dokumentum lesz az egész fejlesztési projekt kiindulópontja.
Megvalósíthatósági tanulmány készítése
A rendszerszervezők feladata ez után, hogy tanulmányozzák, és főbb vonalakban megértsék a vállalat
működését, ezen belül a következőket:
 Szervezeti felépítés
 Szervezeti célok
 Végzett tevékenységek
 Meglevő információs rendszer (manuális vagy régebbi számítógépes)
 Szervezeti kultúra
 Gazdasági és társadalmi környezet, amelyben a vállalat működik.
Ahhoz, hogy megismerjék a vállalatot, a rendszerszervezők különböző módszereket és információs csatornákat használnak.
 Megfigyelés: Végigjárják a vállalat fontosabb részlegeit, és megfigyelik az ott folyó munkát.
 Személyes beszélgetések (interjúk): Kikérdezik a különböző tevékenységekben részt vevő alkalmazottakat, illetve vezetőket a munkájukkal kapcsolatos részletekről.
 Kérdőívek használata: Akkor célszerű, ha sok embert kell megkérdezni, és a kérdések viszonylag egyszerűen megfogalmazhatók.
 Dokumentumok átvizsgálása: Ilyenek például a vállalati szabályzatok, munkaköri leírások,
ügyrendi leírások, a cégnél használt formanyomtatványok, a külvilág számára készült ismertetők.
 Mérések: A megfigyelés kiegészítő tevékenysége lehet, ahol erre szükség van. Mérni lehet
például az egyes ügyfelek kiszolgálásával töltött időt, a raktárban egyidejűleg tevékenykedő
alkalmazottak számát. Természetesen az egyszeri mérésnek nincs értelme, méréssorozatokat
kell végezni és ezekből statisztikai számításokat végezni (például átlag, várható érték, szórás).
A vizsgálat során a rendszerszervezőknek meg kell érteniük, hogy a vállalatnál ki mit, mikor,
hol, hogyan és miért csinál.
Fontos kérdés, hogy ezeket a vizsgálatokat milyen mélységben és alapossággal érdemes végezni.
A megvalósíthatósági tanulmány készítésének a célja, hogy ne kezdjünk bele irreális vagy gazdaságtalan fejlesztésekbe, mivel a tanulmány elkészítése után lehet, hogy a vezetőség leállítja az egész projektet. Ez esetben az összes addigi ráfordítás kidobott pénz. Másrészt viszont, ha a kezdeti vizsgálódás
nem elég alapos, tévútra viheti az egész fejlesztést, ami sokkal nagyobb károkat okoz. Nem lehet pontos szabályt adni, de minél nagyobb beruházásról van szó, annál többet kell áldozni a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.
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2. táblázat:

Fázis

Cél
Végrehajtók
Feltárni a problémát vagy lehe- Menedzserek
Feladat és célok meghatározátőséget
IFB
sa
Behatárolni az érintett területet
Rendszerszervezők
Felmérni a projekt technikai, gazMegvalósíthatósági tanulmány
dasági és szervezeti megvalósítha- Rendszerszervezők
készítése
tóságát

Rendszerelemzés

Koncepcionális tervezés
Részletes tervezés
Kivitelezés

Megállapítani, hogy mit kell tudni
Rendszerszervezők
a rendszerek
Nagy vonalakban meghatározni,
hogy hogyan működjön az új Rendszerszervezők
rendszer
Rendszerszervezők
Elkészíteni a rendszer részletes
Programozók
tervét
Műszaki szakemberek
Programozók
Létrehozni a rendszert
Műszaki szakemberek

Átállás

Rendszerszervezők
Elkezdeni a rendszer használatát
Menedzserek
éles üzemmódban
Felhasználók

Üzemeltetés és kiértékelés

Üzemeltetni és kiértékelni a rend- Rendszerszervezők
szert
Üzemeltetők
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Módszerek
Megbeszélés

Output
Projektindítási megbízás

Interjú
Megbeszélés
Mérés
Kérdőív
Dokumentumvizsgálat
Interjú
Megbeszélés
Mérés
Kérdőív
Dokumentumvizsgálat

Megvalósíthatósági tanulmány

Rendszer funkcionális követelményei
Tervezett rendszer főbb jellemzői

Programozási
kák

techni- Tervezett rendszer részletes specifikációja
Kész rendszer

Közvetlen átállás
Párhuzamos átállás
Fokozatos átállás
Kísérleti átállás

Üzemszerűen működő rendszer
Zárójelentés
Karbantartott rendszer

A megvalósíthatósági tanulmány általában a következő fő részeket tartalmazza:
 Azonosítók: A cég és a projekt neve, a készítő neve, dátum, stb.
 Háttér: A probléma leírása, a célok meghatározása, illeszkedés szervezethez.
 Vizsgálati módszerek: Honnan szárinazik a felhasznált információ és milyen módon gyűjtötték.
 A jelenlegi rendszer: A meglevő rendszer működésének ismertetése.
 Az új rendszerrel szemben támasztott követelmények: Különféle szempontok lehetségesek, pl.
bizonyos sebesség és kapacitás elérése, a szükséges létszám és szakismeret limitálása, biztonsági követelmények.
 A javasolt rendszer(ek): Vázlatos elképzelés az új rendszerről, általában többféle alternatívával.
 A javasolt rendszer megvalósíthatósága (mindegyik alternatíváról):
o Gazdasági megvalósíthatóság: Meg kell vizsgálni a javaslat gazdasági hatásait a vállalatra a várható költségek és a haszon elemzésével.
o Technikai megvalósíthatóság: Létezik-e a problémának technikai megoldása, milyen a
szükséges hardver és szoftver eszközök beszerezhetősége, megbízhatósága?
o Szervezeti megvalósíthatóság: Mennyire illeszkedik a javasolt rendszer a szervezet
felépítéséhez és kultúrájához? Elvárható-e a felhasználók együttműködése, megoldhatók-e a szükséges személycserék? Vizsgálni kell a környezethez való illeszkedést is,
például hogy alakul a kapcsolattartás az ügyfelekkel, megfelel-e a megoldás a hatályos törvényeknek és hivatalos előírásoknak.
 Fejlesztési ütemterv: Milyen módon és mennyi idő alatt hajtható végre a fejlesztés, milyen a
költségek várható időbeli eloszlása.
 Mellékletek: Releváns dokumentumok, melyeket felhasználtak vagy készítettek a vizsgálódás
során.
Az elkészült megvalósíthatósági tanulmány az IFB elé kerül, ahol eldöntik, hogy folytatható-e a
projekt, vagy el kell vetni. A felsorolt alternatív megoldások közül kiválasztják azokat, amelyek szóba
jöhetnek, jóváhagyják az előzetes költségvetést és az ütemtervet. A végleges megoldás kiválasztására,
a költségvetés és az ütemezés pontosítására a rendszerfejlesztés későbbi fázisaiban kerül sor. A megvalósíthatósági tanulmány akkor jó, ha az abban előirányzott határokat a későbbiekben legalább nagyságrendileg tartani lehet.
3.4.4.2. Rendszerelemzés
Ha a rendszerfejlesztési projekt a vállalat vezetésétől „zöld utat" kapott, a rendszerszervezők megkezdhetik a rendszerelemzés munkáját. A cél tulajdonképpen ugyanaz, mint a megvalósíthatósági tanulmány írásakor, a vállalat működésének megismerése és az ebből fakadó információs igények meghatározása. A különbség az, hogy itt már teljes mélységű elemzést kell végezni, az érintett területeken
minden részletet figyelembe véve. Az elemzéshez szükséges adatok összegyűjtése is hasonló módon
történik, mint az előző fázisban.
A rendszerelemzés fontos eszközei a különböző diagramtechnikák, amelyek segítségével a rendszerszervezők a vállalat működését „feltérképezik”. Az így készülő logikai modellek szemléletes,
könnyen áttekinthető ábrákat tartalmaznak, amelyek jobb kiindulási alapot szolgáltatnak a rendszer
tervezéséhez, mint a szöveges leírások. Ez megkönnyíti a kommunikációt egyrészt a programozókkal
és a számítástechnikai szakemberekkel, másrészt a megrendelővel, aki ezeken az ábrákon ellenőrzi,
hogy a rendszerszervezők valóban megfelelően átlátják-e a szervezet működését. Ebből következik,
hogy a diagramkészítés fontosabb technikáit a megrendelő képviselőjeként közreműködő menedzsereknek is érteniük kell, legalább olvasási szinten.
A rendszerelemzés a következő lépésekre bontható:
 Szervezeti elemzés: A vállalat szervezeti felépítését, az egyes részlegek, osztályok egymáshoz
való viszonyát, az alá- és fölérendeltséget és hatásköröket tisztázza.
 A meglevő rendszer fizikai szintű elemzése: A vizsgálat során a rendszerszervezőnek be kell
azonosítania a vállalat alrendszereit, meg kell állapítania, hogy milyen inputja és outputja van
az egyes alrendszereknek. Meg kell értenie, hogy a vállalatnál ki mit, mikor, hol, hogyan és
miért csinál.
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A rendszer logikai modelljének elkészítése: A vállalatnál folyó tevékenységet az információfeldolgozás szempontjából ábrázolja, a fizikai részletek elhagyásával. Itt a kérdés már csak az,
hogy mi történik a rendszerben, függetlenül attól, hogy ki, hol és hogyan végzi. A logikai modell készítése három fő részből áll:
o Folyamatmodellezés: Az adatfeldolgozási folyamatokat ábrázolja a közöttük áramló
adatfolyamok feltüntetésével.
o Adatmodellezés: Az adatok közötti logikai kapcsolatokat tárja fel.
o Funkciómodellezés: A folyamatmodellt és az adatmodellt ötvözi az egyes funkcióknak megfelelően.
A funkcionális követelmények meghatározása: A logikai modell alapján a rendszerszervezők a
megrendelő képviselőjével együtt meghatározzák, hogy pontosan mi az, amit az új rendszernek teljesítenie kell. Ennek során megvizsgálják, hogy a jelenlegi rendszerről felállított modell
alkalmas-e arra, hogy az új rendszer alapja legyen (miért olyan, amilyen), illetve milyen szervezési alternatívák vannak, és azok közül melyiket választja a megrendelő. Például egy videotéka esetén lehetőséget adunk-e előjegyzésre, vagy sem, egy élelmiszerboltban a pénztár automatikusan generálja az árakat, vagy be kell ütni azokat. Az elhatározásoknak megfelelően
módosítják a logikai modellt, és ez az új modell szolgál majd a tervezés alapjául.

3.4.4.3. Rendszertervezés
A rendszertervezés során a rendszerszervezők a megrendelő képviselőjének jóváhagyásával megtervezik, hogy az elemzési fázisban meghatározott funkcionális követelményeket hogyan fogja a rendszer
teljesíteni.
A koncepcionális tervezés kiindulópontja a funkcionális követelmények leírása. Ennek alapján a
rendszerszervezők megvizsgálják a lehetséges rendszertechnikai alternatívákat, mint például:
 Központosított vagy elosztott rendszer.
 Integrált adatbázis vagy különálló fájlok használata.
 Azonnali vagy kötegelt feldolgozás.
 Input módszerek.
 Kész programok vásárlása vagy saját programok készíttetése.
 Milyen programcsomagok között választhatunk.
 Hardver megoldások
 Biztonsági megoldások.
A különböző megoldásoknak más-más előnyei és hátrányai, továbbá eltérő költségvonzatai vannak. A rendszerszervező a reális alternatívákat költséghaszon elemzéssel együtt prezentálja a megrendelő képviselőinek, akik választanak az alternatív megoldások közül, és hozzájárulnak a részletes tervezés megkezdéséhez.
A részletes tervezés során a rendszerszervezők, most már programozókkal és műszaki szakemberekkel konzultálva, elkészítik a rendszerspecifikációt. Ez a dokumentum tartalmazza az új rendszer
részletes tervét az alábbi szempontok figyelembevételével:
 Hardver: A szükséges számítástechnikai és egyéb eszközök megnevezése, helyiségek, elrendezés, szerelés módja.
 Szoftver: A kiválasztott programcsomagok felsorolása, az elkészítendő programok terve modulokra lebontva, felhasználói kezelőfelület (képernyőtervek, nyomtatási képek stb.), kontroll
módszerek, tesztelési terv.
 Adatok: Az adatbázis vagy fájlok szerkezete, kódrendszer kidolgozása, hozzáférési jogok,
adminisztráció módja.
 Ügyviteli eljárások: A munkaszervezéssel kapcsolatos eljárások, hatáskörök, felelősségek
meghatározása, a rendszer működtetésében részt vevő személyek munkaköri leírásai.
 Biztonság: A rendszer biztonságát védő eszközök és eljárások részletezése.
 Ütemterv: A kivitelezés, átállás és karbantartás terve.
 Költségvetés: Ebben a fázisban már jó közelítéssel meg lehet adni az összes várható költséget.
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3.4.4.4. Megvalósítás
A megvalósítás során elkészül és használatba kerül az új rendszer. Fontos szétválasztani ezt a két fázist, hiszen a rendszer tényleges használatát csak akkor lehet elkezdeni, ha tökéletesen elkészült és a
tesztelés során megbízhatónak bizonyult.
A kivitelezés során hozzuk létre a rendszert, ami a következő, részben párhuzamosan is végezhető
tevékenységekből áll.
 Programok beszerzése, paraméterezése, konfigurálása.
 Programok megírása, dokumentálása és tesztelése (nem csak arra kell kitérni a tesztelésnek,
hogy a programok helyes eredményt szolgáltatnak-e vagy sem, hanem azt is meg kell vizsgálni, hogy a dömpingszerűen érkező adatfolyammal időben meg tud-e birkózni a program vagy
sem).
 Hardver eszközök beszerzése és összeállítása, szerelése.
 A felhasználók betanítása.
 Hozzáférési jogosultságok beállítása.
 Az adatok betöltése (lehetőleg a régi rendszerből automatikusan konvertálva).
 A kész rendszer tesztelése (próbaüzem).
Az új rendszerre való átállás a rendszerfejlesztés legizgalmasabb fázisa. A legfontosabb, hogy ne
veszélyeztessük a vállalat működésének megbízhatóságát, de természetesen itt is vannak költségszempontok is. Ki kell választani a vállalat szempontjából optimális átállási módszert. A szokásos átállási
módszerek az alábbiak (49. ábra):
a)

b)

„A” részrendszer
c)

„B” részrendszer

1. példány
2. példány

d)

3. példány

49. ábra: Átállás az új rendszerre
(régi rendszer; új rendszer)







Közvetlen átállás (49.a. ábra): Egyik napról a másikra abbahagyjuk a régi rendszer használatát és elkezdjük az újat. A legolcsóbb, de legkockázatosabb megoldás csak kis cégeknél vagy
minimális rendszermódosításnál jöhet szóba. Az átállás napjának kiválasztása nem tetszőleges, általában valamilyen gazdasági határnaphoz kötik.
Párhuzamos átállás (49.b. ábra): Egy ideig párhuzamosan használjuk a régi és az új rendszert. Ez biztonságos megoldás, de költséges, mert dupla munkát kell végezni.
Fokozatos átállás (49.c. ábra): Többfunkciós rendszernél jó megoldás lehet, ha nem az öszszes funkcióval (részrendszerrel) állnak át egyetlen időpontban, hanem azokat fokozatosan,
egymáshoz képest eltolva vezetik be.
Kísérleti vagy moduláris átállás (49.d. ábra): Olyan cégeknél, ahol több, azonos feladatot ellátó egység van, érdemes először csak az egyik vagy néhány egységnél bevezetni az új alkalmazást. Ez a költségeket érdemben nem növeli, viszont esetleges probléma esetén sokkal
könnyebb a hibák javítása, kevesebb kár keletkezhet. Erre is emlékezhetünk a gyógyszertári
számítógépes rendszer bevezetésével kapcsolatban. Először néhány fiók kezdte elhasználni a
programot, és csak később lett egységesen kötelező minden patikában. A sok sorban állás itt
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nem a párhuzamos működés miatt volt, hanem azért, mert a betanításra nem fordítottak elég
gondot, megspórolták és a vásárlók idejével fizettették meg ezeket a költségeket.
Természetesen ezeket a módszereket kombinálni is lehet.
3.4.4.5. Rendszer fenntartása
A számítógépes rendszert a használat során folyamatosan ellenőrizni, szükség esetén javítani, időről
időre pedig módosítani kell. Az üzemszerű működés megkezdése után némi idő elteltével végrehajtják
az első kiértékelést, amit a működő rendszerrel kapcsolatban később is újra meg újra el kell végezni
bizonyos időközönként.
Az értékelés által feltárt hiányosságokat pótolni kell, a rendszerben levő hibákat pedig ki kell javítani. A következőkben megadok egy kritérium rendszert, amely egy kicsit közelebbről körül járja az
információrendszer „használhatóságának” fogalmát (nem a fontosság szerint, hanem betűrendben):
 alkalmazásba-vehetőség: vajon a régi rendszerről az új rendszerre az áttérés megvalósítható-e.
 átláthatóság: vajon a felhasználó számára nyomon követhető-e, hogy bizonyos tevékenységek
miért bukkantak fel, és miért úgy hajtódtak végre.
 biztonság: vajon az információrendszer elég robosztus-e ahhoz, hogy szándékos vagy véletlen
helytelen használat nem vezessen a rendszer teljes összeomlásához
 dokumentáció: vajon létezik-e olyan jó minőségű dokumentáció, amely segíti a felhasználók, a
fejlesztők, a vezetők és az üzemeltetők közötti kommunikációt.
 egyszerűség: vajon a kétértelműségeket, redundanciákat, bonyolult megoldásokat minimalizálták-e.
 elfogadhatóság: azok számára, akik a rendszert használják, vajon a rendszer megfelelő-e, kielégíti-e az általuk támasztott követelményeket.
 fejlesztés gyorsasága: vajon az információrendszer készítésére fordított idő viszonylag rövid
volt-e a rendszer méretéhez és bonyolultságához képest.
 funkcionalitás: vajon a rendszer gondoskodik-e a rendszer (funkcionális) követelményeinek
megvalósításáról.
 gazdaságosság: vajon maga az információrendszer eredményez-e költségtakarékosságot, és a
tervezett erőforrás felhasználáson és egyéb korlátokon belül marad-e.
 gyenge csatolás: a részrendszerek közötti kommunikáció, információcsere vajon olyan-e,
hogy a részrendszerek úgy módosíthatók, hogy annak nincs hatása a rendszer többi részére.
 használhatóság: a használat egyszerűsége, könnyűsége, funkcionalitása stb., amely megfelel a
különböző típusú felhasználók igényeinek (alkalmi, rendszeres, tapasztalt).
 hatékonyság: vajon a rendszer hatékonyan használja fel és ki a rendelkezésre álló erőforrásokat.
 hordozhatóság: vajon az információrendszer tud-e más környezetben, hardver konfiguráción,
platformon, más osztályon futni.
 karbantarthatóság: vajon mekkora erőfeszítésre van ahhoz szükség, hogy a rendszer üzemeltetését folyamatosan fenntartsák.
 kohézió: a rendszer alkotórészei (a részrendszerek) közötti információ csere vajon olyan-e,
hogy a végeredmény egy összehangolt működésű, egységes (integrált) információrendszer.
 kompatibilitás: vajon bármelyik adott részrendszer zavartalanul illeszkedik-e be a az egész integrált rendszerbe.
 megbízhatóság: vajon a hibák előfordulásának gyakorisága alacsony-e, a kimenetek helyeseke és ellentmondásmentesek-e.
 megtanulhatóság: új felhasználók esetében a betanulási görbe vajon elég rövid-e.
 rendelkezésre állás: vajon a rendszer rendelkezésre áll-e ott és akkor, amikor arra szükségre
van.
 reszponzivitás: vajon a rendszer normálisan működik-e a csúcs, normális és a minden egyéb
feltételű terhelések időszakában, és akkor és ott szolgáltatja az információt, amikor és ahol az
szükséges.
 robosztusság: vajon a rendszer hibatűrő-e és hiba esetén visszaállítható-e valamilyen alapállapotból, vagy esetleg automatikusan saját maga is megteszi ezt.
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rugalmasság: vajon könnyű-e a rendszert módosítani, új alkotórészt beépíteni vagy egy régit
eltávolítani.
 teszteltség: vajon a rendszert alaposan tesztelték-e azért, hogy elkerüljék az üzemelési hibákat
és a felhasználók elégedetlenségét.
Természetesen optimális egyensúly a fentebb felsorolt kritériumok között nem hozható létre, hiszen vannak olyanok, amelyek csak egymás rovására elégíthetőek csak ki. A projekt hangolható úgy,
hogy azok a szempontok kapjanak hangsúlyt, amelyek különösen fontosak az adott problématerületen.
A folyamatos üzemeltetés főbb feladatai a következők:
 Eszközök felügyelete és karbantartása
o Hardver eszközök nyilvántartása, javítása, cseréje.
o Programok nyilvántartása, vírusok távoltartása, hibák javítása.
o Adatok karbantartása, archiválás, hozzáférési jogok kezelése, használat monitorozása.
 Változtatások kezelése
o Igények összegyűjtése.
o Módosítások ütemezése, prioritások megállapítása.
o Módosítások végrehajtása
o Módosítások hatásának kiértékelése
 A rendszer időszakonkénti felülvizsgálata
o funkcionálisan helyes működés ellenőrzése;
o működési költségek felülvizsgálata;
o rendszer várható élettartamának becslése.
Az időszakos felülvizsgálat során készített jelentések fontos támpontot adnak az Informatikai
Felügyelő Bizottságnak, akik ezeket a vállalat általános stratégiájával összevetve állapítják meg, hogy
mikor kell elkezdeni a következő új rendszer fejlesztését.
3.4.5. A módszer értékelése
A strukturált rendszerfejlesztési életciklus következetes véghezvitele a következő előnyöket nyújtja:
 A fejlesztés bonyolult és hosszadalmas feladatát kisebb, könnyebben kezelhető részekre osztja.
 A szigorú időbeli sorrend betartása biztosítja a párhuzamosan megoldott feladatok összehangolását, mivel nem kezdhető el egy új fázis addig, amíg az előző minden területen be nem fejeződött.
 Az egyes fázisok végeredményeként keletkező dokumentumok (melyek a következő fázis kiindulási pontjai is) lehetővé teszik a fejlesztési folyamat utólagos ellenőrzését.
 Az előállított dokumentumok jó kommunikációs eszközök a fejlesztés szereplői között (menedzserek, felhasználók, rendszerszervezők, programozók).
 A költségek időbeni eloszlása javítja a gazdaságosságot, megóv az esetleges felesleges kiadásoktól. A kezdeti fázisok kis költséggel járnak, mire pedig a fejlesztés a költséges implementációhoz érkezik, már megalapozott és pontos rendszerterv biztosítja, hogy pontosan abba fektessük be a pénzt, amire szükségünk van.
Természetesen ennek a módszernek is vannak hátrányai, a leglényegesebbek a következők:
 Nagy munka- és időigény.
 A precíz előkészítés, a fázisok szigorú rendben történő végrehajtása sok extra költséggel jár.
 A felhasználók nem tudják kipróbálni, mielőtt elkészül.
 Nehézkes az utólagos módosítás.
 A vállalat számára írt programok karbantartása drága.
Az előnyök és a hátrányok összevetésével látható, hogy ezt a fejlesztési módszert főként közepes és
nagy feladatok esetén érdemes alkalmazni.
3.4.6. Outsourcing
Napjainkra az információ-technológiai (IT) szolgáltatások egyre inkább meghatározó jelentőségűvé
válnak a szervezetek életében, gyakran stratégiai fontosságúak. Számos szervezet stratégiai előnyt
kovácsolt az IT innovatív alkalmazásával – ami nagyon komoly szakértelmet, beruházást és vállalko-
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zókészséget igényel. Sok cég viszont óriási gondokkal szembesült az információrendszereivel (IR)
kapcsolatban – a tervezés bonyolultsága, a beruházás terhei, az üzemeltetés nehézségei, a szakértelem
hiánya miatt. Sok üzleti vezető észleli ezt, és ettől még nyomasztóbbá válnak számára az IT-val kapcsolatos döntések. Talán ezért válik egyre népszerűbb megoldássá az outsourcing.
Az outsourcing (kiszervezés) az IR szolgáltatások egészének vagy egy részének külső szolgáltatóval való megoldása a belső kapacitások igénybevétele helyett. A kiszerződött funkciók lehetnek
például az adatközpont üzemeltetése, hardvertámogatás, szoftverkarbantartás, rendszerszoftver üzemeltetése, IR tervezése, fejlesztése és üzemeltetése, telekommunikációs szolgáltatások stb. Ez nyilvánvalóan szoros partnerséget feltételez a vevő és a szolgáltató között, jelentősebb szolgáltatások
outsourcingja stratégiai szövetségként tekintendő.
Az outsourcinghoz kapcsolódó hasznok főleg a méretgazdaságossághoz kapcsolódnak, ami a
funkcionális specializációból ered:
 A szolgáltató ugyanis specializálódhat az IT tevékenységekre, több vevőt szolgálhat ki. Ez különösen érvényes a nagy beruházást igénylő, de már viszonylag olcsón üzemeltethető IT beruházások (mint a nagy telekommunikációs hálózatok és a nagy adatbázisok) esetében, ahol a
szolgáltató kapacitásainak jobb kihasználását érheti el, és így növekvő profitot realizálhat.
 A vevő jelentős költségcsökkenéseket érhet el, például a technikai beruházások megspórolásával (ezeket ezután bérli), a személyzeti költségek és a licencdíjak csökkentésével. A tapasztalatok szerint ez a megtakarítás akár az IT költségvetés 20-50%-a is lehet.
 A stratégiai összpontosítás lehetősége is jelentős előnyt jelenthet, hiszen mindkét fél arra koncentrálhat, amihez ért, így gyorsabb lesz reagáló képessége, csak azzal kell foglalkoznia, amihez megvan a szakértelme, és amivel értéket tud teremteni.
Az outsourcingnak további előnyei lehetnek:
 hosszú távú megjósolhatóság (a bizonytalanság és a kockázat csökken, de emiatt csökken az
ezt kezelő bürokrácia is);
 személyzet az értékteremtő feladatokra csoportosítható át;
 IT személyzet szakértelme növekedhet, és a fontos feladatokra koncentrálhatnak (pédául innovatív alkalmazások gyors bevezetésére);
 áthidalhatóvá válik a speciális IT szakértelem hiánya.
Az outsourcingnak azonban jelentős előnyei ellenére árnyoldalai, veszélyei is vannak:
 A fő veszély a visszafordíthatatlanság, hiszen a belső szakértelem leépítése után annak újbóli
kialakítása lassú és költséges, és az esetleges szolgáltatóváltás is nehézkes és nagy megrázkódtatásokkal jár.
 A hosszú távú hasznok is bizonytalanok, hiszen ha a szolgáltatóváltás költséges, akkor a jelenlegi szolgáltató hosszabb távon erőfölénybe kerül, amit kihasználhat. Így hosszabb távon a
költségek megnövekedhetnek a megtakarításokhoz képest!
 A szolgáltató stratégiai fontosságú adatok birtokába kerülhet, ezek felügyeletét tehát nehezebb
fenntartani, ami veszélyes lehet. (Esetleg a konkurenciának is szolgáltat.)
 A szolgáltató elhanyagolhatja az üzleti igények támogatását (csökkentheti a színvonalat, elmaradnak az új alkalmazásfejlesztések).
 A jelen költségek ismerete nélkül nem reális az outsourcing alternatívájának megítélhetősége.
 A belső javítási lehetőségek rejtve maradhatnak.
 Nehézkessé válik a minőség és a költség-hatékonyság felügyelete.
 A szállító esetleg nem érti meg a vevő céljait, érdekeit, igényeit, akkor a szolgáltatás színvonala az outsourcing eredményeként drámaian romolhat, márpedig a költségek csökkenése nem
túl szívderítő, ha minőségromlással párosul.
 Az alapos megértés is veszélyes lehet, hiszen a szolgáltató így kényes információk birtokosává válhat.
Az emberi erőforrások megfelelő menedzsmentje nélkül az outsourcing is sikertelen lehet. A
duális lojalitás (egyes alkalmazottak mindkét szervezethez tartozhatnak) miatt fontos, hogy a felelősségi körök pontosan tisztázva legyenek. A vevő szakemberei rendszerint új feladatokat kapnak eredeti
munkahelyükön, vagy a szolgáltatóhoz kerülnek (az IT specialisták általában követik a feladatukat).
Az átállási periódus után aztán vagy alkalmazásra, vagy elbocsátásra kerülnek. Ez azonban értékes
emberek elvesztésével járhat. A tapasztalatok szerint azonban általában mind a szervezetben maradó
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IT menedzserek, mind a szolgáltató szervezethez kerülő szakemberek jobb karrierlehetőségekhez jutnak és érdekesebbé válik a munkájuk.
Mikor lehet fontolóra venni az outsourcingot?
 ha korlátozottak az erőforrások IT beruházásokra;
 ha a beruházási döntésekhez nincs meg a kellő szakértelem;
 ha kicsi az IR szaktudás a szervezetben;
 ha nincs elég erőforrás a meglévő IR tevékenységek kiterjesztésére és támogatására.
Fontos tisztában lenni azzal, hogy az outsourcing nem kételemű döntés. Lehet szelektíven is kiszerződtetni tevékenységeket, lehet hosszabb-rövidebb időperiódusra, meghatározott földrajzi területre
is szerződéseket kötni. Az outsoursing típusai:
 Kapacitásbérlés (hosting). A kritikus hardver-eszközök és az azokat kiszolgáló kis létszámú
személyzet a szolgáltató tulajdonában van, de a rendszerek kialakításában a szolgáltató szerepe korlátozott.
 Hagyományos kiszervezés (klasszikus outsourcing) . A megbízó telephelyén a szolgáltató
személyzete által nyújtott szolgáltatás. Az eszközök tulajdonjoga – bár gyakrabban a szolgáltatóé – változó, a rendszerek kialakításában a szolgáltató részvétele közepes szintű.
 Alkalmazás-szolgáltatás. Az erőforrások többnyire a szolgáltató tulajdonában és telephelyén
vannak, aki itt elsősorban arra koncentrál, hogy a szolgáltatott rendszerei kellően elő legyenek
készítve egy adott ügyfélszegmensnek, ágazatnak való megfelelésre.
 Üzleti folyamat kihelyezése. A megbízott ebben az esetben IT-intenzív üzleti szolgáltatást
végez. A tulajdonjog és az erőforrások elhelyezése így elsősorban az adott üzleti folyamat jellegének (alap vagy támogató) függvénye, így a szolgáltató többnyire aktívan részt vesz a rendszerek kialakításában.
 Offshore outsourcing. Elsősorban költségmegtakarítási célból az kívüli, a munkaerő alacsonyabb ára miatt olcsóbban szolgáltatóhoz való kihelyezett tevékenység. A szolgáltató nem
vesz részt a tevékenységek kialakításában.
A szervezeti erősségeket és a kritikus tevékenységeket érdemes megtartani, míg a gyengeségeket, az
értékteremtés szempontjából másodlagos területeket gazdaságos lehet kiszerződtetni – ilyen szempontból kell tehát megvizsgálni a szervezet értékláncát és IT szolgáltatásait. Mindenképpen fontos
azonban, hogy a kiszerződtetett IR szolgáltatások fölötti kontroll megmaradjon.
Az első fontos lépés a szolgáltató alapos értékelése és kiválasztása (ennek kritériumai lehetnek
például a rugalmasság, ellenőrizhetőség, a pénzügyi háttér, a személyzet minősége, a fogyasztói orientáció megléte, üzleti stratégia megléte, a katasztrófaelhárítási terv megléte).
A másik kulcstényező a megfelelő szerződés: ennek jól kidolgozottnak kell lennie és kölcsönös
előnyökön kell alapulnia. A szerződést a stratégiai célokhoz kell kapcsolni, elemezve a kockázatokat,
az igények alakulását, és figyelembe véve a valószínű változásokat. Ügyelni kell a teljesítmény- és
költségvonatkozásokra, a technikai fejlődésre és az árnövekedésre. Szigorú, alapos szerződés kell, ami
hosszú távú érdekegyezésen alapul. A túlzott merevség is elkerülendő – ez megnehezíthetné a szolgáltatások fejlesztését, a fix áras szerződések pedig a szolgáltatások lerontására ösztönöznének. A szerződések rendszerint kilépési klauzulát is tartalmaznak, ami egy hosszabb türelmi periódus után lehetővé
teszi a kapcsolat felbontását. A szerződés betartását, a minőség megfelelőségét egy szolgáltatási ellenőrző csapat felügyeli. Az outsourcing választása esetén jelentős előnyt (esetleg feltételt is) jelentenek
az előzőekben ismertetett infrastruktúramenedzsment-eljárások, például a költségmenedzsment és a
szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások.
3.5. Informatikai beruházások megtérülése
A nagy növekedések ideje lejárt, a vezetők egyre jobban megnézik, hogy mire költik a vállalat forrásait, és egyre inkább olyan beruházásokat igyekeznek támogatni, melyek kézzelfogható hasznot hoznak.
A vállalati döntéshozók számára egyre fontosabbá válik, hogy egy adott informatikai beruházás milyen értéket teremt a vállalat számára, a beruházás hatására hogyan módosul a vállalat profitja rövid és
hosszú távon. Ilyen elvárások mellett az informatikai beruházásokat is inkább üzleti szempontból kell
mérlegelni, és az egyes beruházásokat megtérülési számításokkal kell alátámasztani.
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Régóta felismert problémát jelent, hogy míg az informatikai beruházások költségei viszonylag
jól, addig a megtérülést jelentő hasznok igen rosszul, és nagy bizonytalansággal becsülhetőek. Az
informatikai beruházásoknak csak egy részében mutatható ki direkt haszon, de sokszor az egyes informatikai szolgáltatások összeadódnak a szervezet más részlegeinek (például marketing, pénzügy,
logisztika) tevékenységével, így az informatika haszna csak áttételesen jelentkezik.
A számítási problémák mellett a döntéshozóknak számolni kell az informatikai projektek sikertelenségi elvárásaival is. Habár az elmúlt két évtized alatt jelentősen nőtt a sikeres informatikai projektek aránya, ugyanakkor még mindig csak a projektek mintegy harmada zárul le úgy, hogy az eredeti
határidőt, költségvetést és funkcionalitást sikerült megtartani. A sikeres projektek mellett megkülönböztethetőek azon projektek is, melyek ugyan befejeződtek, de a meghatározott költségvetést vagy
ütemtervet nem sikerült tartani, illetve az elvárt funkcionalitást nem sikerült teljesíteni. Ezen projektek
az összes informatikai projekt mintegy felét ölelik fel. A projektek fennmaradó hozzávetőlegesen
20%-át a befejezés előtt lezárják.
Ahhoz, hogy az informatikai szolgáltatásokat ne csak költséghelyként tekintsük, az informatikai
vezetők szemléletváltása is szükséges. A tradicionális nézet szerint az informatika feladatrendszere
vállalati stratégia által meghatározott, és a vállalat, mint megrendelő lép fel. Az informatikai terület
erősen kontrollált költségvetés mellett működik, a nagyobb beszerzésekhez üzleti döntés szükséges.
Ezen megközelítésben a működési vagy beruházási megtérülés-számítás csak kis teret kap, valamint a
teljesítmény folyamatos mérése, kontrollálása is mellőzött.
A progresszív informatikai vezetési megközelítésben szükséges az informatika szerepének újraértelmezése: az informatika nem csak támogató funkciót lát el, hanem lehetőséget kínál a szervezet számára a folyamatok hatékonyságának növelésére, és új üzleti lehetőségek megvalósítására. Ebben a
megközelítésben az informatika stratégiai szerepkört tölt be, és elősegíti a szervezet megújulását. Az
informatika és az üzlet erősen összekapcsolódik, és ezért az informatikai terület megtérülés-számításai
kiemelten fontosak.
Az új szemléletben is megjelenik, hogy az informatikai beruházásokról egyre kevésbé dönthetnek
az informatika területén, hanem üzleti döntések szükségesek. Az informatikai vezetőknek ugyanakkor
érteni kell az üzlet nyelvét, képesnek kell lenniük az informatikai lehetőségek üzleti megfogalmazására, és a beruházások igazolására. Az éves költségvetés helyett ugyanakkor már beruházások szerint
történik meg a pénzek elosztása, és az informatikai projektek minden más szervezeten belüli projekttel
versenyeznek az erőforrásokért.
3.5.1. Költségek
Egy informatikai beruházás esetében szükséges értékelni a kapcsolódó felmerült költségeket. Az egyes
költségelemek több szempontból is elkülöníthetőek (3. táblázat):
 Beruházási költségek: azon elemek, melyek a vállalat értékét tartósan növelik, megjelennek a
mérlegben. Általában egyszeri költségként jelennek meg egy beruházás kapcsán, és megfogható eszközökként a vállalat leltárában is szerepelnek (például szerverbeszerzés).
 Működési költségek: azon elemek, melyek egyéb felmerülő folyó költségként jelennek meg
(például villany, munkabér stb.), és ellenértékük nem marad kézzelfoghatóan a vállalat tulajdonában.
Egy beruházás értékelésekor a költségeket a teljes beruházási életciklusra meg kell határozni. Ez
a megközelítés a teljes tulajdonlási költség számítását jelenti. Egy projekt esetében ezért nem csak a
beruházásokat, hanem a projekt által létrehozott termékek üzemeltetetésével kapcsolatos szolgáltatások költéségét is figyelembe kell venni.
Az egyes költségtípusok közül a hardverbeszerzések, a szoftverlicenszek költségei, a külső fejlesztési költségek jól becsülhetőek, mivel ezeket a költségeit piaci elemzéssel, felméréssel jól lehet
vizsgálni. Szintén jól meghatározhatóak az egységre jutó üzemeltetési költségek, illetve adott esetben
az IT ki szervezési szolgáltatás igénybevételének költségei (outsourcing).
Sokkal rosszabbul becsülhető meg egy adott informatikai beruházás élettartalma, mely nagy részben meghatározza az üzemeltetési költségek teljes volumenét is. Az informatikai megoldások elavulási, valós értékcsökkenési tényezői miatt az informatikai beruházások esetében 3-5 éves időtávon érdemes figyelembe venni a költségeket, és hasonlóképpen a megtérüléseket. Elvárás ugyanakkor az
üzleti döntéshozók részéről a minél hamarabbi megtérülés.
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3. táblázat: Költség-kategóriák
KöltségKöltségfajta
kategória
Hardver
Beruházási
Szoftver

Beruházási

Infrastruktúra
Személyi költségek
Külső szolgáltatások

Beruházási
Működési
Működési

Transzferált költségek
Projektköltségek

Működési
Működési

Költségelemek
Számítógépek (PC-k és szerverek), alkatrészek, perifériák, hálózati
elemek, hordozható hardvereszközök stb.
Operációs rendszer, felügyeleti alkalmazások, irodai alkalmazások,
adatbázisok, elemző eszközök stb.
Irodahelységek, szervertermek, biztonsági megoldások
Bér, juttatási csomagok, jutalmak, túlóradíjak, napidíjak, stb.
Oktatás, tanácsadás, biztonsági szolgáltatások (őrzés), katasztrófa helyreállítási szolgáltatások (pl. külső szolgáltató), kiszervezett szolgáltatások (outsourcing), bérleti díjak, kommunikációs díjak, fogyasztott termékek (áram, víz) stb.
Szervezeten belüli költségelszámolás tételei
Projektmenedzsment, változtatáskezelés, belső marketing, adminisztráció, projektkockázatok kezelése (tartalékok) stb.

A költségeket több olyan tényező is terheli, melyek számszerűsítése nagy nehézségeket okoz:
ilyen a szervezeti ellenállás kezelése, változáskezelés, az adatokhoz kapcsolódó bizonytalanságok
(migrálás nehézségei), integrációs költségek kérdései.
Az egyes beruházási projektek költségét több megközelítéssel is lehet becsülni1:
 A költség legegyszerűbb, de kockázatot is jelentő megközelítési módja a hasonló méretű és
tartalmú projektek költségstruktúrájának vizsgálata, illetve az ebben szereplő költségtételek
aktualizálása, korrigálása (benchmarking, top-down megközelítés).
 Kevesebb támpontot biztosít a beruházás során jelentkező részfeladatok költségeinek becslése, illetve ennek összesítése (bottom-up megközelítés). A módszer előfeltétele, hogy a beruházási projektterv részeként létrehozzanak egy feladat- lebontási struktúrát, melyhez hozzárendelhetőek a költségek. A projektköltségeken túl természetesen számolni kell a működtetési
költségekkel is.
 Modellezési eljárásokkal elérhető, hogy egy adott informatikai projektek paramétereinek felhasználásával matematikai modellekre (és korábbi projekttapasztalatokra, összefüggésekre)
alapozva becsüljük meg egy projekt költségeit. Az eljárás jó becslést adhat abban az esetben,
ha a modell megbízható.
3.5.2. Hasznok
Az informatikai beruházások által elért hasznok esetében a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a
bevételek, költségcsökkenések nem az informatika területén jelentkeznek, ezért áttételes hatást kell
számításba venni. Áttételes hatás esetében pedig nem válaszhatóak el tisztán az informatika és más
területek által nyújtott szolgáltatások hatásai. A szervezetek számára megnyilvánuló hasznokat három
kategóriában vizsgálhatjuk.
3.5.2.1. Bevétel-növekedés
Az informatikai szolgáltatások két alapesetben okozhatnak direkt bevétel-növekedést:
 Egyrészről azáltal, hogy növelik a termékek és szolgáltatások minőségét, gyorsabban képes
egy szervezet az ügyfeleket is érintő feladatok végre- hajtására.
 Másrészről új informatikai beruházásokkal új megoldások jelennek meg a szervezetben, melyek a már meglévő tevékenységek mellett termelhetnek hasznot a vállalatok számára. Indirekt
hasznot jelenthet a vállalatok számára, hogy az informatikai szolgáltatások magas színvonalú
használatával vevőik, ügyfeleik számára magas minőséget tudnak nyújtani, melyet az ügyfelek
hűségükkel, visszatérő fogyasztásukkal, összességében a vállalati image erősödésével hálálnak
meg.
A bevétel-növekedés alapvetően a front-office tevékenységekhez köthető, azaz a szolgáltatások
nyújtásához, termékek értékesítéséhez.
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3.5.2.2. Költségcsökkenés
Költségcsökkenés alapvetően az ügyfeleket közvetlenül nem érintő háttérfolyamatok hatékonyságának
és megbízhatóságának javítása által érhető el. Informatikával adott esetben több dolgozó munkája is
kiváltható, ráadásul a feldolgozás is megbízhatóbbá tehető.
3.5.2.3. Működési kockázat csökkentése
Rejtett bevétel realizálható a szervezetek számára azáltal, hogy az informatikai szolgáltatások kiesése
által jelentkező veszteséget proaktívan mérsékelik, azaz potenciálisan költségcsökkentést hajtanak
végre. Ennek érdekében szükséges adatvédelmi, biztonsági megoldások, illetve az üzleti folytonosság
biztosítása érdekében tartalék megoldások, kapacitások kifejlesztése.
A működési kockázat mérsékléséből származó összeg becslésének előfeltétele egy kockázatértékelési felmérés, mely a következőket tartalmazza:
 kockázat azonosítása;
 hatása;
 hatás által okozott veszteség, elmaradt bevétel, vagy költség;
 kockázat felmerülésének valószínűsége.
A kockázatkezelés során meghatározandó, hogy milyen megelőző lépések szükségesek a kockázat felmerülésének elkerülésére, illetve amennyiben a kockázat mégis bekövetkezik, úgy milyen ellenintézkedéseket lehet tenni a kár mérséklésére.
Amennyiben a kockázatok felmérésén túl a kockázatok mérséklésére is figyelmet fordít a szervezet, a következő három tényező szorzatából adódik a várható megtakarítás:
 kockázati veszteség várható értéke,
 felmerülés valószínűsége,
 kockázatmérséklés aránya.
Ebből az összegből értelemszerűen le kell vonni a kockázatkezelésre fordított erőfeszítések értékét, és így kapjuk meg a tiszta várható megtakarítás értékét.
Ebből következően a kockázat mérséklésére fordított költség csak abban az esetben éri meg a befektetést, ha a kockázat mérséklésével elérhető haszon nagyobb. A gyakorlatban meg kell találni azt a
pontot, amikor a kockázat és a kockázatmérséklés értéke minimális.
3.5.3. Megtérülés-számítás
A megtérülés-számítási vizsgálatok során alapvetően mindig a becsült és kiszámolt bevételek és költségek összevetése folyik.
A megtérülési számítások esetében az egyik alapvető kérdés az, hogy milyen időszakon vizsgáljuk egy projekt költségeit. Az informatikai projektek tapasztalatai, valamint a számviteli politika is 3
éves időszakra tekinti az informatikai beruházások kezelhetőségét.
 Megtérülési ráta: Egy informatikai beruházás – hasonlóan más beruházásokhoz – esetében
célszerű vizsgálni a beruházás hozamát, azaz, hogy milyen megtérülést sikerül a projekten elérni. A mutató kiszámításakor a beruházási értéket vetjük össze egy meghatározott periódusban származó realizált haszonnal.
 Nettó jelenérték: Az előbbi számításnak megvannak ugyanakkor a hiányosságai. Pénzügyi
nézőpontból nem egyenértékűek a különböző években jelentkező azonos mennyiségű pénzáramlások. Egy beruházásnak minden esetben megvan az az alternatívája, miszerint a beruházásra fordított pénzt kockázatmentes befektetésbe (például állampapír) fordítjuk, mely garantált, fix hozamot jelent. Ezt a pénzt abban az esetben is realizáljuk, ha semmit nem teszünk. A
pénzáramlások összehasonlíthatóságához szükséges, hogy a jövőbeli pénzáramlásokat (mind a
bevételeket, mind a kiadásokat) jelenértékben vegyük figyelembe, ahol a jelenérték számítás
alapja a kockázatmentesen elérhető hozam mutatója. Megtérülési idő: A megtérülési idő vizsgálata különösen fontos vizsgálati szempont lehet az informatikai projektek esetében, ahol a
technológia igen gyorsan elavul. A működési kockázatok csökkentése érdekében érdemes
vizsgálni a megtérülési időt. Sokszor javasolt olyan informatikai beruházások támogatása, melyek megtérülési ideje 1 éven belül van, így egy cég gyorsan tud változni, gyorsan tud alkalmazkodni a piaci kihívásokhoz. Természetesen ebben az esetben is célszerű jelenértékre disz- 89 -

kontált formában vizsgálni a pénzáramlásokat (diszkontált megtérülési idő). A megtérülési idő
vizsgálata ugyanakkor hosszabb távon már hamis képet is mutathat.
 Belső megtérülési ráta: A belső megtérülési ráta megmutatja, hogy egy adott beruházás pénzáramlásainak jelenértékei milyen érték mellett adnak zérus összeget, egy adott időszakra. A
mutató használatával vizsgálható, hogy egy beruházás a piaci kockázatmentes hozam alatt
vagy felett tud-e teljesíteni. A mutató használata sok esetben félrevezető, az ajánlások szerint
a mutatót sosem szabad technológiai beruházások értékelésére felhasználni.
 Kiterjesztett „Business Case” : Az úgynevezett kiterjesztett Business Case megközelítésben
nem csak az informatikai beruházásra vonatkozóan vizsgáljuk a bevételeket és hasznokat, hanem üzleti beruházásokat vizsgálunk. Annak érdekében, hogy egy vállalat új szolgáltatást, tevékenységet indítson el, akár több részleg együttműködése, és többféle beruházás is szükséges. A beruházások ezután – remélhetőleg – együttesen termelik meg a szervezetnek a remélt
hasznot. A Business Case bemutatása során alá kell támasztani egy projekt, beruházás szükségszerűségét: milyen költségek mellett, milyen előnyök, hasznok várhatóak, illetve miért is
éri ez meg az adott szervezetnek. A Business Case elemzés túlterjed az informatika területén,
vizsgálni kell a teljes szervezetre gyakorolt hatást. Az elemzés támpontul szolgál a döntéshozó
számára, ezért minden szükséges információt tartalmaznia kell, beleértve a kockázatokat is. A
Business Case elemzésnek a következőket kell tartalmaznia:
o A beruházás szükségességének indoklása (kényszer vagy lehetőség).
o A lehetséges alternatívák bemutatása (milyen más megoldások lehetnek még, és miért
pont ez az alternatíva a megfelelő – érdemes számba venni a „nem teszünk semmit”
alternatívát is).
o Milyen hasznok várhatóak?
o Milyen kockázatokkal kell számolni?
o Milyen hosszú a projekt, és milyen erőforrások szükségesek (mik a projekt költségei)?
o Megtérülési számítások.
 Forgatókönyvek elemzései: A Business Case elemzés során a költségekre, de legfőképp a
várható hasznok alakulására többféle forgatókönyvet érdemes figyelembe venni. Az alapmodellhez képest érdemes vizsgálni egy optimista és egy pesszimista verziót, figyelembe véve,
hogy tudottan milyen nagy bizonytalansággal számolhatunk előrejelzéseinkben. A különböző
forgatókönyvek elemzése lehetőséget ad a döntéshozóknak arra, hogy minden lehetőségre felkészüljenek.
Sokszor fordul elő az informatikai projekt elindításakor, hogy a célok, a megvalósítandó termékek, funkciók rosszul definiáltak, és ezek így sokszor csak a projekt futása közben, vagy rosszabb
esetben a projekt lezárultával derülnek ki. Ilyen esetek elkerülésére szolgál a megvalósíthatósági tanulmány készítése.
Az üzleti döntés meghozatalakor gyakori hiba, hogy egy adott döntéshelyzetben figyelembe veszik a már a múltban elköltött pénzeket is. Ugyanakkor egy adott döntés csak a jövőre vonatkozhat,
hiszen az elköltött összeget már nem, vagy csak igen töredékesen lehet visszaszerezni.
Emiatt egy üzleti helyzetben csak a jövőbeli költségeket és várható hasznokat szabad figyelembe
venni, és ha ezek alapján egy projekt, vagy annak folytatása életképesnek látszik, pozitív döntést kell
hozni. Tehát a múltban elpocsékolt pénz nem számíthat bele a megtérülési számításokba.
3.5.3. Informatikai portfólió menedzsment
Informatikai projektek indításakor nem csak annak mérlegelése fontos, hogy az adott projekt milyen
megtérülést jelent, és milyen hasznokat hoz az adott szervezetnek, hanem szükséges annak vizsgálata
is, hogy az adott projekt, illetve a megvalósítandó projektek összessége mennyire áll összhangban a
szervezet céljaival, és az ennek megfelelő IT stratégiával. A projektek összességét projekt portfoliónak
nevezzük. Az informatikai projektek együttes kezelése hozzájárul az informatika stratégiai szempontú
elemzéséhez. A projektek összetételét vizsgálhatjuk stratégiai meggondolások mentén, illetve az egyes
célterületek alapján.
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3.5.3.1. Stratégiai és technológiai célok összehangolása
A szervezetek folyamatosan döntéskényszerben vannak, hogy erőforrásaikat a rövid távú túlélés, jövedelmezőség és a hosszú távú növekedés, befektetések között hogyan osszák el. Igaz ez az informatikai
beruházások mérlegelése esetében is. Az informatikai beruházásoktól egyaránt elvárjuk a gyors megtérülést, és azt is, hogy tartósan járuljanak hozzá a versenyképesség fenntartásához.
Sokszor ezek az elvárások nem valósíthatóak meg egy beruházáson belül. Több informatikai alkalmazás kritikus a rövid távú működés szempontjából (bizonyos operatív informatikai rendszerek,
adatbázisok, szolgáltatások), de hosszú távon nem jelentenek versenyelőnyt – inkább az üzletág belépési korlátjaként, belépési feltételként szükségesek. Hosszú távon azon informatikai megoldások hatásosak, melyek egyediséget, fenntartható versenyelőnyt illetve új belső képességet hoznak létre.
Az informatikai beruházások egy része az informatikai működés belső hatékonyságát növeli (olcsóbban, jobb minőséget), míg más beruházások a stratégai, üzleti célokat támogatják elsősorban.
Ezen meggondolások alapján az informatikai beruházásokat négy stratégiai kategóriába sorolhatjuk
(50. ábra és 4. táblázat).
 Átalakulás. Sok szervezet, melynek célja az elektronikus folyamatok felhasználása az ügymenetében szembesül azzal a problémával, hogy meglévő informatikai infrastruktúrája nem alkalmas ezen kihívásoknak való megfelelésre. Az átalakulást támogató beruházások akkor
szükségesek, ha a meglévő infrastruktúrával nem érhetőek már el egy szervezet céljai, az infrastruktúra már gátja a fejlődésnek. Az átalakulás egyik mozgatórugója lehet az is, ha a szervezet elégedetlen a meglévő szolgáltatások minőségével (például elérési sebesség), vagy nyilvánvalóan kapacitási problémák vannak jelen. Az infrastruktúra átalakítása az új igénynek és a
bizonytalan jövőbeli elvárásoknak megfelelően mindig kockázatos, ugyanakkor ennek elmulasztása még kockázatosabb. Ilyen átalakulási beruházásra tipikus példa a szétszórt rendszerek
konszolidációja: tipikus informatikai probléma, hogy bizonyos funkcionális részterületeken
speciális rendszereket üzemeltetnek, melyek nincsenek megfelelő kapcsolatban az infrastruktúra többi részével, szigetrendszerként üzemelnek. A hatékonyabb működés, és a megfelelő
adatáramlás érdekében ezen alkalmazásokat integrálják, közös adatbázis alapokra helyezik,
így hatékonyabb működés érhető el.
 Megújulás. A szervezetek folyamatosan alakítják, fejlesztik infrastruktúrájukat, ugyanakkor ez
az infrastruktúra egyszer mindenképpen elavulttá válik. Annak érdekében, hogy az infrastruktúra megtartsa funkcionális képességeit és költséghatékonyságát megújulás, megújítás szükséges. A megújulási beruházások célja a karbantartás egyszerűsítése, a támogatási és oktatási tevékenységek csökkentése és a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználásának biztosítása.
A megújítás nem jelent olyan léptékű változásokat, mint az átalakulás, ugyanakkor az infrastruktúra használhatóságát jelentősen növeli.
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50. ábra: Stratégiai és technológiai célok összehangolása
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Folyamatjavítás. A folyamatjavítási beruházások kockázatmentesebbek, mint az átalakulási
projektek. Ezekben az esetekben a meglévő folyamatok továbbfejlesztése, javítása, valamint
ezek informatikai támogatása, hatékonyságának növelése a cél. A tapasztalatok alapján a folyamatok javítása és technológiai támogatása számottevően javítja a folyamatok hatékonyságát, és jól meghatározhatóvá teheti az elvárható hasznokat.
Kísérletezés. Az új technológiák felhasználása lehetőséget teremt a szervezetek számára, hogy
egyedivé váljanak, egyedi szolgáltatásokat nyújtsanak, új üzleti modelleket alakítsanak ki.
Annak érdekében, hogy a szervezetek ezeket a lehetőségeket ki is tudják használni, szükséges,
hogy megismerjék az új megoldásokat, kipróbálják, teszteljék őket, vizsgálják korlátaikat, kapacitásukat és képességeiket. A sikeres kísérletek akár nagymértékű szervezeti, üzleti változásokhoz is vezethetnek, mely együtt járhat az infrastruktúra és a szervezeti folyamatok változásával. A kísérletezési irányvonal rendkívül bizonytalannak és kockázatosnak tekinthető,
ugyanakkor akár nagy hasznot, tartós versenyelőnyt is el lehet érni vele.
4. táblázat: Stratégiai és technológiai célok összehangolása
Befektetés típusa
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Működési teljesítmény növelése

Vezetői költségkalkuláció
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Technológia frissítése
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Alacsonyabb költségű megoldások
Új megoldás tesztelése, szimulációja

3.5.3.2. Az informatikai projektek célterület szerinti elemzése
Az informatikai beruházásokat a következő négy csoportba sorolhatjuk:
 Tranzakciós beruházások: cél a költségcsökkentés és hatékonyságnövelés (például on-line
banki rendszer)
 Információs beruházások: célzott információ biztosítása (például jelentések, elemzések, pénzügyi kimutatások)
 Stratégiai beruházások: új piacokra való belépés támogatása, új termékek, szolgáltatások és
üzleti folyamatok kifejlesztése (például az ATM valaha stratégiai volt, ma már tranzakciós beruházásnak számítanak)
 Infrastruktúra beruházások: jelenlegi és jövőbeli üzleti szolgáltatások alapja (például szerver,
hálózat, adatbázis)
Minden egyes beruházási csoport egy-egy informatikai eszközcsoportnak feleltethető meg, melyeknek egyedi megtérülési mutatói vannak. A szervezeteknek kiegyensúlyozott informatikai portfoliót kell létrehozniuk, mely megfelel az üzleti stratégiának, kombinálja a rövid és hosszú távú célokat is.
Ha informatikai projektekről beszélünk, azokat egyszerre akár több kategóriában is elhelyezhetjük, sőt ugyanaz a projekt más körülmények között más besorolást is kaphat. Az egyes vállalatoknak
egyedileg kell meghatározniuk informatikai projektjeinek portfolió összetételét, a szervezetek stratégiai céljai szerint, melyben csak iránymutató lehet a vállalati átlag. Az átlagos portfolió-összetételtől
való eltérés akár megkülönböztető jellemzője is lehet a vállalatoknak. Az informatikai portfolió összetételének meghatározása nem technológiai, technikai feladat, hanem a felső vezetés feladataként stratégiai jelentőségű.
Az egyes beruházási döntések meghozatalakor érdemes átgondolni, hogy milyen hatása van a különböző kategóriában a beruházásoknak a vállalat működésére. Azon vállalatok, melyek a versenytár- 92 -

saiknál nagyobb mértékben indítanak tranzakciós beruházásokat, alacsonyabb költséggel működhetnek. Ahogy egy korábbi példánkban láttuk, a banki tranzakciók indításának költsége például telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül tizede a bankfiókban indított tranzakciónak, míg az internetes ügyintézés
tranzakciónként csak századrésze ennek. Azon vállalatok, melyeknek célja a költségcsökkentés, és a
működési hatékonyság növelése, érdemes tranzakciós beruházásokat támogatniuk.
Az információs beruházásokkal a vállalatok magasabb minőséget, illetve bevétel-növekedést érhetnek el azáltal, hogy teljesebb információval rendelkeznek a piacról, ügyfelekről és a versenytársaikról. A stratégiai beruházások teszik lehetővé, hogy a válla- lat innovatív megoldások alkalmazásával
legyen jelen a piacon, és biztosítsa a jövőbeli versenyképességét is.
Az infrastruktúrafejlesztésre irányuló beruházásoknak többféle hatása is van: lehetőséget biztosítanak az informatikai szolgáltatások hatékony nyújtásához, költségcsökkentés érhető el szabványosítással, egységesítéssel, esetleg informatikai szolgáltató- központok létrehozásával, más beruházások
lerövidítik a piacra jutás idejét.
Az informatikai beruházási döntések meghozatalakor tehát szükséges a megtérülési számítások
elvégzése mellett a beruházási portfolió optimalizálása is, a vállalat stratégiai céljainak megfelelően.
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4. ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM, ELEKTRONIKUS ÜZLETVITEL
Az elektronikus kereskedelmet már terminológiai szempontból sem könnyű meghatározni. Bár kétségkívül létezik magyar megfelelője az e-commerce-nek (elektronikus kereskedelem), csakúgy mint
az e-business-nek (elektronikus üzletvitel), még a szakirodalomban sem alkalmazzák következetesen
ezeket a kifejezéseket. Az e-business kifejezést először az IBM használta, ám amilyen könnyű elmelétileg elválasztanunk a két fogalmat, oly nehéz megfelelően alkalmaznunk egy-egy gyakorlati problémára. A magyar nyelvben az „elektronikus kereskedelem” kifejezés sokkal elterjedtebb az elektronikus üzletvitel meghatározásnál, függetlenül attól, hogy helyesen vagy helytelenül alkalmazzuk-e.
Az e-commerce elektronikus gazdasághoz tartozó tevékenység, tranzakcióknak a világhálón való
lebonyolítását jelenti. Az internet szolgáltatásaira – e-mail, azonnali üzenetküldés, vásárlás stb. – alapozó üzleti kapcsolat a résztvevő felek között. Az e-commerce során tőke, áru, szolgáltatás és/vagy
információ cserél gazdát két kereskedelmi partner, vagy a kereskedő és a vásárló (végfelhasználó)
között.
Az e-business bármilyen internetes kezdeményezés – taktikai vagy stratégiai – ami átalakítja az
üzleti kapcsolatokat, legyenek azok aktív fogyasztók és vállalatok, vállalatok és vállalatok, fogyasztók
és fogyasztók közötti vagy vállalaton belüli relációk. Tulajdonképpen az üzleti irányítás bonyolítása az
interneten keresztül. Ez a tevékenység magába foglalhatja áruk és szolgáltatások adásvételét, technikai
vagy információs segítségnyújtást az interneten keresztül. Tehát e-business Minden üzleti tevékenység, amely részben vagy egészen digitális úton zajlik.
A jól látható terminológiai különbségek, ellentétek, vagy ha úgy tetszik, a zavar ellenére látható,
hogy az e-business szélesebb területet ölel fel, mint az e-commerce. Míg az e-commerce konkrétan az
üzleti tevékenység megvalósulására, a folyamatra és a résztvevőkre koncentrál, addig az e-business
magában foglalja az e-commerce-t, de a tágabb világgazdasági környezettel, a belső vállalati mechanizmusokkal, adott esetben a teljes piaccal és azok hatásával is foglalkozhat.
Az e-commerce megjelenése szükségessé teszi a jelenlegi üzleti modellek radikális újragondolását: hiszen nincsenek idő- és térbeli korlátok. Egy webáruházhoz ugyanúgy hozzá tudok férni, akár a
glóbusz másik oldalán, vagy a saját településemen van. Nincs nyitvatartási idő, bármikor be tudok
kukkantani. Azok a vállalatok, amelyek kereskedelemi modelljei rugalmasak, vagy könnyen megváltoztathatók, nagyobb eséllyel lépnek be az elektronikus kereskedelembe. Az új üzleti helyzetek, mint
amilyen az e-commerce, újfajta gondolkodást igenyélnek.
4.1. Az elektronikus kereskedelem előnyei
A kereskedelemben régóta ismert és elfogadott 6M szabály szerint tevékenységünk akkor lehet sikeres, ha
 a Megfelelő anyagot, energiát, információt, személyt;
 a Megfelelő mennyiségben;
 a Megfelelő minőségben;
 a Megfelelő időpontban;
 a Megfelelő (minimális) költséggel juttatjuk el;
 a Megfelelő helyre.
Bár az e-business messze túlmutat a kereskedelmen, jelentősége abban rejlik, hogy új technikái és
megközelítései révén hatékonyabbá teszi a folyamatokat, ezáltal tőke és erőforrások takaríthatóak
meg.
4.2. E-business modellek
Az elektronikus kereskedelmet alapvetően kétfele módon tipizálhatjuk: az összekapcsolt felek közötti
kapcsolat vagy kapcsolatrendszer jellege, illetve annak specialitásai és remélt előnyei alapján. Jól látható, hogy míg az első egyértelműen elméleti kategória, a második sokkal inkább a gyakorlati megfigyelések alapján született, az organikus fejlődés rendszerbe foglalásának céljából. Ebből adódóan, míg
az elektronikus kereskedelemben részt vevő felek minőségének rendszerezése tekintetében nincs jelentősebb véleménykülönbség a szakemberek körében – legfeljebb a rendszer finomítása, elmélyítése
területén merülhetnek fel komolyabb viták – addig a kapcsolatrendszerek minőségi tipizálása területen
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számos eltérő modellt találhatunk. Túlzás lenne azt állítani, hogy ezek a modellek alapjaikban térnek
el egymástól, de mindenképpen említést érdemel a szakirodalomban kimutatható sokszínűség. Az
elméleti modellek az üzletben résztvevő szereplők minősége alapján foglalják rendszerbe az elektronikus kereskedelmet. A fontosabb szereplők közötti kapcsolatokat és modelltípusokat az 51. ábra mutatja.
A2A

Administration
A2B

A2C
B2A

C2A

B2C

Business

Consumer
C2B

C2C

B2B
51. ábra: A modellek kapcsolatai

Az ábra könnyebb megértéséhez pár szócikk részlete az Országh-féle angol-magyar kéziszótárból:
administration [əd'mɪnɪ'streɪʃn] n 1. (köz)igazgatás, ügyintézés, adninisztráció; … 2. US kormányzás; kormány(zat), kabinet; államapparátus …
busines ['bɪzɪns] n 1. üzlet; … 2. vállalat, kereskedés, üzlet 3. foglalkozás, szakma; … 4. …
consumer [kən'sju:mə*; US -'su:-] n fogyasztó; …
4.2.1. Administration to Administration (A2A)
Az A2A az elektronikus közigazgatás meghatározása, melynek során az egyes kormányzati intézmények elektronikus úton cserélnek és szolgáltatnak információt egymásnak. Ki kell emelni, hogy az
A2A nem csupán ezt a napi eljárási rendnek megfelelő adatáramlást jelenti, amelyet megkönnyít és
olcsóbbá tesz az IT, hanem azt a folyamatot is, melynek során az egyes kormányzati adatok a köz- (a
magán- és vállalati) szféra által felhasználható, lehetőleg minél könnyebben hozzáférhető információvá válnak.
4.2.2. Administration to Business (A2B)
Az (A2B) vagyis az elektronikus közbeszerzés nem csak Magyarországon, de jellemzően az egész
világon gyerekcipőben jár. Hasznosságát azonban jól mutatja, hogy a vállalati – elsősorban a bankszektorban – már régóta használják sikerrel. Alapja a nyílt, interneten történő tendereztetés, amelyhez
elméletileg bárki hozzáférhet. Nyilvánvalóan a rendszernek megvannak a maga korlátai, hiszen csak
könnyen összehasonlítható célok és konstrukciók esetében alkalmazható.
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4.2.3. Business to Administration (B2A)
Elektronikus ügyintézés. Az állami szabályozásnak köszönhetően a B2A alkalmazása elterjedt a
vállalatok esetében. Ez elsősorban a NAV-ot és a nyugdíjpénztári bizonylatokat érinti. Egyes vélemények szerint nem tartozik az e-kereskedelem körébe.
4.2.4. Business to Business (B2B)
A B2B, az elektronikus vállalatközi kereskedelem az elektronikus kereskedelem legnagyobb szelete. Ez a kijelentés sok tekintetben meglepő lehet, hiszen az IT fejlődésének leglátványosabb pályáját a
B2C (Business to Consumer – elektronikus kiskereskedelem) területén írta le. Azonban – a számítási
módok miatt erősen eltérő, ám ugyanazt a tendenciát erősítő – adatok azt mutatják, hogy a B2B kereskedelem volumene messze meghaladja a B2C-t. A B2B magába foglal szinte minden területet, amely
elektronikus úton végbemenő vállalatközi együttműködésnek tekinthető. Ebből a kijelentésből is jól
látszik, hogy az IT mennyire megváltoztatta az „érték” fogalmát. B2B kapcsolatokra példák:
 termelő – feldolgozó – kereskedő lánc (supply chain),
 logisztika,
 elektronikus vásárterek legtöbbje (általában vertikálisan, egy-egy ágazat köré szerveződve),
 információ vétele és eladása,
 K+F együttműködések.
4.2.5. Business to Consumer (B2C)
A B2C, az elekronikus kiskereskedelem talán az e-business legismertebb formája. Ahogy az fentebb
olvasható, az ily módon megvalósuló üzletkötések volumene jelentősen elmarad a B2B üzletkötésektől, am az üzletkötések száma nagyságrendileg meghaladja azt. Mindez a két kereskedelmi tevékenység jellegéből adódik: a vállalatközi kereskedelem és a kiskereskedelem összehasonlítása nyilvánvalóan inkább csak jelzés értékű eredményekkel szolgálhat, noha az elektronikus kereskedelem legnagyobb mértékben a B2C eseten tágította ki a korábbi határokat. (BOWDEN szerint csupán akkor lehetne
számítani rá, hogy egy újabb fellendülés kezdődjön a B2C kereskedelemben, és legalább megközelítse
a B2B fejlődését, ha a hozzá kapcsolódó költségek drasztikusan csökkennének.)
Ez kereskedelmi forma a legsokszínűbb is, hiszen az elektronikus kereskedelem jellegéből adódóan szükségszerűen sokkal inkább képes alkalmazkodni a megújuló igényekhez, mert az egyéni vásárlók a vállalatoknál lényegesen gyakrabban változtatják vásárlási szokásaikat, illetve termékhűségük
is alacsonyabb.
Amennyiben az elektronikus kereskedelemnek a legtágabb értelmezését használjuk, úgy minden,
a kereskedelem ösztönzésére vonatkozó tevékenység is – teljesen vagy legalábbis részben – az ebusiness kategóriájába tartozik:
 az elektronikus médiában (televízió, rádió), folytatott reklámtevékenység,
 az interneten folytatott nem interaktív reklámtevékenység,
 ugyanezeken a helyeken folytatott ismeretterjesztő tevékenység (dokumentumfilmek, riportok,
passzív weblapok).
Fontos kimondani, hogy a felsorolt tevékenységek mindegyike passzív, vagyis egyutas. A hirdetők csupán információt juttatnak el a potenciális vásárlóhoz, nincs lehetőség sem a vásárlási szokások
feltérképezésére, sem pedig vásárlásra. Az információ minősége természetesen eltérhet, hiszen technikailag jelentős különbség mutatkozik egy termék közvetlen reklámozása és egy cég tevékenységi körének, múltjának és jelenének, céljainak bemutatása között. Azonban ma már minden reklámozható
terméket reklámoznak, és egyetlen nagyobb cég (függetlenül attól, részt vesz-e a B2C kereskedelemben) sem engedheti meg magának, hogy ne legyen saját weblapja.
A szűkebb értelemben vett elektronikus vásárlás, amelynek alapja a kereskedő és a vásárló közötti interaktív együttműködés, egyetlen jelentős kategória mentén osztható meg: a termek minősége
alapján. Az e-business lényege az a képesség, hogy a vásárló a nélkül jut az általa kiválasztott termekhez, hogy neki fizikailag el kelljen mennie egy kereskedelmi egységbe.
Lényeges azonban az érem másik oldala is, miszerint a megrendelt, adott esetben elektronikus
úton már kifizetett terméket el kell juttatni a vásárlóhoz. E tekintetben alapvetően eltér a hagyományos
„anyagi jellemzőkkel is rendelkező” áruk kereskedelme az elektronikus tartalomszolgáltatástól. Az
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első esetben az e-buisness-nek ki kell egészülnie egy logisztikai szolgáltatással (amely nyilvánvalóan
jelentős többletköltséget eredményez), míg a második esetben megvalósul a „tökéletes elektronikus
kereskedelem”, amely során elméletileg lehetőség van rá, hogy az összes vásárlási folyamat – a megismerés, a kiválasztás, a megrendelés, a fizetés és az átvétel – elektronikus úton menjen végbe.
 Az anyagi dimenzióval rendelkező tárgyak kereskedelme:
 interaktív hirdetés,
 egyedi vásárlás (egyszerű internetes vásárlás, pizza rendelés, vagy TV Shop),
 elektronikus üzlet igénybe vétele (nagy, sokfele áru, széles termékpaletta).
Az anyagi dimenzióval nem rendelkező tartalom kereskedelem esetén:
 interaktív hirdetés,
 tartalomszolgáltatás megrendelése (elektronikus könyv, zene, szoftver, hang, logó),
 információ-hozzáférés.
A B2C kereskedelem utolsó jellemzője, hogy képes átlépni a hagyományos termelő –
nagykereskedő – kiskereskedő láncolaton, az eladó a lánc bármely tagja lehet, hogy ha megfelelő
(marketing) stratégiával képes vásárlókat vonzani magához.
4.2.6. Consumer to Consumer (C2C)
A C2C kereskedelmet sokan az eBay modellként is emlegetik, mivel a rendszert az említett szolgáltató alakította ki 1995-ben. A rendszer lényege, hogy a potenciális eladókat és vevőket egy jól strukturált, könnyen kezelhető rendszer részeivé teszi, megkönnyíti számukra a vételt vagy eladást.
Az elmondottak alapján jelentős párhuzam vonható a B2B és C2C piactér modell között, de ezért
szükséges a különbségek jellemzése is. Bár a mindkét struktúra ugyanarra a modellre épül, alapvetően
más a kettőben az üzleti szereplők minősége. A B2B esetében cégek, míg a C2C-nel a magánszemélyek lépnek egymással üzleti kapcsolatba. Ezen kívül az elektronikus nagykereskedelmi piacok általában előfizetéses rendszerben működnek, vagy tranzakciós díjakat kérnek, tehát szolgáltatásaikat pénzért árusítják. A C2C kereskedelemben ez nem jellemző, a tranzakciókat regisztráció ellenében lehet
igénybe venni.
A C2C-ben az elektronikus kereskedelem szinte minden előnye megmutatkozik: minimális anyagi ráfordítással (internet-kapcsolat, számítógép, valamint az erre áldozott idő) üzleti kapcsolatba kerülhetünk a világ bármely más táján élő személlyel. Ugyanakkor a C2C kereskedelem döntően „anyagi” árucikkek vételével-eladásával foglalkozik, ezért itt is beleütközünk a logisztika – a B2C fejezetnél
már említett, a későbbiekben kifejtésre kerülő – problémájába. Ebből adódóan főleg különleges, egyedi, vagy legalábbis érdekesnek minősíthető árucikkek forgalma jelentős, bár a kínálatban igen nagy
számban találhatóak „lejárt” más formában nehezen értékesíthető árucikkek is.
A C2C kereskedelem lényege a kritikus tömeg, vagy kritikus méret elérése. Mind a vevők, mind
az eladók szívesebben választanak olyan elektronikus piacteret, amelynek magas a látogatottsága,
ennek köszönhetően pedig nagy a forgalma is. Ez a természetes tendencia a C2C kereskedelemben a
legnagyobbaknak kedvez, és koncentráló hatása van. Ennek ellenére a regionális e-piacterek versenyképesek lehetnek a globális, nagy elektronikus piacterekkel.
4.3. Peer to Peer (P2P)
A P2P rendszer – talán nem túlzás kijelenteni – az elektronikus kereskedelem legmodernebb, ugyanakkor kifejezetten speciális formája. Speciális azért, mert a tranzakciók ingyenesek, az adatforgalommal párhuzamosan nem generálódik haszon egyik félnél sem.
A P2P csak az interneten működik, a felhasználók számítógépeinek összekapcsolódása segítségével. A felhasználók összekapcsolódása közvetlen, vagy legalábbis semmilyen külön szolgáltató nem
vesz részt benne. P2P-nek minősülnek:
 file-cserélő rendszerek,
 számítógépes kapacitás-megosztó hálózatok.
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5. E-KORMÁNYZAT
Az Európai Bizottság 1999 decemberében hozta nyilvánosságra programtervezetét, amely az eEurope
(elektronikus Európa) nevet viselte. Ezzel új politikai programot adott, melynek része az on-line kormányzás, az elektronikus közigazgatás. Az e-Europe program tíz legfontosabb fejezete:
 Fiatalok beléptetése a digitális korszakba
 Olcsó internet-hozzáférés
 Elektronikus kereskedelem terjedésének gyorsítása
 Gyors internet a kutatók és a diákok számára
 Intelligens kártyák a biztonságos elektronikus hozzáféréshez
 Kockázati tőke (kis- és középvállalatok) számára
 Elektronikus részvételi lehetőség a fogyatékos, csökkent munkaképességű és hátrányos helyzetű személyek számára
 On-line egészségügyi szolgáltatások
 Intelligens közlekedés, szállítás
 On-line kormányzás
Az eEurope központi üzenete maga a cím: Információs társadalmat mindenkinek! A második fő
üzenet, hogy a digitális korszak technikailag lehetséges alkalmazásaival törekedjünk az életminőség
javítására, kezdve az elektronikus kereskedelemtől az on-line egészségügyig. A program utolsó pontja
pedig a demokráciamodell megújítását követeli az on-line kormányzásra való áttéréssel. A harmadik
átfogó üzenet az, hogy az elektronikus Európa (a digitális Európa, az európai információs társadalom)
megerősödése érdekében a tudásgazdaság, az információs gazdaság fontosabb alkalmazásait (ekereskedelem, intelligens kártya stb.) gyorsan és minél szélesebb körben el kell terjeszteni.
4.1. E-kormányzat fogalma
Az elektronikus kormányzat (e-kormányzat) kifejezés mind a köznyelvben, mind az államigazgatásban egy univerzális jövőképjavító tényezővé nőtte ki magát. Hatóköre túlterjed a szorosan vett államigazgatáson, központi kormányzati igazgatáson, átfogja a teljes közigazgatást és azon kívül a közösségi szolgáltatásokat is.
A nemzetközi és a hazai tapasztalatok alapján jól látható, hogy az e-kormányzati szolgáltatások
legnagyobb igénybe vevői, a lakosság és a vállalkozók mellé hogyan zárkóznak fel mindinkább a civil
szervezetek. Az igénybe vett szolgáltatások egyelőre a kormányzati portálok és egyéb webhelyek
szolgáltatás-szerkezetét tükrözik vissza: legtöbben a közigazgatással kapcsolatos információkat keresnek az interneten, nyomtatványokat töltenek le, online küldenek vissza, valamint a tranzakciókat bonyolítanak le. A vállalkozások elsősorban az adózási és társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek
intézésénél, valamint adatszolgáltatásra veszik igénybe az internetet, míg a hazai civil szervezetek
körében inkább az információszolgáltatás és információkesés iránt mutatkozik érdeklődés. Ezekre az
elvárásokra épülnek az e-kormányzás működését is meghatározó alapelvek, követelmények:
 Nyitottság. A közigazgatás legyen kész fogadni és feldolgozni a nyilvánosság, a társadalom és
gazdaság szereplőinek elvárásait és javaslatait.
 Részvétel. Az állampolgárokat, vállalkozásokat, közösségeket érintő kérdések megvitatásába,
a döntések előkészítésébe minél szélesebb körben be kell vonni az érintetteket. A központi és
a helyi kormányzatnak olyan politikai környezetet kell biztosítania, amely részvételre, bekapcsolódásra ösztönzi a polgárokat, közösségeket. A közigazgatásnak folyamatosan jeleznie kell
ez irányú elkötelezettségét.
 Számonkérhetőség. A döntéshozatali folyamatoknak átláthatóbbakká kell válniuk, lehetőséget
kell biztosítani a bekapcsolódásra; a nyilvánosság számára egyértelművé kell tenni, hogy ki
miért felel.
 Visszacsatolás. Az érintettek számára lehetőséget kell biztosítani a vélemények, javaslatok,
észrevételek visszacsatolására a döntéshozók, politikusok, köztisztviselők felé.
 Hatékonyság. Legyen hatékony a döntéshozatali mechanizmus, az elfogadott határozatok, jogszabályok végrehajtása.
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Elérhetőség. Az e-kormányzati kezdeményezésekkel párhuzamosan folyamatosan biztosítani
és bővíteni kell a hagyományos kommunikációs és szolgáltatási csatornákat azok számára,
akik nem kívánnak (vagy nincs lehetőségük) élni az új IKT eszközök adta lehetőségekkel.
Az e-kormányzati kezdeményezések egy olyan bonyolult, összefüggő társadalmi erőtérben értelmezhetőek, amelyben fő tényezők a piaci szféra, a civil társadalom, a közigazgatás, valamint a tudomány.
Nem hagyhatók figyelmen kívül az információs és kommunikációs technológiai eszközök fejlődéséből
adódó új lehetőségek, valamint az (Magyarország esetében döntően az Európai Unió felől érkező)
elektronikus kormányzattal kapcsolatos előírások, elvárások, szabványok, kötelezettségek.
4.2. Az önkormányzatokkal szembeni elvárások
Az önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban az állampolgárok és a gazdasági élet szereplői
esetében is igény a gyors, hatékony, átlátható ügyintézés, a hatékony településfejlesztés és -gazdálkodás, a munkahelyek lehetőség szerinti megőrzése, új munkahelyek teremtésének támogatása és így
tovább. A közigazgatási, ügyintézési folyamatok szervezettségének növelése, az önkormányzati szervek belső működési hatékonyságának fokozásával, korszerű információs rendszerek alkalmazásával
tervezhetővé, átláthatóvá, követhetővé válik a település, az önkormányzati szervek gazdálkodása, alaposabb, sokoldalúbb lehet a képviselőtestület döntéseinek előkészítése, megalapozottabbakká válhatnak a döntések. Jelentősen javulhat a különböző szervek közötti adat- és információcsere, valamint az
információ minősége.
Az ügyintézéssel kapcsolatos főbb elvárások:
 Önkormányzat-lakosság, hivatal-lakosság közötti interakció biztosítása.
 Az ügyfélfogadás térbeli és időbeli korlátainak kitolása illetve feloldása.
 Gyorsabb, egységes, diszkriminációmentes ügyintézés.
 Azonos ügy – azonos ügyintézés.
A szervezettséggel, szervezéssel kapcsolatos fontosabb elvárások:
 Átlátható folyamatok, jogkövető megoldások.
 Felelősségek egyértelmű definiálása, nyomon követése konkrét esetekben is.
 Elemzésekhez alapadatok generálása, statisztikai adatok előállítása, jelentések készítése. (Jelenleg több tucat különböző statisztika létezik, minden tárca, ágazat külön-külön kér adatokat,
nincs koordináció a különféle statisztikai adatszolgáltatási igények vonatkozásában.)
 Önkormányzati szervek munkatársai informatikai felkészültségének elmélyítése.
 Önkormányzatok közötti információ-csere előmozdítása.
 E-önkormányzati informatikai modell kialakítása.
 Eljárási viták, felelősségi kérdések eldöntéséhez tényadatok szolgáltatása.
 Szükségtelen adatszolgáltatások, párhuzamos munkafolyamatok elkerülése.
 Párhuzamos irattárak kiküszöbölése.
 Adatvédelmi szabályzatok kidolgozása, betartásuk biztosítása.
 Megfelelő archiválás biztosítása, törvényes adatőrzési időszakok betartatása.
 Államigazgatási adatvagyon bővítése.
 Egységes közigazgatási fogalomtár definiálása, kialakítása és felhasználása.
 Minőségbiztosítási módszerek bevezetése, egységesítése.
4.3. Elektronikus közszolgáltatások, ügyintézés
A közszolgáltatások végzésére vonatkozó Európai Uniós ajánlás, a „Common List of Basic Public
Services” a tagállamok számára elvárásokat határoz meg az állampolgároknak, illetve az üzleti élet
szereplőinek elektronikusan nyújtandó közszolgáltatások körére, és azok interneten keresztül történő
igénybe vételének szintjeire vonatkozóan. Az ajánlás négy elektronikus szolgáltatási fejlettségi szintet
különböztet meg:
1. szint: információ – On-line információk nyújtása a közigazgatási szolgáltatásokról („ügyleírások”)
2. szint: egyirányú interaktivitás – Az ügyleírások által nyújtott információkon túl az ügyintézéshez szükséges űrlapok, nyomtatványok is letölthetők, kinyomtathatók.
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3. szint: kétirányú interaktivitás – Az ügyintézéshez szükséges űrlapok, nyomtatványok on-line kitölthetők, elektronikusan (elektronikus aláírás segítségével) hitelesíthetők, és on-line továbbíthatók.
4. szint: teljes körű elektronikus ügyintézés – A teljes ügyintézés, ügymenet elektronikus űrlap,
nyomtatvány kitöltése, hitelesítés, továbbítás, döntés, kézbesítés, illeték lerovása (természetesen
elektronikus aláírás felhasználásával).
Az e-ügyintézés megvalósítja az EU eEurope programjának „Common List of Basic Public Services” ajánlásában megfogalmazott mind a négy szolgáltatási szintet, és biztosítja az ügyfelek részére
is a függőben lévő ügyeik elektronikus követését. A szolgáltatások harmadik és negyedik szintjéhez
szükséges a minősített fokozatú elektronikus aláírás használata. Az elektronikus aláírást a 2001. évi
XXXV. számú „Az elektronikus aláírásról” című törvény rögzíti. Az alkalmazásához azonban a jelenlegi alacsonyabb szintű szabályozás korszerűsítése is szükséges. A harmadik és negyedik szint használata szintén feltételezi a széles funkcionalitást megvalósító, egymással és a front-office rendszerrel is
integrált back-office alrendszerek meglétét; e nélkül ezen szintek működése nem lehetséges.
Az e-ügyintézés, mint szolgáltatás értékelési szempontjai az EU-ban: a különböző ügytípusok milyen
arányban szerepelnek a négy szint valamelyikében; milyen arányban érhetőek el a különböző szintű
on-line szolgáltatások; az on-line szolgáltatásokat milyen arányban használják az ügyfelek. Nem elegendő tehát az önkormányzati oldalt fejleszteni, a településeken is ki kell építeni ezekhez az információkhoz való közösségi hozzáférés lehetőségeit (teleházak, könyvtárak, egyéb közösségi hozzáférési
lehetőségek). A kistelepülések rendelkeznek fajlagosan a legkevesebb hozzáférési lehetőséggel, így e
településeken feltehetően alacsonyabb az „elektronikus írástudással” rendelkezők száma, de kevesebb
a helyi önkormányzatok által nyújtott, azaz a helyben elérhető közigazgatási szolgáltatások száma is.
Ahhoz, hogy a kisebb és nagyobb településen lakók egyenlő szolgáltatásokban részesülhessenek,
szükséges, hogy a kisebb településeken is legyen megfelelő számú közösségi hozzáférési pont, hogy a
legalább a helyben nem elérhető szolgáltatásokat döntően elektronikusan intézhessék.
4.3.1. E-önkormányzat
A kormányzat és az önkormányzatok ügyfelei, valamint partnerei és munkatársai részére az elektronikus szolgáltatásokat a front-office modul-csoportok valósítják meg, úgymint e-ügyintézés, eügyfélkezelés, a közérdekű és közhasznú információszolgáltatás, ügyfélfórum, -levelezés, településmarketing, elektronikus közbeszerzés, belső „ügyfelek” kezelése. Az önkormányzati szerveken belüli
és az e szervek közötti kommunikációt biztosítja, és „önkiszolgáló” alkalmazásokat kínál a munkatársaknak. Az e-önkormányzás alrendszer a képviselőtestület és a bizottságok munkáját támogatja hatékonyan, illetve infrastruktúrát kínál a helyi demokrácia kiszélesítéséhez. Az elektronikus szolgáltatások hátterét biztosító belső folyamatok, tevékenységek támogatását a back-office modul-csoportok
nyújtják, mint például a közigazgatási alkalmazások, az adminisztratív modulok, továbbá az irodaautomatizálási és kommunikációs, vezetői információs és döntéstámogatási, illetve tudásmenedzsment
rendszerek.
4.3.2. E-közigazgatás
Az e-közigazgatás a globálisan jelentős szerephez jutó lokalizáció információs kori alapintézménye.
Az e-közigazgatás a legkisebb településen is egy olyan nyilvános társadalmi játszma és vállalkozás,
amelyben az emberek és érdekeik kifejezésére szervezett csoportjaik elektronikusan együttműködnek
az általuk választott önkormányzati képviselőkkel és a helyi közigazgatással, és az együttműködésből
született közös döntéseket végrehajtják.
Az eEurope három vezető prioritása közül az egyik éppen az e-kormányzás, e-közigazgatás. Európában és Magyarországon is a jelen talán legjelentősebb állami és társadalmi feladata az eközigazgatás bevezetése és elterjesztése. A kormányzati, regionális és helyi megvalósítás egyik legfontosabb, ám csak első feltétele az, hogy mindenki számára biztosított legyen az intelligens (információs kori) eszközök használta és rendelkezzenek azok használatához szükséges tudással.
Az e-közigazgatás: digitális közigazgatás. De nem(csak) a régi közigazgatás elektronizálása, hanem egy újfajta közigazgatás is. Az e-közigazgatás négy folyamat és azok minőségi integrálása:
 a közigazgatási szintek és intézmények belső modernizálása,
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a helyi társadalmak létezésének és működésének megreformálása,
a kormányzati-önkormányzati szintek közötti digitális együttműködés,
az e-demokrácia, az e-közigazgatáshoz szükséges minden tudás elérhetővé és használhatóvá
tétele.
A huszadik században az állam és a társadalom nagyon messze került egymástól. Az emberek
sokszor érezhették úgy, hogy az állam nem értük van, sőt a diktatúrák idején ellenük lép fel. A modern
demokrácia intézményeinek célja nem lehet más, minthogy az államot és közigazgatását végképpen a
társadalom szolgálatába állítsa. Az emberek sokasága csak akkor érzi magát majd „állambarátnak”, ha
– különösen az önkormányzás és a helyi közigazgatás – egyértelműen polgárbarát lesz. Ennek a sokszor meghirdetett fordulatnak a rendszerszerű és egyedül hatékony szisztémája az e-kormányzás és az
e-közigazgatás lehet.
A szolgáltató közigazgatás megteremtésének kulcsa a megfelelő integrált informatikai háttér.
Nemcsak a meglevő közigazgatást kell gépesíteni és a közigazgatási honlapokat portálokká alakítani,
tartalommal feltölteni. Az ügyintézési folyamatokat, a kapcsolatrendszereket kell újragondolni, végrehajtva a szükséges racionalizálásokat, kötelezővé téve az intelligens technológiák alkalmazását.
A közigazgatási információs rendszereket és az adatvagyont egységesíteni kell, és mindenki számára egyformán garantálni és elérhetővé tenni. A lakosság, a piaci- és civil szervezetek, valamint a
közigazgatás közötti kommunikációt hatékonnyá kell tenni. Biztosítani kell a nemzetközi információs
hálózatokkal való együttműködést, a megfelelő hardver- és szoftverplatformot, amely képes megfelelni az internetes kihívásoknak. A közigazgatási szolgáltatásokat portál alapú informatikai megoldásokkal kell biztosítani, amely:
 egységesen kezeli az adatvagyont és a közigazgatási rendszereket,
 a hozzáférés egyszerű és egységes,
 alkalmazásával megvalósul a „mindent egy helyen intézni” elv,
 egyszerű és hatékony információáramlást biztosít,
 interaktív,
 biztosítja a tapasztalatcserét,
 bárki részére, bárhonnan, bármilyen eszközzel lehetővé teszi a hozzáférést,
 egyszerűsíti a munkafolyamatok menedzselését,
 átlátható feladat- és hatáskörök kialakítását teszi lehetővé.
4.4. E-aláírás
Az információs társadalom kialakulásához vezető úton mérföldkőnek tekinthető az elektronikus adattovábbítás. Az elektronikus formák térhódításának az előfeltétele a digitális úton történő nyilatkozattétel jogi szabályozása, az elektronikus nyilatkozatokhoz fűződő joghatások állami elismerése. A papír,
mint hagyományos adathordozó esetén a nyilatkozatokat az emberi kézírással, aláírással hitelesítik. A
számítástechnikai eszközök és az internet világában szükség van a kézíráshoz fűződő hitelesítési funkció átültetésére, az aláírás digitalizálására. Erre vonatkozólag az Országgyűlés törvényt is alkotott,
amely az elektronikus aláírás jogi szabályozására vonatkozik (2001. évi XXXV. törvény).
Az elektronikus aláírás fogalmát a vonatkozó törvény a következőképpen határozza meg: „az
elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából végérvényesen hozzárendelt vagy azzal logikailag
összekapcsolt elektronikus adat, illetőleg dokumentum”. Egy olyan műszaki, technikai megoldás,
amely az egyik, már meglévő elektronikus adathoz egy másik elektronikus adatot kapcsol. Az elektronikus aláírás fogalmán, az elnevezéssel ellentétben, nem egyszerűen az emberi kézírás digitalizált
formáját, hanem egy számítógépes adatot, adathalmazt kell érteni. Elektronikus aláírásnak tekinthető
például az is, ha valaki az általa írt elektronikus levél végére a saját nevét egyszerűen odaírja (gépeli),
illetve, ha a saját kézzel írt aláírását elektronikus formában a levélhez csatolja. Ezek a technikai megoldások azonban nem akadályozzák meg az aláírással való visszaéléseket, nem tekinthetők biztonságos eljárásoknak.
Az elektronikus aláírással szembeni alapvető követelmény, hogy hitelesen azonosítsa a dokumentum aláíróját. A használt technikai megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az aláírás tényét, annak
megtörténtét utólag senki ne kérdőjelezhesse meg, ne vonhassa kétségbe, továbbá azt is, hogy az adott
aláírás egyértelműen az aláíró személyéhez kapcsolódjon. Elektronikus aláírásként olyan technikai
megoldást kell alkalmazni, amely képes megakadályozni a dokumentum tartalmának utólagos megvál-
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tozását. A fenti követelményeknek megfelelő elektronikus aláírás digitális jelek sorozatának, egy speciális számsorozatnak fogható fel.
Mielőtt az elektronikus aláírás funkcióit és módszereit ismertetném, bemutatom az ügyviteli folyamatokban alkalmazott aláírás-típusokat:
 Láttamozó: Az irat kézjeggyel való ellátása. Sem egyetértési, sem pedig döntési hatáskörre
nem jogosít, csupán egy olyan jelzés, amely tudtul adja, hogy az ügyintéző elolvasta és tudomásul vette annak tartalmát.
 Jóváhagyó: Az aláíró egyetért az irat tartalmával, de döntésre nem, csupán véleményezésre
jogosít.
 Véglegesítő: Az aláíró hitelesíti az iratot, amivel jelzi döntése eredményét, hogy egyetért az
irat tartalmával. Amennyiben ez az aláírásra kerül a dokumentumra, a továbbiakban az már
nem módosítható.
A jelenlegi magyar jogi szabályozás három típusú elektronikus aláírást ismer (52. ábra):
 Minősített elektronikus aláírás: egy olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amely
minősített tanúsítványra épül, és amelyet biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (pl. egy speciális minősítésű intelligens kártya) segítségével hoztak létre. A minősített elektronikus aláírás
mindenképpen kriptográfiai technológiákra épül. Minősített tanúsítványt kizárólag minősített
hitelesítés-szolgáltató bocsáthat ki, méghozzá kizárólag személyes regisztráció során, azaz a
minősített hitelesítés-szolgáltató munkatársának személyesen találkoznia kell a tanúsítványt
igénylő személlyel. Minősített tanúsítvány kizárólag ember, azaz természetes személy számára
bocsátható ki
 Fokozott biztonságú elektronikus aláírás: a minősítettnél alacsonyabb biztonsági szintet
képvisel, sokkal kevesebb szabály vonatkozik rá. A fokozott biztonságú aláírás is kriptográfiai
megoldásokra épül, de nem feltétlenül nyilvános kulcsra épülő.
 Egyszerű elektronikus aláírás (fokozott biztonságúnak nem minősülő elektronikus aláírás):
ez az inkább jogászi, mint technológiai szemszögből felállított kategória valójában alapvetően
különbözik a tényleges, a fentebb ismertetett tulajdonságokkal rendelkező elektronikus aláírástól, mivel ide tartozik minden olyan aláírás, amelyet mondjuk egy e-mail vagy egy szöveges dokumentum szövegébe szúr be a felhasználó. Könnyen belátható, hogy a dokumentum
szerkezetébe ezek oly módon illeszkednek, hogy azok semmiféle hitelesítő erővel nem rendelkeznek, könnyen módosíthatóak, nem azonosíthatóak stb.
Egyszerű elektronikus aláírás

Fokozott biztonságú
elektronikus aláírás

Minősített elektronikus aláírás

52. ábra: Elektronikus aláírás fajtái

Magyarországon az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény hatályba lépése óta a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megfelel az írásba foglalás követelményeinek, a minősített aláírással ellátott dokumentum pedig – a polgári perrendtartásról szóló
törvény értelmében – teljes bizonyító erejű magánokirat, akárcsak a két tanú előtt, vagy a közjegyző
előtt aláírt dokumentum.
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4.4.1. Az elektronikus aláírás funkciója
A papíron készített iratok hitelességét, az információk valódiságát általában aláírással és pecséttel
igazoljuk. Már a kezdetektől fogva jogszabályok írták elő, hogy milyen esetben tekinthető egy aláírás
hitelesnek. A legfontosabb szempontok, (például magánokiratok esetén) hogy az illető személy saját
maga és önként írja alá az iratot (például egy adás-vételi szerződésnél praktikus dolog két tanúval aláíratni a dokumentumot), de itt sem maradhat el az eladó és a vevő sajátkezű aláírása. Ezek az aláírások
az illető személy illetve személyek biztonságát szolgálják.
Abban az esetben, ha nem magánokiratokról van szó, hanem közokiratokról, meg szigorúbb előírások vonatkoznak az aláírásra (például cégbejegyzésnél a cégbíróságon, a cég vezetőjének aláírási
címpéldányt kell készíteni közjegyző előtt, amelyet saját kézjegyével lát el). Ez az illető cég biztonságát szolgálja.
A technika fejlődése szükségessé tette, hogy ne csak papír alapú iratokban, hanem elektronikus
iratokban is gondolkodjunk, ami egy újabb problémát vet fel, mégpedig azt, hogyan lehet egy elektronikus iratot elektronikus továbbítása esetén úgy aláírni az illetékes személynek, hogy az hiteles legyen.
A probléma megoldására született meg az elektronikus aláírás funkciója. Az elektronikus aláírás funkciói között három sarkalatos pontot kell megemlíteni:
 titkosság: csak a címzett legyen képes elolvasni az elektronikus aláírással ellátott iratot;
 hitelesség: a címzett egyértelműen azonosítani tudja az aláírót;
 sértetlenség: az aláírással ellátott irat tartalma változatlan maradjon.
4.4.2. Az elektronikus aláírás
Az irodai rendszereken belül kialakított elektronikus aláírás lehetővé teszi, hogy az ügyek előrehaladását nyomonkövessék, bár itt meg kell említeni, hogy zárt irodai rendszerekben az elektronikus aláírás
helyett elegendő a felhasználók azonosítása felhasználói névvel és jelszóval, mert utána már a rendszer
naplózza az egyes személyek tevékenységét. Az iratokra pedig a kézjegy helyett a felhasználói adatok
kerülnek rá. Természetesen, amikor ezek az iratok kikerülnek a zárt irodai rendszerből, azaz az elektronikus folyamatból (például postázzák az ügyfél számára), akkor a hagyományos ügymenetnek megfelelően folytatják útjukat.
Az általánosan megfogalmazott elvárások, követelmények szempontjából a jelenleg ismert és
használt technikai megoldások közül a 2.3.5.2. fejezetben ismertetett nyilvános kulcsú eljárással létrehozott elektronikus aláírás tekinthető világszerte elfogadottnak. A nyilvános kulcsú eljárás során két
kulcsot – egy nyilvános kulcsot (kriptográfiai nyilvános kulcs) és egy titkos kulcsot (kriptográfiai magán kulcs) – kell használni. Az aláíró kulcs segítségével elhelyezett elektronikus aláírás bonyolult
matematikai és kriptográfiai megoldások, műveletek összessége. Mindkét kulcs digitális jelek sorozata, amelyeket sajátos programokkal kell kezelni. A titkos kulccsal az aláíró képes az elektronikus iraton egy kizárólag rá jellemző aláírást létrehozni, illetve adatokat titkosítani. A titkos kulcshoz tartozó
nyilvános kulcs segítségével a címzett pedig ellenőrizheti az elhelyezett elektronikus aláírást.
A nyilvános kulcsú elektronikus aláírás alapvető tulajdonságai:
 adott elektronikus aláírás kizárólag egy aláíró személyéhez kapcsolható,
 egyedileg azonosítja az aláírót, így a címzett ellenőrizheti a feladó személyazonosságát,
 az aláírás ténye kétséget kizáróan bizonyítható, azaz az üzenet küldője utólag nem hivatkozhat
arra, hogy azt nem is írta alá,
 egyértelműen kimutatja, ha az adott dokumentum az aláírást követően megváltozott,
 bizonyos feltételek mellett az aláírás időpontja is hitelesen rögzíthető.
A nyilvános kulcs alapján, abból gyakorlatilag lehetetlen a titkos kulcsot megfejteni, így nincs lehetőség az elektronikus aláírás hamisítására sem. A nyilvános kulcs birtokában kétséget kizáróan megállapítható, hogy a vizsgált aláírás a hozzá tartozó titkos kulcs segítségével készült-e vagy sem.
Az elektronikus aláíráshoz használatos kulcsok az aláíró személyétől fizikailag elkülönülten, valamilyen adathordozón tárolt fájl formájában jelenik meg. A nyilvános kulcs bárki által megismerhető,
ezáltal határozható meg a kulcs tulajdonosának a személyazonossága. A titkos kulcsot – akárcsak a
különféle PIN-kódokat, jelszavakat – természetesen titokban kell tartani.
Nézzük meg, hogy milyen lépésekből áll az elektronikus aláírás, és hogyan ellenőrizhető annak
valódisága, vagyis az aláírt dokumentum hitelessége (53. ábra):
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Nyílt szöveg
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Aláírás

Aláírás

Kivonat1

53. ábra: Elektronikus aláírás folyamata

1. A feladó elkészíti azt az elektronikus dokumentumot, amelyet aláírni kíván. A dokumentum
szót itt nagyon általános jelentésben használom, bármi lehet, nem csak szöveg. Lehet kép,
hangfelvétel, videó állomány stb.
2. Ebből a dokumentumból egy szabványos eljárással egy kivonatot készít. Ez egy fix hosszúságú bitsorozat. Fontos tudni, hogy a lenyomatot készítő, úgynevezett hash algoritmus olyan bitsorozatot készít, hogy a lenyomatból nem lehet a dokumentumot rekonstruálni, sem a tartalmára következtetni, és a lenyomat nem teszi lehetővé, hogy rá alapozva létrejöjjön egy olyan
dokumentum, amelyik azonos lenyomatot adna azonos eljárás után
3. Ezután ezt az aláíró kódolja a saját titkos kulcsával. Az így előállt kód csak a küldő titkos kulcsával állítható elő és csak az ő nyilvános kulcsával olvasható el. Ezt a kódot csatolnunk kell
az üzenethez és így kell elküldeni.
4. Ha címzett meg akar bizonyosodni az üzenet hitelességéről, neki is kell készíteni az üzenetről
egy ellenőrzőösszeget, ugyanazzal az algoritmussal, amit az aláíráskor is használtak.
5. Az aláírásként kapott bitsorozatot dekódolnia kell az aláírást a küldő nyilvános kulcsával.
6. Az ebben található kódot össze kell hasonlítani a saját maga előállítottal. Ha két kivonatfájl
megegyezik, akkor biztos lehet benne, hogy a küldő írta alá az üzenetet, és az nem változott
meg mióta alá lett írva, feltételezve, hogy nem került illetéktelen kezekbe a titkos kulcs.
Néhány szempont, amiben többet nyújt az elektronikus aláírás a papír alapúnál:
 A hagyományos aláírás személyhez kötődik, valódiságának ellenőrzése az egyéni írásképen
alapul. Állandó, vagyis mindig ugyanolyan, ezért lehetséges például minták (például aláírási
címpéldány, aláírás minta) alapján kontrollálni a valódiságát. Ez az aláírás nem kapcsolódik a
dokumentum tartalmához, pecsétjellegű, s bár az egyedi megvalósulás, a konkrét aláírás fizikailag kapcsolódik a papírhoz, valójában mindig ugyanaz az azonosító kerül minden egyes
dokumentumra. Az elektronikus aláírás létrehozási módjából ellenben következik, hogy függ a
dokumentum tartalmától, mindig más, ezért nem helyezhető át, szoros egységet alkot az adott
elektronikus irattal.
 Egy papírra felírt szöveg különféle technikákkal (akárcsak egyszerű beleírással) megváltoztatható anélkül, hogy az aláírás hitelesítő ereje csökkenne (igen sok hamisításnak, visszaélésnek
ez az alapja, gondoljunk csak az előre aláírt üres lapokra, ahová később bármilyen tartalom
felvihető). Ellenben egy elektronikus aláírás ellenőrzése a dokumentum tartalmának bármilyen
kismértékű megváltoztatást jelzi.
 A hagyományos aláírás hamisítása épp azon alapszik, hogy a hamisító megtanulja reprodukálni a kézírást, s megeshet, hogy szakértő sem képes megkülönböztetni az eredetit és az utánzatot. Az elektronikus aláírás hamisíthatatlan – feltéve, hogy titkos kulcsunkat nem szerzik meg.
 A hagyományos szignatúra esetében lehetőség van annak letagadására, ám a jogszabályok szerint ilyenkor bizonyítani kell a hamisságot. Az elektronikus aláírás letagadhatatlan – feltéve,
hogy titkos kulcsunkat nem szerzik meg.
 A papíralapú dokumentum másolata csak akkor tekinthető hitelesnek, ha a kiállítója a másolatot is ellátja kézjegyével. Az elektronikus aláírással jegyzett dokumentum minden másolata hiteles, hiszen az iratok szerkezete ugyanaz, minden bitjük azonos.
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4.4.3. Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások
Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat külön-külön vagy azok közül többet együttesen
is lehet nyújtani. A hitelesítési szolgáltató a hitelesítési szolgáltatás részeként köteles valamennyi,
alábbiakban ismertetett szolgáltatást ellátni. Valamennyi szolgáltatás lehet fokozott biztonságú vagy
minősített szolgáltatás.
4.4.3.1. Aláírás-létrehozó adat elhelyezése
Az aláírás-létrehozó eszköz egy olyan hardver vagy szoftver, amelynek segítségével, az aláíráslétrehozó adat (jellemzően kriptográfiai magánkulcs) felhasználásával az elektronikus aláírást létrehozzák. Az aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése gyakorlatilag az elektronikus aláírás lehetőségének a biztosítását, a hardver vagy a szoftver és a titkos kulcs rendelkezésre bocsátását jelenti. Az eszköz vagy program és a titkos kulcs birtokában lesz képes a felhasználó az adott
dokumentumot elektronikusan aláírni. A titkos kulcshoz tartozó kriptográfiai nyilvános kulcsot, mint
aláírás-ellenőrző adatot ugyancsak a szolgáltató állapítja meg. A magánkulcsot minden esetben nyilvánosságra kell hozni, illetve kérelemre a címzett rendelkezésére kell bocsátani, ennek hiányában nem
lehet ugyanis a titkos kulccsal kódolt üzenetet elolvasni.
4.4.3.2. Időbélyegzés
Az időbélyegzés során a szolgáltató az elektronikus dokumentumhoz időbélyeget kapcsol. Az időbélyeg tanúsítja, hogy az adott időpontban mi volt a lebélyegzett dokumentum tartalma. Az időbélyegzés
tulajdonképpen az időpont bizonyítására is alkalmas speciális elektronikus aláírásnak tekintendő.
4.4.3.3. Hitelesítési szolgáltatás - tanúsítvány
A hitelesítési szolgáltatás keretében a hitelesítési szolgáltató:
 azonosítja a hitelesítési szolgáltatást igénylő (avagy aláíró) személy adatait,
 tanúsítványt bocsát ki,
 nyilvántartásokat vezet,
 fogadja a tanúsítványokkal kapcsolatos változások adatait,
 nyilvánosságra hozza a tanúsítványhoz tartozó szabályzatokat, az aláírás-ellenőrző adatokat
(kriptográfiai nyilvános kulcsokat),
 a tanúsítvány aktuális állapotára (különösen esetleges visszavonására) vonatkozó információkat.
A hitelesítés-szolgáltató a tanúsítvány kibocsátását megelőzően azonosítja az igénylő (későbbi
aláíró) személyét, majd a saját elektronikus aláírásával aláírt tanúsítvánnyal hitelesíti az igénylő elektronikus aláírását. A tanúsítvány tartalmazza az aláíró titkos kulcsához tartozó nyilvános kulcsot, az
aláíró azonosító adatait, a két kulcs összetartozását és érvényességet. A tanúsítvány alapján győződhet
meg a címzett arról, hogy az elektronikus aláírás magától az aláírótól származik.
A tanúsítványt a feladó hozzácsatolja az általa aláírt – saját titkos kulcsával titkosított – dokumentumhoz. Az aláíró aláírása a saját nyilvános kulcsával, a tanúsítványon szereplő aláírás pedig a hitelesítés-szolgáltató nyilvános kulcsával ellenőrizhető.
A hitelesítési szolgáltatási tevékenység lehet fokozott biztonságú vagy minősített szolgáltatás, ennek megfelelően a szolgáltató által kibocsátott tanúsítvány is lehet nem minősített, avagy minősített
tanúsítvány.
Minősített elektronikus aláíráshoz azonban minősített tanúsítványra van szükség. A minősített tanúsítvány tartalmazza:
 annak megjelölését, hogy a tanúsítvány minősített tanúsítvány,
 hitelesítés-szolgáltató azonosítóját,
 aláíró nevét vagy egy becenevet, ennek jelzésével,
 az aláírónak külön jogszabályban, a szolgáltatási szabályzatban, illetőleg az általános szerződési feltételekben meghatározott speciális jellemzőit, a tanúsítvány szándékolt felhasználásától
függően,
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azt az aláírás-ellenőrző adatot (nyilvános kulcsot), amely az aláíró által birtokolt aláírást készítő adatnak (magánkulcs) felel meg,
 tanúsítvány érvényességi idejének kezdetét és végét,
 tanúsítvány azonosító kódját,
 adott minősített tanúsítványt kibocsátó hitelesítés-szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus
aláírását,
 tanúsítvány használhatósági körére vonatkozó esetleges korlátozásokat,
 más személy (szervezet) képviseletére jogosító elektronikus aláírás tanúsítványa esetén a tanúsítvány ezen minőségét és a képviselt személy (szervezet) adatait.
A minősített hitelesítés-szolgáltatónak lehetősége van alacsonyabb biztonsági fokú nem minősített tanúsítvány kibocsátására, továbbá arra is, hogy különböző tanúsítványtípusokat állítson ki. Meghatározhatja a tanúsítvány felhasználásának tárgybeli, földrajzi vagy egyéb korlátait, illetve az egy
alkalommal vállalható kötelezettség legmagasabb értékét.
A tanúsítvány kibocsátható olyan céllal is, hogy az aláírót más személy (szervezet) képviseletében
történő aláírásra jogosítsa fel, de ebben az esetben a tanúsítvány kibocsátását megelőzően a képviseleti
jogosultságot igazolni kell. A képviseleti jogosultság meglétét a hitelesítés-szolgáltató köteles ellenőrizni. A tanúsítvány-kibocsátásról a képviselt személyt (szervezetet) haladéktalanul tájékoztatni kell.
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